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สารจากรองอธิการบดวีิทยาเขต 
 

 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดจ้ดัการประชุมสมัมนาทางวิชาการระดบัชาติ เป็นประจาํทุกปี  
โดยปีน้ีไดมุ่้งเน้นในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิชาการ นักวิจยั 
นิสิต นกัศึกษา ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัและนวตักรรมสู่สาธารณะโดยตลอดมา มีนกัวิชาการ นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา 
ไดใ้หค้วามสนใจในการนาํผลงานของตนมาเผยแพร่ เป็นท่ีประจกัษต่์อสาธารณชนทุกปี และในปีน้ีกไ็ดรั้บความ
สนใจอยา่งมากเหมือนเช่นทุกปีท่ีผา่นมา จึงเป็นการยนืยนัในคุณภาพและความสาํเร็จของการจดัการประชุมสัมมนา
ของมหาวิทยาลยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ในนามของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นกัวิชาการ นกัวิจยั 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผูน้าํเสนอผลงาน และบุคลากรทุกคน ท่ีตั้งใจทาํงานเพ่ือใหภ้ารกิจสาํคญัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
ขออาํนวยพรใหก้ารประชุมวิชาการระดบัชาติ ประจาํปี 2558  เร่ือง ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พ่ือการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในศตวรรษท่ี 21  (Research and Creative Solutions for National Economics and Social 
Development in the 21st Century) 2015 SPUC National Conference   สาํเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวทุ้กประการ   
 
                                                                         
                                                                                                            
        (ดร.บุษบา   ชยัจินดา) 
                             รองอธิการบดี  
         มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการจัดประชุม 
 การจดัประชุมวิชาการระดบัชาติ (2015  National Conference) เร่ือง ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในศตวรรษท่ี 21 (Research and Creative Solutions for National 
Economic and Social Development in  the 21st  Century) มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดัข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์จากอาจารย ์
นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ ์ในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในศตวรรษท่ี 21  ส่งเสริมและสนบัสนุนการเสนอผลงานวิจยัของอาจารย ์นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา  
นกัประดิษฐ ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กาํหนดจดังานประชุมวิชาการระดบัชาติ ในวนัศุกร์ท่ี 19 
มิถุนายน 2558 โดยมีการบรรยายพิเศษโดยประธานกรรมการสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา และรองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดร.วรวรงค ์รักเรืองเดช 
มีการนาํเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
 ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจดังาน ขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะกรรมการ
ทุกฝ่ายและคณะทาํงานทุกท่าน ท่ีช่วยกนัจัดงานประชุมวิชาการในคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
ขอขอบคุณองคก์รภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนุนการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติในคร้ังน้ี 
ขอขอบคุณวิทยากรและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีมีส่วนสําคญัทาํให้การประชุมวิชาการระดบัชาติคร้ังน้ี 
ประสบความสาํเร็จอยา่งดี 
 

                                                                                                          
  (รองศาสตราจารยก์าญจนา   มณีแสง) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน 
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ประชุมวชิาการระดับชาติ ประจําปี 2558 
  เร่ือง ผลงานวจัิยและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติในศตวรรษที ่21 

(Research and Creative Solutions for National Economic and Social Development in the 21st Century) 
วนัศุกร์ที ่19 มิถุนายน 2558 

ณ อาคาร ดร.สุข - มาลนีิ พคุยาภรณ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ท่ีหอ้งสาํนกังานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 
09.00 - 09.30 น. พธีิเปิด ท่ีหอ้งศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 
 - กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและแผน 

     รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง 
 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี 

      ดร.บุษบา   ชยัจินดา 
09.30 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง วิทยาการกับการเรียนรู้ของคนในศตวรรษท่ี 21 

    โดย ดร.วรวรงค ์รักเรืองเดช  
    รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       
 
10.30 - 12.00 น. 

การบรรยายพิเศษ เร่ือง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมท่ีต้นนํา้ 
    โดย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา  
    ประธานกรรมการสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
     - แขกผู้มีเกยีรติและผู้บริหาร รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีชั้น 2       
            อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์   
     - ผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีชั้น 11 หอ้ง 1103 และ 1104  
            อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 

13.00-13.05 น. พธีิเปิด การนาํเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย  
    โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารยว์าณี ฐาปนวงศศ์านติ 

13.05-14.00 น. นําเสนอผลงานทางวชิาการแบบโปสเตอร์  
    ท่ีลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 

14.00 - 16.00 น. นําเสนอผลงานทางวชิาการแบบบรรยาย  
    ท่ีชั้น 10  หอ้ง 1003 - 1006, 1009 - 1011 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 
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ผลงานวิชาการท่ีนาํเสนอแบบบรรยาย  
หอ้ง 1003 ชั้น 10 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์ 
 

1.  ดร. ธนัยวิช   วิเชียรพนัธ์  ประธาน 
2.  อาจารยอ์ารีย ์  ขนัติธรรมกลุ  กรรมการ 
3.  นางสาวรัศมีพร พยงุพงษ ์   เลขานุการ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
14.00 - 14.20 น. ความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

สู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต1 

วิชยั ลิขิตพรรักษ ์
(ม.รามคาํแหง) 

14.20 - 14.40 น. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้คร่ืองมือเสริมสร้าง 
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของรายวิชาชีววิทยา เร่ือง บทนาํทาง 
ชีววิทยา ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทาง 
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์ 

วิชยั ลิขิตพรรักษ ์
(ม.รามคาํแหง) 

14.40-15.00 น. ระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ 
ผา่น web-based เพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี  
Constructionism 

มีชยั จนัทร์โพธ์ิ 
(ม.เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี) 

15.00 - 15.20 น. นกัเรียน “เรียนรู้วิธีการเรียนรู้”  
ครู “เรียนรู้วิธีการเป็นผูส้นบัสนุนกระบวนการเรียนรู้” 

นุศรินทร์ นุเสน 
(ม.เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี) 

15.20 - 15.40 น. การพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ โดยใชก้ารเรียนการสอน 
แบบ Problem-Based Learning  
ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู 

วิสารดา ฉิมนอ้ย 
(ร.ร.จกัรคาํคณาทร) 

15.40 - 16.00 น. ศาสตร์และศิลป์แห่งการผสมผสานเพ่ือพฒันามนุษย ์
ใหมี้ความสมบูรณ์  

พินทิพยพ์า สังวาลย ์
(ม.เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี) 

16.00 - 16.20 น. การศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนนกัศึกษา 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ชยัวฒัน์ ประสงคส์ร้าง 
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

16.20 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานวิชาการท่ีนาํเสนอแบบบรรยาย  
หอ้ง 1004 ชั้น 10 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์ 
 
1.  อาจารยม์นตรี  พลเยีย่ม   ประธาน 
2.  อาจารยเ์จกิตาน ์ ศรีสรวล  กรรมการ 
3.  อาจารยนิ์รชร  บุญชูกศุล  เลขานุการ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
14.00 - 14.20 น. การสอนดนตรีสาํหรับเดก็ออทิสติกตามแนวคิด 

ของออร์ฟ 
รัชกฤช คงพินิจบวร 
(ร.ร.สาธิตแห่ง  
ม.เกษตรศาสตร์) 

14.20 - 14.40 น. Teaching English Grammar and Vocabulary Skills นนัทว์ดี ชยัจินดา 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.40 - 15.00 น. ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยใช้
บทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือ 

ธนาพร ปาลกะวงศ ์ 
ณ อยธุยา 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานวิชาการท่ีนาํเสนอแบบบรรยาย  
หอ้ง 1005 ชั้น 10 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์ 

 
1.  อาจารยพ์ลกฤษณ์ ไพรสาณฑว์ณิชกลุ  ประธาน 
2.  อาจารยพ์นารัตน ์  อุปพงศ ์     กรรมการ 
3.  ดร. วีรวิชญ ์  เลิศไทยตระกลู   เลขานุการ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
14.00 - 14.20 น. ประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรใน

เขตลุ่มนํ้าชี 
ภาคภูมิ พนัธ์ุรัตน ์
(มรภ.วไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถมัภ)์ 

14.20 - 14.40 น. การพฒันากระบวนการการจดัการคลงัสินคา้ท่ีอยูใ่นธุรกิจท่ี
ใชก้ลยทุธ์หางยาวโดยใชแ้บบจาํลองสถานการณ์ กรณีศึกษา
สาํหรับสินคา้ประเภทอะไหล่รถยนต ์

ณรงคฤ์ทธ์ิ ยิม้เจริญพร
สกลุ 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

14.40 - 15.00 น. อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อบทบาทการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยภ์ายในธุรกิจในกรุงเทพมหานคร 

มหชยั สตัยธาํรงเธียร 
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

15.00 - 15.20 น. ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอ 
นาโยง จงัหวดัตรัง 

วิวฒัน ์ฤทธิมาและ 
วิลาสินี ธนพิทกัษ ์
(ม.ทกัษิณ) 

15.20 - 15.40 น. นโยบายภาครัฐเพือ่การบริหารจดัการท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ 
อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

วิวฒัน ์ฤทธิมา  
(ม.ทกัษิณ) 

15.40 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558     
 

ผลงานวิชาการท่ีนาํเสนอแบบบรรยาย  
หอ้ง 1006 ชั้น 10 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์ 
 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชลธิศ  ดาราวงษ ์  ประธาน 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม  กรรมการ 
3.  อาจารยอุ์ราภรณ์  รักมิตร   เลขานุการ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
14.00 - 14.20 น. แนวทางการปรับตวัของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลาง

และขนาดเลก็กบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ศศกร กฤษณะเสถียร 
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

14.20 - 14.40 น. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ ผูรั้บจดัการ 
การขนส่งระหวา่งประเทศ กรณีศึกษา: บริษทั คอบร้า 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

สุริยณัห์ ปลาเงิน 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.40 - 15.00 น. พฤติกรรมการประหยดัและเกบ็ออมเงินตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนตลาดเก่าสีชมพ ู 
ต.ศาลายา อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 

ชลกนก  โฆษิตคณิน 
ชนิดาภา ดีสุขอนนัต ์
(ม.กรุงเทพธนบุรี) 

15.00 - 15.20 น. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการสอบบญัชีกบัคุณภาพกาํไร ชฎาณฎัฐ ์ปิยะวิบูลย ์
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

15.20 - 15.40 น. ความสมัพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพ
การทาํงานของนกับญัชีธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครปฐม 

ดารารัตน์ สุขแกว้ 
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

15.40 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558     
 

ผลงานวิชาการท่ีนาํเสนอแบบบรรยาย  
หอ้ง 1009 ชั้น 10 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์ 

 
1.  ดร. เศรษฐชยั  ชยัสนิท   ประธาน  
2.  อาจารยปั์ณฑช์ณิช  เพง่ผล   กรรมการ 
3.  อาจารยจิ์ราภรณ์ ชมยิม้   เลขานุการ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
14.00 - 14.20 น. ถุงมืออจัฉริยะ ณฐัพงศ ์เหลืองนฤดม 

(วท.เทคโนโลยสียาม) 
14.20 - 14.40 น. การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking  

ของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ  ในเขตจงัหวดัชลบุรี 
คุณิตา เทพวงค ์
(ม.กรุงเทพ) 

14.40 - 15.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของพนกังานท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่  
สัง่สินคา้ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ: กรณีศึกษา ร้านโซล 
จงัหวดัชลบุรี 

ธีรศกัด์ิ คาํแกว้ 
(ม.กรุงเทพ) 

14.20 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558     
 

ผลงานวิชาการท่ีนาํเสนอแบบบรรยาย  
หอ้ง 1010 ชั้น 10 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์ 

 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ  พนัธุ์เพง็  ประธาน 
2.  ดร. ปริยา   รินรัตนากร  กรรมการ 
3.  อาจารยสุ์ทธิดา    นาคเจริญ  เลขานุการ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
14.00 - 14.20 น. งานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบงาน 

อินสตอลเลชัน่โดยแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ดา้นสงัคม
และวฒันธรรม กรณีศึกษาผลงานชุดพดูจาภาษาดอกไม ้

อติเทพ แจด้นาลาว 
(ม.ศรีปทุม บางเขน) 
 

14.20 - 14.40 น. พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอม ทศันคติ การจดจาํ 
ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณา
แฝงของละครซิทคอม กรณีศึกษา: ผูช้มละครซิทคอม 
ในจงัหวดัชลบุรี 

องัคณา อ่ิมใจ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.40 - 15.00 น. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ แรงจูงใจ  
และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้
ลงัโคม (LANCOME) กรณีศึกษา:  ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 

ภคมน ม่วงมี 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
 

15.00 - 15.20 น. การส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน กรณีศึกษา: โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี 

ป่ินปินทัธ์ สทัธรรม 
นุวงศ ์
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.20 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558     
 

ผลงานวิชาการท่ีนาํเสนอแบบบรรยาย 
หอ้ง 1011 ชั้น 10 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์ 

 
1.  อาจารยอ์ดิศกัด์ิ ภิมาลย ์   ประธาน 
2.  อาจารยป์ภาดา ประมาณพล  กรรมการ 
3.  อาจารยสุ์ระทิน ชยัทองคาํ  เลขานุการ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 

14.00 - 14.20 น. ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความ 
ขอแรง 

สอาด หอมมณี 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.20 - 14.40 น. ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตระเตรียมการกระทาํความผิด 
ทางคอมพิวเตอร์ 

ชชัทพงษ ์เช้ือดี 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.40 - 15.00 น. ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัมรดกของพระภิกษุ 
 

จงรักษ ์พลสงคราม 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558     
 

ผลงานทางวิชาการท่ีนาํเสนอแบบโปสเตอร์ 
ลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์  
 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิราพร  ระโหฐาน  ประธาน 
2.  อาจารยอ์ชิระ   ใจสุบรรณ  กรรมการ 
3.  อาจารยชิ์นวฒัน ์  ประยรูรัตน์  กรรมการ 
4.  อาจารยพ์งศสิ์น  พรหมพิทกัษ ์  กรรมการ 
5.  อาจารยณ์พชัร์วดี         แสงบุญนาํ  หงส์ทอง กรรมการ 
6.  อาจารยอ์ภิชยั   ตระหง่านศรี  กรรมการ  
7.  อาจารยล์ดัดาวรรณ   มีอนนัต ์  กรรมการ 
8.  นางกสุุมา   ถาวร   เลขานุการ 
9.  นางสาวพีรญา   สูงเนิน   ผูช่้วยเลขานุการ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
13.00 - 14.00 น. การนาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยนาํตนเองบนเวบ็

แบบมลัติมีเดียดว้ยเทคโนโลยยีทููป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

ชเนศ รัตนอุบล 
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

13.00 - 14.00 น. การวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมแนวทางดาํเนินการสอน 
วิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 

ศุภศิว ์สุวรรณเกษร 
(มรภ.พิบูลสงคราม) 

13.00 - 14.00 น. การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ปัจจยัส่วนบุคคล 
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษา 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 

ศุภศิว ์สุวรรณเกษร 
(มรภ.พิบูลสงคราม) 
 

13.00 - 14.00 น. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ามนัเคร่ือง 
ในเขตบางกอกใหญ่ บางแค กรุงเทพมหานคร 

ศรายทุธ โรหิตเสถียร 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

13.00 - 14.00 น. ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ
และความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 
จาํกดั (มหาชน) 

วิภาสิริ สถิรเจริญกลุ 
(ม.ศิลปากร) 
 

13.00 - 14.00 น. รูปแบบและกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจร้านคา้เช่าภายในหา้ง 
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 

วนาดา แสวงกิจ 
(ม.ศิลปากร) 

 
 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558     
 

 
ผลงานทางวิชาการท่ีนาํเสนอแบบโปสเตอร์ (ต่อ) 
ลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์  
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
13.00 - 14.00 น. การศึกษาความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายในคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

เอกรงค ์ป้ันพงษ ์
(มรภ.พิบูลสงคราม) 

13.00 - 14.00 น. การทาํเหมืองขอ้มูลเพ่ือทาํนายผลการศึกษา ศิริกาญจนา พิลาบุตร 
(วท.นครราชสีมา) 

13.00 - 14.00 น. การพฒันาระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์สาํหรับ
หา้งสรรพสินคา้ออนไลน์ 

สุปราณี ทพัมงคล 
(วท.นครราชสีมา) 

13.00 - 14.00 น. การพฒันาระบบการพิจารณาแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ 
บนระบบปฏิบติัการไอโอเอส 

สมัพนัธ์ุ จนัทร์ดี 
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

13.00 - 14.00 น. การศึกษาความตอ้งการและรูปแบบของเกมท่ีเป็นท่ีนิยม 
ของวยัรุ่นไทย 

เศรษฐชยั ชยัสนิท 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. เกมการศึกษาท่ีใชวิ้ธีการเรียนแบบร่วมมือ 
บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ณพชัร์วดี แสงบุญนาํ 
หงษท์อง 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. การประยกุตใ์ชแ้สงอาทิตยเ์พ่ือส่องสวา่งร่วมกบัแสงประดิษฐ์
ภายในอาคาร โดยใชร้ะบบท่อนาํแสง 

ธเนศ วิลาสมงคลชยั 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

13.00-14.00 น. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสาํหรับงานฐานขอ้มูลสินไหม
ทดแทน 

วริศร์ รัตนนิมิต 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

13.00 - 14.00 น. การควบคุมความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมแลบ็วิว 

กาํจดั ใจตรง 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

13.00 - 14.00 น. การวางแผนอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับระบบแสงสวา่ง 
ไฟถนนสาธารณะ กรณีศึกษา เขตจงัหวดักรุงเทพฯ  
นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ประสงคศ์กัด์ิ สองศรี 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 
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ผลงานทางวิชาการท่ีนาํเสนอแบบโปสเตอร์ (ต่อ) 
ลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์  
 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 
13.00 - 14.00 น. 

 
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต:์  
กรณีอิวาพอเรเตอร์ อุดตนั 

จิรวฒัน ์กรุณา 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

13.00 - 14.00 น. ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ 
(NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
ในเขตจงัหวดันครปฐม 

นภดล ลีลารุ่งโรจน์ 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

13.00 - 14.00 น. การปรับค่าแสงสวา่งในหลอดแอลอีดีเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน สงกรานต ์ภารกุล 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

13.00 - 14.00 น. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเร่ือง การติดตั้ง
ระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีปรับแต่งดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

นนัทชยั โลหะโรจน์
วิเชียร 
(วท.เทคโนโลยสียาม) 

13.00 - 14.00 น. รูปแบบการประชาสมัพนัธ์สาํหรับผลิตภณัฑอ์าหาร 
ตลาดบางหลวง 

พสชนนัท ์บุญช่วย 
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

13.00 - 14.00 น. สร้างสรรคผ์ลงานภาพพมิพภ์ายใตห้วัขอ้ “ร่าง-แห” ภานุวฒัน ์สิทธิโชค 
(ม.ศรีปทุม บางเขน) 

13.00 - 14.00 น. การออกแบบและขยายพระพทุธปฏิมาร่วมสมยั วิชยั โยธาวงศ ์
(ม.ศรีปทุม บางเขน) 

14.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  
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สารบัญ 
 

สารจากรองอธิการบด ีวทิยาเขตชลบุรี 
สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการจัดการประชุม 

กาํหนดการประชุมวชิาการ 
กาํหนดการนําเสนอผลงานวจิัย 
 
นามนักวจัิย (นําเสนอแบบบรรยาย)                                                                                        หน้า 
 
คุณติา  เทพวงค์  

 การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking ของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ   
ในเขตจงัหวดัชลบุรี........................................................................................................ 1 

จงรัก  พลสงคราม  

 ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัมรดกของพระภิกษุ........................................................ 10 
ชฎาณัฎฐ์  ปิยะวบูิลย์  
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการสอบบญัชีกบัคุณภาพกาํไร........................................ 21 
ชลกนก  โฆษติคณิน, ธีระพล  มลวิลัย์, ชนิดาภา ดสุีขอนันต์   
 พฤติกรรมการประหยดัและเกบ็ออมเงินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของประชาชนในชุมชนตลาดเก่าสีชมพ ูต.ศาลายา อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม................. 29 
ชัชทพงษ์  เช้ือดี  
 ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตระเตรียมการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร์.................. 37 
ชัยวฒัน์  ประสงค์สร้าง  
 การศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร์................................................................................................................. 46 
ณรงค์ฤทธ์ิ  ยิม้เจริญพรสกุล  
 การพฒันากระบวนการการจดัการคลงัสินคา้ท่ีอยูใ่นธุรกิจท่ีใชก้ลยทุธ์หางยาว 

โดยใชแ้บบจาํลองสถานการณ์ กรณีศึกษาสาํหรับสินคา้ประเภทอะไหล่รถยนต.์.......... 54 
ณฐัพงศ์  เหลอืงนฤดม  
 ถุงมืออจัฉริยะ................................................................................................................. 62 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
นามนักวจัิย                         หน้า 
 
ดารารัตน์  สุขแก้ว,  วาสุกาญจน์  งามโฉม,  ฐิตมินต์  ธนกติิเอือ้องักูร   

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชี
ธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครปฐม.................................................................................... 70 

ธนาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  

 ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี โดยใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือ..................................... 77 

ธีรศักดิ์ คาํแก้ว  
 การศึกษาความพึงพอใจของพนกังานท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่สัง่สินคา้ผา่นทางโทรศพัท ์

มือถือ: กรณีศึกษา ร้านโซล จงัหวดัชลบุรี...................................................................... 84 
นันท์วด ี ชัยจินดา  
 Teaching English Grammar and Vocabulary Skills....................................................... 92 
นุศรินทร์  นุเสน  
 นกัเรียน “เรียนรู้วิธีการเรียนรู้”  

ครู “เรียนรู้วิธีการเป็นผูส้นบัสนุนกระบวนการเรียนรู้”.................................................. 100 
ป่ินปินัทธ์  สัทธรรมนุวงศ์  
 การส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

กรณีศึกษา: โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี................................................................. 106 
พนิทพิย์พา  สังวาลย์, ณัษมา ยุวโสภีร์  
 ศาสตร์และศิลป์แห่งการผสมผสานเพือ่พฒันามนุษยใ์หมี้ความสมบูรณ์....................... 119 
ภคมน  ม่วงมี  
 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) กรณีศึกษา: ผูใ้ช้
ผลิตภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร.................................................................................. 126 

ภาคภูม ิ พนัธ์ุรัตน์  
 ประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชี...................... 133 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
นามนักวจัิย                         หน้า 
 
มหชัย  สัตยธํารงเธียร, ยิง่ศักดิ์ แหวนเพชร  

 อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
ภายในธุรกิจในกรุงเทพมหานคร.................................................................................... 142 

มชัีย  จนัทร์โพธ์ิ  
 ระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลนผ์า่น Web-based เพ่ือสนบัสนุน

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism................................................................ 153 
รัชกฤต  คงพนิิจบวร  
 การสอนดนตรีสาํหรับเดก็ออทิสติกตามแนวคิดของออร์ฟ............................................ 164 
วชัิย  ลขิติพรรักษ์  
 ความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน สงักดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1............................................................. 173 

วชัิย  ลขิติพรรักษ์  
 ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้คร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ  

8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของรายวิชาชีววิทยา เร่ือง บทนาํทาง
ชีววิทยา ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน.์...................................................... 185 

ววิฒัน์  ฤทธิมา, วสิาธินี  ธนาพทิกัษ์  
 ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง................................. 194 
ววิฒัน์  ฤทธิมา  
 นโยบายภาครัฐเพือ่การบริหารจดัการท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 202 
วสิารดา  ฉิมน้อย  
 การพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ โดยใชก้ารเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning  

ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู............................................................................ 211 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
นามนักวจัิย                         หน้า 
 
ศศกร  กฤษณะเสถยีร  
 แนวทางการปรับตวัของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ 

กบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน......................................................................... 221 
สอาด หอมมณ ี  
 ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรง.................................. 234 
สุริยณัห์  ปลาเงนิ  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ ผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศ 

กรณีศึกษา: บริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั...................................................... 241 
อตเิทพ  แจ้ดนาลาว  
 งานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบงานอินสตอลเลชัน่โดยแรงบนัดาลใจ

จากประสบการณ์ดา้นสงัคมและวฒันธรรม กรณีศึกษาผลงานชุดพดูจาภาษาดอกไม…้ 247 
องัคณา  อิม่ใจ  
 พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอม ทศันคติ การจดจาํตราสินคา้ และการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม กรณีศึกษา: ผูช้มละครซิทคอม
ในจงัหวดัชลบุรี.............................................................................................................. 256 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
นามนักวจัิย (นําเสนอด้วยโปสเตอร์)                                                                                       หน้า 
 
กาํจัด  ใจตรง  

 การควบคุมความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมแลบ็วิว......................... 263 
จริวฒัน์  กรุณา  
 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต:์ กรณีอิวาพอเรเตอร์อุดตนั........ 271 
ชเนศ  รัตนอุบล  
 การนาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยนาํตนเองบนเวบ็แบบมลัติมีเดียดว้ย

เทคโนโลยยีทููป เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล................................... 278 
ธเนศ  วลิาสมงคลชัย, สุทนิ  ชาญณรงค์, ศุกร์สันติ์  รัชตศรีประเสริฐ  
 การประยกุตใ์ชแ้สงอาทิตยเ์พ่ือส่องสวา่งร่วมกบัแสงประดิษฐภ์ายในอาคาร  
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การตัดสินใจใช้แอพพลเิคช่ัน Bualuang mBanking  
ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ  ในเขตจังหวดัชลบุรี 

FACTORS AFFECTING TO DECISION-MAKING TO USED BUALUANG 
MBANKING APPLICATION OF BANGKOK BANK’S CUSTOMERS IN 

CHONBURI PROVINCE 
 

คุณติา เทพวงค์* 
Kunita Tepwong 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ือง การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดั
ชลบุรี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang 
mBanking ของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจดา้นการยอมรับทางดา้น
เทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดั
ชลบุรี 3) เพ่ือศึกษาถึงทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี และ 4) เพ่ือศึกษาถึงการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํนายอาํนาจ
จาํแนกดว้ยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบว่า 1) เหตุผลท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang 
mBanking เน่ืองจากเห็นว่า ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความ
สะดวกในการใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ประหยดัค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ ทาํใหก้ารวางแผนทางการเงิน
ทาํไดง่้ายข้ึน และมีความเช่ือถือในระบบความปลอดภยัของธนาคาร 2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช ้
แอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking  ของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี ดา้นการยอมรับ 
 
 
* บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปีการศึกษา  2557 
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ทางเทคโนโลยีในบริการกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด แสดงว่าการยอมรับทางเทคโนโลยีในบริการใน
ภาพรวมส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี 
ปัจจยัดา้นทศันคติ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด แสดงว่าทศันคติในภาพรวมส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้
แอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี และการตดัสินใจ กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด แสดงว่าการตดัสินใจในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang 
mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี 3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นความรู้ความเขา้ใจ การยอมรับทางดา้นเทคโนโลยี และดา้นทศันคติ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, การยอมรับทางดา้นเทคโนโลย,ี ทศันคติ, การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั 
 

ABSTRACT  
 The objective of this study is to research factors affecting to decision-making to used Bualuang mBanking 
application of bangkok bank’s customers in Chonburi Province. The independent variables of this study are 
service marketing mix, technology acceptance, and attitude.  The dependent variable is the decision to used 
Bualuang mBanking application.  
 The samples used in this study come from convenience selection of 400 Bangkok Bank’s customers 
in Chonburi Province. Choose the samples 2 step, first simple random sampling 10 branch from 45 branch, 
second quota sampling.  The tools that are used in the study are questionnaire that the samples fill in by 
themselves.  The reliability is 0.964 and the content passed validity test by the experts.  Descriptive statistics 
are used to analyze the data, i.e. percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics that are used to 
analyze is multiple regression. 
 Most respondents were males aged between 21 - 30 years old, working as employees at private 
companies, highest education of a bachelors degree, and average monthly salary between 10,001 - 20,000 
Thai bath. The reasons to used Bualuang mBanking application of Bangkok Bank’s customers in Chonburi 
Province because save cost, cost reduction and convenient. 
 In the hypothesis testing, it is found that marketing mix for service marketing mix, technology 
acceptance, and attitude have an influence on the decision-making to used Bualuang mBanking application of 
Bangkok Bank’s customers in Chonburi Province at the statistical significant level of .05. 
Keywords: marketing mix, technology acceptance, attitude, decision to used application. 
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บทนํา 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน บทบาทของ
เทคโนโลยไีม่ไดจ้าํกดัอยูท่ี่ระดบัของธุรกิจเท่านั้น แต่ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของบุคคล
ทัว่ไปดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีโทรศพัทมื์อถือ การใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ ธุรกิจ
หลายประเภทไดเ้ร่ิมหนัมาใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยกีนัมากข้ึน ไม่เวน้แมแ้ต่สถาบนัการเงินท่ีเร่ิมขยายช่องทาง 
การใหบ้ริการผา่นเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การใหบ้ริการ Internet Banking การใหบ้ริการ Mobile mBanking 
หรือ e-ATM เป็นตน้ ลกัษณะการใหบ้ริการ e-Banking ในประเทศไทย มี 2 ลกัษณะคือ เพ่ือการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารและเพ่ือการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการใหบ้ริการจะทาํใหส้ถาบนั
การเงินเขา้ถึงฐานลูกคา้ไดก้วา้งขวางข้ึน ให้บริการแก่ลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน สามารถลดค่าใชจ่้ายในระยะยาวและ
เป็นการสร้างรายไดค่้าธรรมเนียมอีกทางหน่ึง 
 อยา่งไรกต็าม แมว้่าการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จะทาํใหส้ถาบนัการเงินเขา้ถึงฐาน
ลูกคา้ไดก้วา้งขวาง แต่กอ็าจเกิดความเส่ียงรูปแบบใหม่ข้ึนเน่ืองจากการเขา้ถึงลูกคา้อยา่งไร้พรมแดน และขอ้มูล
ธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้จะถูกส่งผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงอาจถูกโจรกรรมขอ้มูล ทาํใหเ้พ่ิมความเส่ียงต่อ
การเสียช่ือเสียง ความเส่ียงจากการดาํเนินงาน และความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดงันั้นเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ใน
การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากสถาบนัการเงินตอ้งมีระบบควบคุมภายในและระบบ
รักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัจะตอ้งใหค้วามรู้กบัผูใ้ชบ้ริการ Internet Banking อยา่งปลอดภยัดว้ย 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี เพ่ือใหไ้ดรั้บรู้เหตุผลท่ีแทจ้ริงในการใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking 
และเพ่ือให้ฝ่ายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงระบบ Bualuang mBanking 
ใหมี้ความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพในการใชง้านท่ีสูงสุด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของ

ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี   
2. เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจดา้นการยอมรับทางดา้นเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

แอพพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี   
3. เพ่ือศึกษาถึงทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคาร

กรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี   
4. เพ่ือศึกษาถึงการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดั

ชลบุรี  
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ขอบเขตของการวจัิย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเลือกใชว้ิธีการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและกาํหนดขอบเขตของ

การวิจยัไวด้งัน้ี  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของ

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) เพ่ือเลือก 10 สาขาท่ีจะแจกแบบสอบถาม จาก
ทั้งหมด 45 สาขา ขั้นท่ี 2 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบจดัสัดส่วน (quota sampling) โดยกาํหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตวัอยา่งสาขาละ 40 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ซ่ึงจาํนวนน้ีไดจ้ากการใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Taro Yamane 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5% 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (questionnaires) ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามปลายปิดชนิดตรวจสอบ
รายการ (check-list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ท และคาํถามปลายเปิด เพื่อ
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน และเหตุผลของการใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking เป็นคาํถามปลายเปิดแบบใหเ้ลือกตอบ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang 
mBanking จาํนวน 14 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิด ประกอบดว้ยคาํตอบยอ่ยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัประมาณ
ค่าและใหค้ะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการยอมรับทางเทคโนโลยีในบริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking 
จาํนวน 10 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิด ประกอบดว้ยคาํตอบยอ่ยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัประมาณค่าและ
ใหค้ะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking จาํนวน 10 ขอ้ 
เป็นคาํถามปลายปิด ประกอบดว้ยคาํตอบยอ่ยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัประมาณค่าและให้คะแนนแต่ละ
ระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking จาํนวน 9 ขอ้ เป็นคาํถาม
ปลายปิด ประกอบดว้ยคาํตอบยอ่ยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัประมาณค่าและใหค้ะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่า
คะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูวิ้จยัอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาของแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ทีมงาน 
 2. ผูวิ้จยัหรือทีมงานเขา้ไปในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษา แลว้แจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มเป้าหมาย รอ
จนกระทัง่ตอบคาํถามครบถว้น ระหวา่งนั้นถา้ผูต้อบมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัคาํถาม ผูว้ิจยัหรือทีมงานจะตอบขอ้สงสยันั้น 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 
1. สถิติเชิงพรรณนา สาํหรับอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี  

    1.1 ตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
และเหตุผลท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ใชส้ถิติค่าความถ่ี (จาํนวน) และค่าร้อยละ  
    1.2 ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการยอมรับทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นทศันคติ และการ
ตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงอา้งอิง เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร
ท่ีศึกษาคือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวัคือ 
ส่วนประสมทางการตลาด ความรู้ความเขา้ใจ การยอมรับทางดา้นเทคโนโลยี และทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี สถิติท่ีใชคื้อ 
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (multiple regression)  
  

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ21 - 30 ปี มีสถานภาพโสด 

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีรายไดร้ะดบั 10,001 - 20,000 บาท 
เหตุผลท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking เน่ืองจากเห็นว่า ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมา
ธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความสะดวกในการใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ประหยดัค่าธรรมเนียมใน
การใชบ้ริการ ทาํใหก้ารวางแผนทางการเงินทาํไดง่้ายข้ึน และมีความเช่ือถือในระบบความปลอดภยัของธนาคาร  

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี พบวา่ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด เม่ือแยกตามรายดา้นพบวา่  

   2.1 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking 
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี เรียงจากมากไปนอ้ยคือ แอพพลิเคชนัออกแบบใหน่้าใชง้านและ
เป็นเอกลกัษณ์ การแจง้เตือน SMS ในการทาํธุรกรรมทางแอพพลิเคชนัเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของการใช้
งานระบบสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน รับทราบเร่ืองแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking เน่ืองจากมีการโฆษณาส่งเสริม
การตลาดท่ีดีหลายช่องทาง พนกังานธนาคารหรือ Call Center มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์Bualuang mBanking 
เป็นอยา่งดี  มีอตัราค่าบริการท่ีเป็นธรรม แอพพลิเคชนัรองรับกบัหนา้จอสมาร์ทโฟนทุกรุ่น สามารถเขา้ถึงการ
บริการของแอพพลิเคชนัจากอินเทอร์เน็ตตามสถานท่ีต่าง ๆไดส้ะดวก มีการปรับปรุงเวอร์ชนัของแอพพลิเคชนั
อยา่งสมํ่าเสมอโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม แอพพลิเคชนัทาํให้การทาํธุรกรรมทางการเงินตรงกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ แอพพลิเคชนัมีความปลอดภยั ไดม้าตรฐานและทนัสมยั มีอตัราค่าบริการถูกกว่าแอพพลิเคชนัของธนาคาร
อ่ืน ๆ  ความน่าเช่ือถือของธนาคารทาํใหเ้ลือกสมคัรใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking  แอพพลิเคชนั
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มีขอ้มูลภายในท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ และพนกังานธนาคารแนะนาํให้ทราบขอ้มูลบริการแอพพลิเคชนั Bualuang 
mBanking    
    2.2 ดา้นการยอมรับทางเทคโนโลยีในบริการ ในภาพรวมส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั
Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี เรียงจากมากไปนอ้ยคือ  มีการปรับปรุงเวอร์ชนั
ของแอพพลิเคชนัอยา่งสมํ่าเสมอ แอพพลิเคชนัรองรับระบบ 3G ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภยั
ท่ีแน่นหนา มีรูปแบบการใชง้านง่าย การใส่รหสั 6 หลกัจะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัใหก้บัแอพพลิเคชนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขา้ไป download แอพพลิเคชนัไดส้ะดวก มีความสะดวกและใชง้านไดต้ลอดเวลา มีระบบ
ป้องกนัความลบัของขอ้มูลอยา่งเหมาะสม การใชแ้อพพลิเคชนัในการทาํธุรกรรมมีความถกูตอ้งรวดเร็ว  
    2.3 ดา้นทศันคติ ในภาพรวมส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี เรียงจากมากไปนอ้ยคือ คิดวา่พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหค้าํแนะนาํ
การใชบ้ริการแอพพลิเคชนั มีบริการท่ีครอบคลุม ครบถว้น น่าเช่ือถือ และการใชบ้ริการจะมีระบบแจง้เตือนทุกคร้ัง
ท่ีมีการทาํรายการในบญัชี มีความปลอดภยัเพราะเป็นของธนาคารท่ีมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ มีวิธีการใชง้าน
และขั้นตอนการใชบ้ริการไม่ซบัซอ้น ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัมีความเหมาะสม สามารถ
ใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง รับรู้เร่ืองแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking เน่ืองจากมีการโฆษณาส่งเสริมทาง 
การตลาดท่ีดีหลายช่องทาง สามารถติดต่อกบั Call Center ของธนาคารไดท้นัทีเม่ือมีปัญหาการใชง้าน การสมคัร
ใชบ้ริการแอพพลิเคชนัไม่ยุง่ยาก   
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด เรียงจากมากไปนอ้ยคือ แอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ทาํให้ชีวิตง่ายข้ึน การ
ใหบ้ริการทางการเงินส่งผลใหต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking พิจารณาถึงผลประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บจากการใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ยอมรับในเทคโนโลยีของแอพพลิเคชนั Bualuang 
mBanking การบริการท่ีสะดวกรวดเร็วมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดค้รบถว้น มีทศันคติท่ีดีต่อแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking สภาพแวดลอ้มของผูใ้ช ้
บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ความเช่ือถือและความไวใ้จไดมี้
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชนั Bualuang mBanking 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ธนาคารกรุงเทพควรพฒันาแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking 

ใหมี้รูปแบบท่ีน่าใชง้าน เป็นเอกลกัษณ์ มีความโดดเด่น ทนัสมยั รวมทั้งมีระบบการแจง้เตือน SMS ทุกคร้ังท่ีมี
การทาํธุรกรรมทางแอพพลิเคชนั ซ่ึงจะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของการใชง้านระบบสารสนเทศของธนาคาร
เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนควรส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์แอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ใหห้ลายช่องทางมาก
ข้ึนดว้ย 
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2. ปัจจยัดา้นการยอมรับทางเทคโนโลยีในบริการ ธนาคารกรุงเทพควรพฒันาแอพพลิเคชนั Bualuang 
mBanking เวอร์ชนัใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ และพฒันาแอพพลิเคชนัใหส้ามารถรองรับระบบ 3G ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีแน่นหนา  

 3. ปัจจยัดา้นทศันคติ ธนาคารกรุงเทพตอ้งพฒันาพนกังานให้มีใจบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้
คาํแนะนาํการใชบ้ริการแอพพลิเคชนั เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และพฒันาการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัใหมี้ระบบ
แจง้เตือนทุกคร้ังท่ีมีการทาํรายการในบญัชี 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น เจาะลงไปในแต่ละอาชีพ และศึกษาท่ี
จงัหวดัอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาว่ามีความแตกต่างจากงานวิจยัน้ีหรือไม่ ผลการวิจยัสามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ์ในการ
พฒันาแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละ
กลุ่มได ้

2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาอยูน้ี่ เช่น ประสิทธิภาพของการใช้
งานแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อใหท้ราบว่ามีความแตกต่างจากงานวิจยัน้ีหรือไม่ 
ผลการวิจยัสามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันาแอพพลิเคชนั Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ 
ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละกลุ่มได ้

3. ควรใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และใชส้ถิติแบบพหุตวัแปร (multivariate statistics) 
มาวิเคราะห์ เพ่ือจะไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างและมีความน่าเช่ือถือ 
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บทคดัย่อ  
 ทรัพยสิ์นท่ีพระภิกษุไดม้าในระหว่างเวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศจะตกเป็นสมบติัของวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของ
พระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1623 จึงเกิดปัญหาว่าท่ีดินไดม้าจากนิติกรรมอนัเป็นโมฆียะ 
และมีการบอกลา้งนิติกรรมตกเป็นโมฆะภายหลงัท่ีพระภิกษุมรณภาพ การคืนท่ีดินจะตอ้งออกเป็นกฎหมายตาม
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 หรือไม่ และมรดกของพระภิกษุโดยเฉพาะท่ีดินตกแก่วดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาทนัที
หรือไม่ นอกจากน้ียงัมีปัญหาวา่ภูมิลาํเนาของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1623 นั้นมี
ลกัษณะอย่างไร ดงันั้นจึงควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1623 วรรคแรก 
“ภายใตอ้าํนาจของเจา้หน้ีตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ทรัพยสิ์นของพระภิกษุท่ีไดม้าในระหว่างเวลา
ท่ีอยูใ่นสมณเพศนั้น เม่ือพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบติัของวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุนั้น
ขณะไดรั้บทรัพยสิ์นไว ้หรือวดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาแห่งใหม่ของพระภิกษุท่ีซ่ึงเป็นวดัท่ีพระภิกษุนาํทรัพยสิ์นไปใช ้
ทนัทีท่ีพระภิกษุมรณภาพ เวน้ไวแ้ต่พระภิกษุนั้นจะไดจ้าํหน่ายไปในระหวา่งชีวิตหรือโดยพินยักรรม” 
 มาตรา 1623 วรรคสอง “ภายใตบ้ทบญัญติัในวรรคหน่ึง กรณีพระภิกษุไม่มีวดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนา ใหถื้อว่า
วดัแห่งสุดทา้ยซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายน้ีเป็นวดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของ
พระภิกษุตามความหมายของวรรค” 
 มาตรา 1623 วรรคสาม “ทรัพยสิ์นท่ีพระภิกษุไดม้าเน่ืองจากโมฆียกรรม ภายหลงัมีการบอกลา้ง ใหถื้อ
เสมือนว่าไม่เคยตกไดแ้ก่วดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุ” 
 สาํหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นมรดกของพระภิกษุ พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ไดใ้หค้วามคุม้ครอง
เอาไวเ้ฉพาะท่ีดินเท่านั้น จึงควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 โดยเพ่ิมคาํจาํกดัความคาํว่า 
“อสงัหาริมทรัพย”์ และแกไ้ขมาตรา 34 และมาตรา 35 โดยเปล่ียนจากคาํวา่ “ท่ีดิน” เป็นคาํว่า “อสงัหาริมทรัพย”์ 
คาํสําคญั: พระภิกษุ, ทรัพยสิ์น (มรดก) 
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ABSTRACT 
 The properties a Buddhist monk acquiring during his monkhood will become properties of the temple 
in which he is domiciled under the Civil & Commercial Code, Section 1623. The case becomes problematic in 
that the voidable land derived from juristic act and cancellation of the juristic act becomes void after the monk 
passes away, in restoring the land, whether there shall be passing of a law under the Sangha Act, B.E. 2505 (1962) 
or not and whether heritage of such Buddhist monk, especially land, will be owned by the temple in the monk’s 
domicile or not. Next problem is which domicile of such Buddhist monk is under the Civil & Commercial Code, 
Section 1623. Therefore, there should be amendment of the Civil and Commercial Code, Section 1623, First 
Paragraph, "under the power of creditors according to this Code or other laws; properties of a Buddhist monk 
acquired during priest status when he passes away will become properties of either the temple in which he is 
domiciled or the new temple of domicile that the monk brings the properties to use immediately when he passes 
away. Exception is made only when such monk sells those properties during his living or by testament." 
 Section 1623, Second Paragraph, states that Under the provisions in the first paragraph, in case a 
Buddhist monk does not have a temple in his domicile, it is deemed that the last temple is the domicile of the 
monk according to the meaning of this Code to be the temple that is the domicile of the Buddhist monk 
according to the meaning of the Paragraph" 
 Section 1623, Third paragraph, states that "Properties that a Buddhist monk acquires due to voidable 
action after cancellation shall be deemed that such properties never belong to the temple which is the domicile 
of such monk" 
 Regarding immovable properties which are heritage of a Buddhist monk, the Sangha Act shall protect 
only land; therefore, there shall be amendment of the Sangha Act, B.E. 2505 (1962), adding the definition of 
"immovable properties" and amendment of Section 34 and Section 35, changing the word "land" to "immovable 
properties". 
Keywords: Buddhist monks, properties.  
 

บทนํา 
 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1623 บญัญติัไวว้่า “ทรัพยสิ์นของพระภิกษุท่ีไดม้าในระหว่าง
เวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศนั้น เม่ือพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบติัของวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุนั้น 
เวน้ไวแ้ต่พระภิกษุนั้นจะไดจ้าํหน่ายไปในระหวา่งชีวิตหรือโดยพินยักรรม” 
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 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า เม่ือพระภิกษุถึงแก่มรณภาพ ทรัพยสิ์นท่ีพระภิกษุไดม้าในระหว่างเวลา
ท่ีอยูใ่นสมณเพศจะตกเป็นสมบติัของวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุ ไม่วา่ทรัพยสิ์นดงักล่าวจะเป็นอสงัหาริมทรัพย์
หรือสังหาริมทรัพย ์อยา่งไรกต็ามการไดท้รัพยสิ์นของพระภิกษุจะตอ้งเป็นการไดม้าโดยนิติกรรมหรือสัญญาท่ี
สมบูรณ์ ไม่ตกเป็นโมฆะ สาํหรับนิติกรรมท่ีตกเป็นโมฆียะถือวา่เป็นนิติกรรมท่ีสมบูรณ์อยูจ่นกว่าจะถูกบอกลา้ง 
ดงันั้นพระภิกษุท่ีไดท้รัพยสิ์นมาโดยนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ หากยงัไม่มีการบอกลา้งกถื็อเป็นทรัพยท่ี์พระภิกษุไดม้า
ในระหว่างเวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศ แต่หากมีการบอกลา้งนิติกรรมหรือสัญญาดงักล่าวกต็กเป็นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 176 บญัญติัไวใ้จความวา่ “โมฆียกรรม เม่ือบอกลา้งแลว้ ใหถื้อว่าเป็นโมฆะมา
แต่เร่ิมแรก และใหผู้เ้ป็นคู่กรณีกลบัคืนสู่ฐานะเดิม ถา้เป็นการพน้วิสัยจะใหก้ลบัคืนเช่นนั้นได ้กใ็หไ้ดรั้บค่าเสียหาย
ชดใชใ้หแ้ทน” 
 สาํหรับการบอกลา้งโมฆียกรรมน้ี นอกจากตวัผูท้าํนิติกรรมแลว้ทายาทของผูท้าํนิติกรรมก็ยงัมีสิทธิใน
การบอกลา้งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 177 วรรคทา้ยใจความว่า “ถา้บุคคลผูท้าํนิติกรรมอนั
เป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกลา้งโมฆียกรรม ทายาทของบุคคลดงักล่าวอาจบอกลา้งโมฆียกรรมนั้นได”้  
ซ่ึงเม่ือมีการบอกลา้งโมฆียกรรม นิติกรรมดงักล่าวก็จะตกเป็นโมฆะและคู่กรณีจะตอ้งกลบัคืนสู่ฐานะเดิมตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 176  
 จึงมีปัญหาว่าทรัพยสิ์นของพระภิกษุท่ีตกไดแ้ก่วดันั้น หากไดม้าจากนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ เม่ือทายาท
บอกลา้งโมฆียกรรมแลว้กจ็ะตอ้งคืนทรัพยสิ์นดงักล่าวเพ่ือกลบัคืนสู่ฐานะเดิม จะมีวิธีการอยา่งไร เน่ืองจากทรัพยสิ์น
ท่ีตกเป็นสมบติัของวดันั้นถือว่าเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินชนิดหน่ึง โดยเฉพาะทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์มี
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 34 บญัญติัว่า “การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์หรือท่ีศาสนสมบติั
กลาง ให้กระทาํไดก้็แต่โดยพระราชบญัญติั เวน้แต่เป็นกรณีตามวรรคสอง การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์
หรือท่ีศาสนสมบติักลาง ใหแ้ก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เม่ือมหาเถรสมาคมไม่ขดัขอ้ง
และไดรั้บค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานนั้นแลว้ ใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎีกา” 
 นอกจากปัญหาดงักล่าวแลว้ยงัพบว่าอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นท่ีดินของวดัจะไดรั้บความคุม้ครองตาม
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ไดแ้ก่ มาตรา 34 วรรคทา้ยบญัญติัไวใ้จความว่า “ห้ามมิใหบุ้คคลใดยกอายุ
ความข้ึนต่อสู้กบัวดัหรือสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแลว้แต่กรณี ในเร่ืองทรัพยสิ์นอนัเป็นท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์
หรือท่ีศาสนสมบติักลาง” มาตรา 35 บญัญติัไวใ้จความวา่ “ท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์และท่ีศาสนสมบติักลาง เป็นทรัพยสิ์น
ซ่ึงไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี”  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบว่าพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 34 และมาตรา 35  กล่าวถึง
อสงัหาริมทรัพยเ์ฉพาะท่ีเป็นท่ีดิน แต่มิไดก้ล่าวถึงอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ดงันั้นหากเป็นอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเป็นมรดกของพระภิกษุ กไ็ม่สามารถนาํมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ์
มาปรับกบัอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ นอกจากท่ีดินได ้กรณีดงักล่าวจึงมีปัญหาว่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภท
อ่ืน ๆ นอกจากท่ีดินจะมีสถานะทางกฎหมายอยา่งไร ใครเป็นบุคคลท่ีมีอาํนาจในการจดัการ และเอกชนสามารถ



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 13 

 

ยกอายคุวามข้ึนต่อสู้กบัวดัเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ หรือไม่ รวมถึงอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ 
นั้นอยูใ่นข่ายแห่งการบงัคบัคดีหรือไม่ 
 ปัญหาประการต่อมามีวา่ ทรัพยสิ์นท่ีพระภิกษุไดม้าในระหวา่งเวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศจะตกเป็นสมบติัของวดั
ทนัทีท่ีพระภิกษุมรณภาพหรือไม่ กล่าวคือหากตกเป็นสมบติัของวดัทนัที ทรัพยสิ์นนั้นโดยเฉพาะท่ีดินก็จะไม่
อยูใ่นข่ายแห่งการบงัคบัคดีตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 35 แต่หากทรัพยสิ์นดงักล่าวไม่ตก
เป็นสมบติัของวดัทนัที ทรัพยสิ์นดงักล่าวกส็ามารถนาํมาชาํระหน้ีกองมรดกได ้
 ปัญหาประเดน็สุดทา้ยคือ ปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบั “วดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุ” นั้นมีลกัษณะ
อยา่งไร เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1623 ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ “วดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนา
ของพระภิกษุ” เอาไวเ้ป็นการเฉพาะ มีแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ส่วนท่ี 3 ตั้งแต่มาตรา 37 -47 
ท่ีกล่าวถึงภูมิลาํเนาของบุคคลธรรมดา 
 ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาวิจยัเร่ืองปัญหาในทางกฎหมายเก่ียวกบัมรดกของ
พระภิกษุ เพ่ือวิเคราะห์ใหเ้ห็นปัญหาและหาทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาในการรับมรดกของพระภิกษุ 
 2. เพือ่ศึกษาประวติัและแนวความคิดเก่ียวกบัการรับมรดกพระภิกษุของวดั 
 3. เพือ่ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการรับมรดกพระภิกษุของวดั 
 4. เพือ่วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการรับมรดกพระภิกษุของวดั 
 5. เพือ่ศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขกฎหมาย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 6 ว่าดว้ยมรดกและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พระภิกษุไดรั้บทรัพยสิ์นท่ีมีผูน้าํมาถวายในระหว่างท่ีอยูใ่นสมณเพศ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 บญัญติัเร่ืองทรัพยสิ์นของพระภิกษุท่ีตกไดแ้ก่
วดัเอาไว ้รวมถึงการจดัการทรัพยสิ์นท่ีตกไดแ้ก่วดั แต่กฎหมายทั้งสองฉบบัยงัขาดความชดัเจนในตวับทบญัญติั 
ส่งผลใหก้ารบงัคบัใชเ้กิดปัญหา  
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ขอบเขตของการวจัิย 
 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 6 ว่าดว้ยมรดก โดยมุ่งศึกษา
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นมรดกตกไดแ้ก่วดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุ พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 โดยมุ่งศึกษา
บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยข์องวดั ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมุ่งศึกษาการถือครองท่ีดินของวดั 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) โดยคน้ควา้จากตวับทกฎหมาย คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี
เก่ียวขอ้ง ตาํราและหนงัสือ รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ หนงัสือพิมพ ์และขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหา เพ่ือช้ีให้เห็นถึงแนวความคิด ความเป็นมา เจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ตลอดจนช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากตวับทกฎหมาย พร้อมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหานั้น 
 

ผลการวจัิย 
 ประวตัิและความเป็นมาของพระภิกษุสงฆ์  
 เม่ือพระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ พระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ไปหาภิกษุปัญจวคัคีย ์ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ในตอน
เยน็วนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ก่อนพระพุทธศกัราช 45 ปี ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นคร้ังแรกคือ ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 
และแสดงอริยสัจ 4 คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค “พระโกณฑญัญะ” หวัหนา้พระปัญจวคัคียไ์ดด้วงตาเห็นธรรม
วา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา พระองคท์รงดีพระทยัเปล่งพระอุทานว่า “อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ 
อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ โกณฑญัญะรู้แลว้ ๆ” พระโกณฑญัญะไดน้ามเพ่ิมว่า “อญัญาโกณฑญัญะ” แต่นั้นมา 
และไดข้อบรรพชาอุปสมบท พระองคต์รัสว่า “ท่านจงเป็นภิกษุเถิด” (ปล้ืม โชติษฐยางกรู, 2553, หนา้ 1) พระ
โกณฑญัญะจึงถือไดว้า่เป็นพระภิกษุสงฆรู์ปแรกของโลก 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเร่ิมตน้เม่ือราว พ.ศ. 218 ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช 
กษตัริยแ์ห่งเมืองปาฏลีบุตรแควน้มคธ พระองคท์รงยกพระพุทธศาสนาข้ึนเป็นศาสนาประจาํแว่นแควน้ คือพระ
รัตนตรัยเป็นสรณ รับอุปถมัภบ์าํรุงพระพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรือง ลาภสักการะเกิดแก่สงฆจ์าํนวนมาก (ปล้ืม 
โชติษฐยางกรู, 2553, หนา้ 11) 
 จากนั้นเป็นต้นมาพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองในดินแดนสุวรรณภูมิ เช่น ในสมยัสุโขทยั พ่อขุน
รามคาํแหงทรงแผ่แสนยานุภาพขยายอาณาเขตไปตลอดแหลมมลายู ทรงเสด็จไปพบคณะสงฆ์ลทัธิลงักาวงศ ์
(หีนยาน) ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช อนัเป็นเมืองประเทศราชของกรุงสุโขทยั และมีความเล่ือมใสจึงอาราธนา
พระสงฆใ์หข้ึ้นมาตั้งสาํนกัเผยแพร่ลทัธิน้ีท่ีเมืองสุโขทยั (มนตช์ยั เทวญัวโรปการ, 2526, หนา้ 6) 
 ในสมยัอยธุยา พระมหากษตัริยทุ์กพระองคต่์างส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 
(อู่ทอง) ทรงสร้างวดัพุทไธศวรรย ์เม่ือ พ.ศ. 1896 และวดัเจา้พญาไทหรือวดัใหญ่ชยัมงคล เม่ือ พ.ศ. 1900 (สิริวฒัน์ 
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คาํวนัสา, 2534, หนา้ 166) หรือสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 3 (นารายณ์มหาราช) ทรงปฏิสังขรณ์วดัพระศรีมหาธาตุ 
เมืองลพบุรี วดัจุฬามณี เมืองพิษณุโลก เม่ือ พ.ศ. 2222 และโปรดให้จาํลองรอยพระพุทธบาท ณ ภูเขาสุวรรณ
บรรพต มาไวใ้นมณฑปวดัจุฬามณีดว้ย เม่ือ พ.ศ. 2223 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมัน่คงในพระพุทธศาสนา 
แมพ้ระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศสจะมีพระราชสาส์นชกัชวนใหน้บัถือศาสนาคริสต ์แลว้ฝร่ังเศสจะช่วยเหลือไทย
ในดา้นต่าง ๆ กมิ็ไดท้รงเปล่ียนศาสนาแต่ประการใด (บุญสม เจนใจ, 2527, หนา้ 167) 
 ในสมยักรุงธนบุรี สมเด็จพระบรมราชาท่ี 4 หรือพระเจา้ตากสินมหาราช ทรงข้ึนครองราชยเ์ม่ือ พ.ศ. 
2310  อญัเชิญพระแกว้มรกตจากกรุงเวียงจนัทน์มาประดิษฐาน ณ วดัอรุณราชวราราม โปรดให้สืบเสาะแสวงหา
พระไตรปิฎกและคมัภีร์ในท่ีต่าง ๆ มาสอบทานคดัลอกไวเ้พ่ือสร้างเป็นคมัภีร์พระไตรปิฎกฉบบัหลวงข้ึน (ฟ้ืน 
ดอกบวั, 2541, หนา้ 25) 
 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จดัใหพ้ระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียน
พระปริยติัธรรม และให้รวบรวมชาํระพระไตรปิฎกจารึกไวใ้นคมัภีร์ลานทองเป็นหลกัฐาน (ปล้ืม โชติษฐยางกูร, 
2553, หนา้ 18) 
 การเป็นพระภกิษุสงฆ์ 
 ปัจจุบนัการอุปสมบทหรือการบวชท่ีมีปฏิบติัอยูคื่อ การบวชดว้ยวิธีญตัติจตุตถกรรมวาจา หรือการบวช
โดยการอนุญาตของหมู่สงฆใ์นท่ีประชุม บุคคลท่ีจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุจะตอ้งมีคุณสมบติั 5 ประการคือ 
 1. วตัถุสมบติั คือผูจ้ะบวชจะตอ้งเป็นมนุษยเ์ท่านั้น เป็นเพศชาย มีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงนบัตั้งแต่ใน
ครรภม์ารดาเป็นหลกั ไม่เป็นมนุษยว์ิบติัคือถูกตอนหรือเป็นบณัเฑาะ (กระเทย) ไม่ทาํผดิร้ายแรงคือฆ่าบิดา / มารดา
ของตนมาก่อน ไม่เคยทาํผิดต่อพระศาสนามาก่อน เช่น ฆ่าพระอรหนัตห์รือเคยตอ้งอาบติัปาราชิกมาแลว้ตั้งแต่
บวชคร้ังก่อน 
 2. ปริสสมบติั กาํหนดหมายถึงพระภิกษุสงฆท่ี์จะเขา้ร่วมทาํการอุปสมบทให้ หมายถึงพระอนัดบัให้ผู ้
ขอบวชคือ อุปสมัปทาเปกขะ ภิกษุจะตอ้งเขา้ประชุมสงฆใ์หค้รบตามจาํนวน 
 3. สีมาสมบติั ภิกษุสงฆ์ท่ีจะเขา้ร่วมในการอุปสมบทจะตอ้งประชุมทาํสังฆกรรมพร้อมกนัในสีมา
เดียวกนัเท่านั้น จะแยกกนัทาํไม่ได ้แมใ้นเขตชุมนุมสงฆห์รือเขตสีมานั้นจะมีภิกษุสงฆค์รบตามจาํนวนท่ีกาํหนด
กต็ามแต่ ทั้งหมดกต็อ้งมาประชุมรวมกนัในเขตสีมานั้นอยา่งพร้อมเพรียงกนั 
 4. บุพกิจ คือขอ้ท่ีผูจ้ะบวชจะตอ้งกระทาํใหส้าํเร็จก่อนท่ีจะขออุปสมบท เร่ิมตั้งแต่แสวงหาภิกษุผูฉ้ลาด 
มีความรู้พอท่ีจะบอกสอนตนเองได ้ซ่ึงเรียกว่า “พระอุปัชฌาย”์ ซ่ึงพระอุปัชฌายน้ี์จะเป็นผูน้าํผูข้อบวชเขา้ไปหา
คณะสงฆ ์ขอใหค้ณะสงฆอุ์ปสมบทให ้
 5. กรรมวาจาสมบติั คือการสวดประกาศกรรมวาจาในท่ามกลางสงฆ ์เม่ือพระอุปัชฌายน์าํผูข้อบวชเขา้
ไปในท่ามกลางสงฆ์แลว้ คณะสงฆ์ก็จะสมมติให้ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเป็นผูท้าํหน้าท่ีสวดตั้งญตัติประกาศเร่ือง
สังฆกรรมนั้นให้สงฆ์รับทราบ (คาํเผดียงสงฆ์) เพ่ือร่วมกนัทาํกิจนั้นต่อไป (ศูนยพ์ฒันาจิตเฉลิมพระเกียรติ 
ประจาํจงัหวดัเชียงราย, ออนไลน์, 2557) 
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 การบวชดงักล่าวทาํใหเ้ป็นพระภิกษุตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ดงันั้นหากบุคคลใดท่ีไม่ได้
ทาํการบวชใหถู้กตอ้งตามหลกัดงักล่าว บุคคลนั้นกไ็ม่เป็นพระภิกษุตามความหมายของกฎหมายแต่อยา่งใด เช่น 
คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 378/2499 “การท่ีจะขอบวชหรืออุปสมบทไดโ้ดยถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัคณะสงฆแ์ละ
สังฆาณัตินั้น จะตอ้งมีพระอุปัชฌายะซ่ึงให้บรรพชาอุปสมบทได ้แต่ท่ีโจทกบ์วชโดยพระอุปัชฌายะในต่างประเทศ
ซ่ึงไม่ปรากฏว่าไดรั้บแต่งตั้งโดยถูกตอ้งให้เป็นผูอุ้ปสมบท เช่นน้ีย่อมถือว่าการบวชนั้นเป็นการถูกตอ้งตาม
พระราชบญัญติัคณะสงฆไ์ม่ได”้ 
 มรดกของพระภิกษุ 
 บทบญัญติัของกฎหมายตราสามดวงไดก้ล่าวถึงมรดกของพระภิกษุไวใ้นพระอยัการลกัษณะมรดก บทท่ี 
36 บญัญติัว่า “ภิกษุจุติจากอาตมภาพและคหถัจะปันเอาทรัพยม์รดกนั้นมิได ้เหตุว่าเขาเจตนาทาํบุญใหแ้ก่เจา้ภิกษุ
เป็นของอยูใ่นอารามท่านแลว้ ถา้เจา้ภิกษุอุทิศไวใ้ห้ทานแก่คหถั คหถัจึงรับทานท่านได ้ อน่ึงถา้คหถัมรณภาพ บิดา
หรือมารดา ญาติพ่ีนอ้งลูกหลานเป็นเจา้ภิกษุอยูใ่นสิกขาบทแลว้ จะปันเอาทรัพยม์รดกคหัถนั้นมิได ้เหตุว่าเป็น
บุตรพระเจา้แลว้ ถา้คหถัผูม้รณภาพนั้นอุทิศไว ้ ถวายสะวิญาณกะทรัพยแ์ละอะวิญาณกะทรัพยแ์ก่เจา้ภิกษุผูเ้ป็น
ญาติพ่ีนอ้งลูกหลาน จึงรับเอาทรัพยท์ั้งนั้นเป็นของเจา้ภิกษุได ้ ถา้เจา้ภิกษุจุติจากอาตมภาพ ทรัพยน์ั้นคงเป็นของ
ในอาราม ผูใ้ดว่าจะกล่าวเอา ท่านว่าหามิไดเ้ลย” (ศูนยข์อ้มูลกฎหมายกลาง สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
ออนไลน,์ 2556) 
 พระอยัการลกัษณะมรดกดงักล่าวถือว่ามีความสาํคญัและมีอิทธิพลต่อการบญัญติักฎหมายในปัจจุบนัคือ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 6 ว่าดว้ยมรดก ไดบ้ญัญติัถึงมรดกของพระภิกษุไวใ้นมาตรา 1623 
ใจความว่า “ทรัพยสิ์นของพระภิกษุท่ีไดม้าในระหว่างเวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศนั้น เม่ือพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ
ใหต้กเป็นสมบติัของวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุนั้น เวน้ไวแ้ต่พระภิกษุนั้นจะไดจ้าํหน่ายไปในระหว่างชีวิต
หรือโดยพินยักรรม” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่าทรัพยสิ์นท่ีพระภิกษุไดม้าไม่ว่าจะเป็นวิธีการใด หากเป็นการไดม้า
โดยชอบดว้ยกฎหมายและไดม้าในระหว่างเวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศ ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพย ์
หากพระภิกษุมรณภาพในระหว่างท่ีอยู่ในสมณเพศแลว้ ทรัพยด์งักล่าวก็จะเป็นสมบติัหรือมรดกตกไดแ้ก่วดัท่ี
เป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุ 
 วดัซ่ึงเป็นภูมลิาํเนาของพระภิกษุ 
 ในเบ้ืองตน้น่าจะถือว่าพระภิกษุบวชในวดัใดกน่็าจะสังกดัอยูใ่นวดันั้น แต่พระภิกษุอาจจะแสดงเจตนา
ยา้ยสงักดัได ้เช่น บวชท่ีวดัหน่ึงแลว้ไปประจาํท่ีอีกวดัหน่ึง เช่นน้ีกต็อ้งถือว่าวดัท่ีพระภิกษุไปอยูป่ระจาํเป็นภูมิลาํเนา 
(เพรียบ หุตางกรู, 2539, หนา้ 86) 
 สาํหรับ “วดั” นั้น พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 31 ว่า “วดัมีสองอยา่ง (1) วดั
ท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา (2) สาํนกัสงฆ ์ใหว้ดัมีฐานะเป็นนิติบุคคล เจา้อาวาสเป็นผูแ้ทนของวดัในกิจการ
ทัว่ไป” จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ “วดั” ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆมี์ 2 ประเภท คือ 
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 1. วดัท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว้ ตามกฎหมายคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 เรียกว่า อาราม เป็นวดับริบูรณ์
ตามกฎหมายและพระธรรมวินยั สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบสังฆกรรมตามพระวินยัไดทุ้กอย่าง เทียบกบั
บุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ยอ่มสามารถใชสิ้ทธิหนา้ท่ีของตนไดทุ้กประการ 
 2. สาํนกัสงฆ ์ซ่ึงเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกบัวดัท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว้ แต่ยงัไม่อาจใชเ้ป็น
สถานท่ีประกอบสงัฆกรรมไดต้ามพระธรรมวินยั เพราะยงัขาดการสมมติเขตสามคัคี หรือไดรั้บอนุญาตใหเ้ขตสีมา
ตามพระวินยั (ปล้ืม โชติษฐยางกรู, 2553, หนา้ 139) 
 ทรัพย์สินของวดัอาจมีได้ทั้ งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์มี 
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 33 บญัญติัว่า “ท่ีวดัและท่ีซ่ึงข้ึนต่อวดั มีดงัน้ี (1) ท่ีวดั คือท่ีซ่ึงตั้งวดั
ตลอดจนเขตของวดันั้น (2) ท่ีธรณีสงฆ ์คือท่ีซ่ึงเป็นสมบติัของวดั (3) ท่ีกลัปนา คือท่ีซ่ึงมีผูอุ้ทิศแต่ผลประโยชน์
ให้วดัหรือพระศาสนา” อสังหาริมทรัพยข์องวดัดงักล่าวจะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
พ.ศ. 2505 มาตรา 34 ตามท่ีไดก้ล่าวไวเ้บ้ืองตน้และอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวยงัไม่อยู่ในข่ายแห่งการบงัคบัคดี
ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 35 ท่ีบญัญติัว่า “ท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์และท่ีศาสนสมบติักลาง เป็น
ทรัพยสิ์นซ่ึงไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี” 
 ปัญหาเกีย่วกบัมรดกของพระภิกษุสงฆ์ 
 1. ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในระหว่างท่ีอยูใ่นสมณเพศ พบปัญหาว่าการไดท้รัพยสิ์น
ซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพยโ์ดยนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ หากมีการบอกลา้งโมฆียกรรมภายหลงัจากท่ีพระภิกษุมรณภาพ 
การคืนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการกลบัคืนสู่ฐานะเดิมนั้นจะตอ้งออกเป็นพระราชบญัญติัตามพระราชบญัญติัคณะ
สงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 34 หรือไม่ 
 2. สถานะทางกฎหมายของอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ท่ีเป็นมรดกของพระภิกษุ พบปัญหาว่านอกจาก
อสังหาริมทรัพยต์ามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์มาตรา 33 ดงักล่าวแลว้ ยงัมีอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ อีกท่ี
ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง กล่าวคือหากจะมีการโอนกรรมสิทธ์จะอาศยัอาํนาจแห่งบทกฎหมายใด บุคคลภายนอก
จะอา้งอายคุวามไดห้รือไม่ และเจา้หน้ีของเจา้มรดกจะบงัคบัคดีกบัอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวไดห้รือไม่  
 3. ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัช่วงเวลาของการตกทอดแห่งทรัพยม์รดกของพระภิกษุ พบว่ามีความคิดเห็น
แบ่งเป็น 2 แนว คือ 
    - กรณีทรัพยม์รดกตกทอดแก่วดัทนัที มีความเห็นของนกักฎหมายกล่าวไวว้่า ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 1599 บญัญติัว่า “เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท” ซ่ึงจะเห็นลกัษณะ
สาํคญัของการตกทอดแห่งทรัพยม์รดกคือ เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นกต็กทอดแก่ทายาททนัทีโดยไม่
มีช่องวา่งในเวลาการตกทอดและเวลาตายเลย (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2548, หนา้ 48) 
    กรณีดงักล่าวมีคาํพิพากษาศาลฎีกาสนบัสนุนคือ พิพากษาศาลฎีกาท่ี 6354/2540 “แมจ้าํเลยท่ี 2 จะได้
ทาํสัญญาจะซ้ือขายท่ีดินพิพาทกบัพระภิกษุ ส. ไวแ้ลว้ตั้งแต่ปี 2528 และชาํระราคาครบถว้นแลว้ก็ตาม แต่พระภิกษุ 
ส. ยงัมิไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพิพาทแก่จาํเลยท่ี 2 จนพระภิกษุ ส. ถึงแก่มรณภาพในปี 2530 เม่ือช่ือ
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เจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทยงัเป็นของพระภิกษุ ส. อยู ่ท่ีดินพิพาทจึงเป็นทรัพยสิ์นของพระภิกษุ ส. ท่ีไดม้า
ระหว่างเวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศ” ต่อมามีคาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1816/2542 และคาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1316/2544 
(ประชุมใหญ่) วินิจฉยัเดินตามแนวคาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6354/2540 
    อยา่งไรกต็ามก่อนหนา้เคยมีคาํพิพากษาฎีกาวินิจฉยัในทาํนองว่า เม่ือพระภิกษุมรณภาพ ทรัพยส์มบติันั้น
ไม่ไดต้กเป็นของวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุทนัทีคือ พิพากษาศาลฎีกาท่ี 439/2479 “พระภิกษุถึงแก่มรณภาพ
โดยไม่มีพินยักรรม ก่อนท่ีมฤดกจะตกเป็นของวดั จะตอ้งใชห้น้ีแก่เจา้หน้ีของผูม้รณภาพเสียใหส้ิ้นเชิงก่อน เจา้หน้ี
ไม่มีสิทธิจะเรียกร้องชาํระหน้ีจากผูถื้อทรัพยข์องผูต้ายซ่ึงมิใช่ทายาทผูต้ายเกินกว่าจาํนวนเงินราคาทรัพยท่ี์ผูน้ั้น
ยดึถือไว”้ 
    สาํหรับผลแห่งการท่ีทรัพยม์รดกตกไดแ้ก่วดัทนัทีหรือไม่นั้น มีผลถึงการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีกองมรดก 
กล่าวคือหากถือว่าอสังหาริมทรัพยน์ั้นตกทอดแก่วดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาทนัที เจา้หน้ีกองมรดกของพระภิกษุก็ไม่
สามารถท่ีจะชาํระหน้ีจากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวได ้เน่ืองจากตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 
มาตรา 35 
    - กรณีทรัพยม์รดกไม่ไดต้กทอดแก่วดัทนัที ทาํใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีมีอาํนาจในการจดัการ
ปัญหาการโอนกรรมสิทธ์ิ และอสังหาริมทรัพยก์็จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 
มาตรา 34 ในเร่ืองของการห้ามยกอายคุวามข้ึนต่อสู้กบัวดั และการบงัคบัคดีเอากบัอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวตาม
มาตรา 35 
 4. ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัวดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุ พบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 
1623 ไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑข์องภูมิลาํเนาของพระภิกษุเอาไวโ้ดยเฉพาะแต่อยา่งใด ในขณะท่ีพระภิกษุ
อาจมีภูมิลาํเนาได้หลายแห่ง เช่น วดัท่ีพระภิกษุอุปสมบท วดัท่ีพระภิกษุจาํพรรษา วดัท่ีพระภิกษุไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วดัท่ีพระภิกษุไดย้า้ยภูมิลาํเนามาอยู่ ณ ปัจจุบนัขณะมรณภาพ รวมถึงกรณีท่ีพระภิกษุไม่มีวดั
ภูมิลาํเนา จึงมีปัญหาวา่วดัใดเป็นวดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุตามความหมายของมาตรา 1623 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการแกไ้ขกฎหมายดงัต่อไปน้ี 
 1. แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1623 ใหมี้เน้ือหาดงัน้ี 
 มาตรา 1623 วรรคแรก “ภายใตอ้าํนาจของเจา้หน้ีตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ทรัพยสิ์นของ
พระภิกษุท่ีไดม้าในระหว่างเวลาท่ีอยูใ่นสมณเพศนั้น เม่ือพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพใหต้กเป็นสมบติัของวดัท่ี
เป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุนั้นขณะไดรั้บทรัพยสิ์นไว ้หรือวดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาแห่งใหม่ของพระภิกษุท่ีซ่ึงเป็นวดั
ท่ีพระภิกษุนาํทรัพยสิ์นไปใช ้ทนัทีท่ีพระภิกษุมรณภาพ เวน้ไวแ้ต่พระภิกษุนั้นจะไดจ้าํหน่ายไปในระหว่างชีวิต
หรือโดยพินยักรรม” 
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 มาตรา 1623 วรรคสอง “ภายใตบ้ทบญัญติัในวรรคหน่ึง กรณีพระภิกษุไม่มีวดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนา ใหถื้อว่า
วดัสุดทา้ยซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายน้ีเป็นวดัซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุ
ตามความหมายของวรรค” 
 มาตรา 1623 วรรคสาม “ทรัพยสิ์นท่ีพระภิกษุไดม้าเน่ืองจากโมฆียกรรม ภายหลงัมีการบอกลา้ง ให้ถือ
เสมือนว่าไม่เคยตกไดแ้ก่วดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของพระภิกษุ” 
 2. แกไ้ขปรับปรุง พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ดงัน้ี 
       2.1 แกไ้ขเพ่ิมเติมคาํจาํกดัความในพระราชบญัญติัคณะสงฆว์่า “อสังหาริมทรัพย ์หมายความว่า  ท่ีดิน
ของวดั และท่ีธรณีสงฆ ์ท่ีกลัปนา และทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดินของวดั ท่ีธรณีสงฆ ์และท่ีกลัปนา มีลกัษณะเป็น
การถาวรหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินของวดั ท่ีธรณีสงฆ ์และท่ีกลัปนานั้น และหมายความรวมถึงทรัพย์
อนัเก่ียวกบัท่ีดินของวดั ท่ีธรณีสงฆ ์และท่ีกลัปนา หรือทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดินของวดั ท่ีธรณีสงฆ ์และท่ีกลัปนา
หรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินของวดั ท่ีธรณีสงฆ ์และท่ีกลัปนานั้นดว้ย” มาตรา 34 และมาตรา 35 
    2.2 แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์มาตรา 34 และมาตรา 35 โดยเปล่ียนคาํว่า ท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์
เป็นคาํว่า “อสังหาริมทรัพย”์ กล่าวคือ มาตรา 34 บญัญติัวา่ “การโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยข์องวดั หรือท่ี 
ศาสนสมบติักลาง ใหก้ระทาํไดก้แ็ต่โดยพระราชบญัญติั เวน้แต่เป็นกรณีตามวรรคสอง 
 การโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยข์องวดัหรือท่ีศาสนสมบติักลางให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เม่ือมหาเถรสมาคมไม่ขดัขอ้งและไดรั้บค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานนั้นแลว้ ให้กระทาํโดยพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายคุวามข้ึนต่อสู้กบัวดัหรือสาํนกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติแลว้แต่กรณี ในเร่ืองทรัพยสิ์นอนัเป็นอสงัหาริมทรัพยข์องวดัหรือท่ีศาสนสมบติักลาง” 
 มาตรา 35 ซ่ึงบญัญติัไวใ้จความว่า “อสังหาริมทรัพยข์องวดัและท่ีศาสนสมบติักลาง เป็นทรัพยสิ์นซ่ึงไม่
อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี” 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีกบัคุณภาพกาํไร* 
THE RELATIONSHIP BETWEEN AUDIT QUALITY  

AND EARNING QUALITY 
 

ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวบูิลย์** 
Chadanat piyawiboon 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการสอบบญัชีโดยใช ้2 ปัจจยัท่ีแสดงถึงคุณภาพการสอบบญัชี 

ไดแ้ก่ ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี และประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชีกบัคุณภาพกาํไร โดยใชร้ายการคงคา้ง
ท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร (discretionary accrual) เป็นตวัวดัคุณภาพกาํไร ซ่ึงคาํนวณจากตวัแบบจาํลอง
Modified Jones  การคาํนวณรายการคงคา้งทั้งหมด (total accruals) ใชแ้นวคิดกระแสเงินสด เกบ็ขอ้มูลแบบ Panel 
Data ดว้ยวิธี Panel Random Effects ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารระหว่างปี   ค.ศ. 2009-2013 พบว่า ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  เม่ือประเภทของ
ความเห็นของผูส้อบเป็นแบบมีเง่ือนไขหรือเม่ือการแสดงความเห็นเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข แต่เพ่ิมวรรคเนน้เก่ียวกบั
การดาํเนินงานต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพกาํไร  แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของ
สาํนกังานสอบบญัชีกบัคุณภาพกาํไร 
คาํสําคญั: คุณภาพการสอบบญัชี, คุณภาพกาํไร, ผูส้อบบญัชี, สาํนกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (Big 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
** อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ABSTRACT  
This research aims to investigate the relationships between the audit quality and the earnings quality 

of the listed firms in the Stock Exchange of Thailand (SET) which is agricultural and food business from 2009 
to 2013. The earnings quality was measured by using the modified Jones model and the total accruals were 
calculated by adopting the cash flow concept. The data were collected by using panel data with random effects. 
The result show that when the auditors give qualified opinion or give unqualified opinion but remark on the 
going concern, there was a positive correlation with the discretionary accrual and it resulted in the pool 
earnings quality. However the relationship between auditor firm size and the audit quality was not found and 
cannot be concluded. 
Keywords: audit quality, earning quality, auditor, large audit firm (big 4). 
 

บทนํา 
ปัญหาการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีเพ่ือให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริหารย่อมส่งผลกระทบต่อ

การตดัสินใจท่ีผดิพลาดของนกัลงทุน เน่ืองจากการตกแต่งตวัเลขดงักล่าวทาํใหเ้ขา้ใจผดิในตวัเลขท่ีแสดงในงบ
การเงิน และทาํใหน้กัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขาดความเช่ือมัน่ในวิชาชีพการบญัชีของไทย  การสอบบญัชี
ถือเป็นกลไกสาํคญัท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เน่ืองจากผูส้อบบญัชีเป็นบุคคล
ท่ีสามท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน พร้อมแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น
ว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามควรและจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการตดัสินใจสาํหรับนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจมีความยุง่ยากซบัซอ้น เจา้ของ
กิจการอาจไม่สามารถบริหารงานดว้ยตวัเองไดจึ้งจาํเป็นตอ้งมีตวัแทนมาช่วยในการบริหารจดัการ อยา่งไรกต็าม
ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการบริหารงานยอ่มมีแรงผลกัดนัท่ีจะทาํเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัดว้ยกนัทั้งส้ิน และ
ผูบ้ริหารจะพยายามหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าหนทางนั้นเอ้ืออาํนวยประโยชน์ใหก้บัตนเอง 
(agency theory) ซ่ึงการบริหารกาํไรเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูบ้ริหารบรรลุผลการดาํเนินงานของตน การ
บริหารกาํไรจะส่งผลดา้นบวกหรือดา้นลบต่อกิจการหรือผูล้งทุนอยา่งไรกข้ึ็นอยูก่บัวิธีการบริหารกาํไรของผูบ้ริหาร  
หากการบริหารกาํไรโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร (discretionary accruals: DA) เพ่ือสร้างตวัเลขกาํไรใหเ้ป็นไป
ในทิศทางท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ  มีการจดัโครงสร้างรายการเพ่ือเปล่ียนแปลงรายงานทางการเงิน และทาํใหผู้มี้ส่วน
ไดส่้วนเสียเขา้ใจผิดในผลการดาํเนินงานเชิงเศรษฐกิจของกิจการหรือใหเ้กิดอิทธิพลต่อผลตามสัญญาใด ๆ ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัตวัเลขทางบญัชีท่ีรายงาน (Healy & Whalen, 1999) หรือการเขา้แทรกแซงกระบวนการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินท่ีตอ้งนาํเสนอต่อบุคคลภายนอกอย่างตั้งใจเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นสําคญั (Shipper, 
1989) เหล่านั้น จะส่งผลดา้นลบและทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินตดัสินใจผิดพลาด โดยหลกัการทัว่ไปผูบ้ริหารของ
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บริษทัผูล้งทุนและผูท่ี้ใชง้บการเงินอ่ืน ๆ ต่างมีความตอ้งการใหมี้ผูต้รวจสอบผลการดาํเนินงานและฐานะทางการ
เงินของกิจการ และใหค้วามเห็นท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาทสาํคญั ไดแ้ก่  ผูส้อบบญัชี 
กิจการจะใชบ้ริการตรวจสอบบญัชีจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก (professional external auditor) เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน และยืนยนัว่ารายงานทางการเงินท่ีจดัทาํข้ึนนั้นมีการ
ตรวจสอบบญัชีอยา่งมีคุณภาพ  

จากบทบาทท่ีสาํคญัของผูส้อบบญัชีและปัญหาในเร่ืองการบริหารกาํไรตามดุลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีอาจ
เกิดข้ึนในบริษทั  ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณภาพการสอบบญัชี โดยศึกษาปัจจยัดา้นขนาดของ
สํานักงานสอบบญัชี และประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชีกบัคุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่เจา้หน้ี 
สถาบนัการเงิน นกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงินอ่ืน ๆ พิจารณาว่าขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีส่งผลต่อคุณภาพ
กาํไรท่ีดีหรือไม่ และประเภทของความเห็นของผูส้อบบญัชีจะใชเ้ป็นสัญญาณเตือนนกัลงทุนว่าบริษทัอาจมีการ
สร้างกาํไรได ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบญัชีกบัคุณภาพกาํไร กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

คุณภาพการสอบบัญชี 

1.  ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี 

2.  ประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชี 

           -   ไม่แสดงความเห็น 

            -  แสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข 

            -  แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขแต่มีวรรคเนน้เก่ียวกบัการ   

                ดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 

คณุภาพกาํไร 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบญัชีโดยใชปั้จจยัขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี  

และประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชี ตวัแทนของคุณภาพการสอบบญัชีกบัคุณภาพกาํไร ซ่ึงใชร้ายการคงคา้งท่ี
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร (discretionary accrual) เป็นตวัวดัคุณภาพกาํไร ซ่ึงคาํนวณจากตวัแบบจาํลอง  
Modified Jones  การคาํนวณรายการคงคา้งทั้งหมด (total accruals) ใชแ้นวคิดกระแสเงินสด เก็บขอ้มูลแบบ 
Panel Data ดว้ยวิธี Panel Random Effects ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยจะเลือกศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ
ขอ้มูลการนาํส่งงบการเงิน รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ขอ้มูลทางการเงินของแต่ละบริษทัจากงบการเงิน
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
(แบบ 56 - 1) ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2556 ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศแก่สาธารณชน
ผา่นระบบการส่ือสารท่ีเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ (multi linear regression analysis) การเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชต้วัแบบท่ีใชใ้นการคาํนวณรายการคงคา้งทั้งหมด (total accruals) มาจากแนวคิดกระแสเงินสด โดยมีตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

-  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีและประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชี 
-  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพกาํไร โดยใชร้ายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร (discretionary 

accrual) เป็นตวัวดัคุณภาพกาํไร ซ่ึงคาํนวณจากตวัแบบจาํลอง  Modified Jones  การคาํนวณรายการคงคา้งทั้งหมด 
(total accruals) ใชแ้นวคิดกระแสเงินสด เก็บขอ้มูลแบบ Panel Data ดว้ยวิธี Panel Random Effects ของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่าง 
ค.ศ. 2009 - 2013 ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี 1  คาํนวณหารายการคงคา้งทั้งหมด 
  TAit  = NIit - CFOit        (1) 
โดย    TAit  = รายการคงคา้งทั้งหมดในปีท่ี  t 

NIit  = รายไดสุ้ทธิ 
CFOit  = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของปีท่ี t 
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ขั้นตอนท่ี 2  ผลการคาํนวณจากสมการ (1) ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยใช ้Ordinary Least Squares 
ท่ี (OLS)  

TAit /Ait-1 = a1i (1/Ait-1)  +a2i (∆REVit)/Ait-1 +a3i PPEit/Ait-1 +εit   (2) 
โดย  TAit  = รายการคงคา้งทั้งหมดในปีท่ี  t 
  Ait-1  = สินทรัพยร์วม ณ วนัส้ินปี  t-1   

ΔREVit = ผลต่างของรายไดใ้นปีท่ี t และปีท่ี t-1 
PPEit  = ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิในปีท่ี  t 
ai  = ค่าสมัประสิทธ์ิของความสมัพนัธ์ของตวัแปร i 

  ε  = ค่าความคลาดเคล่ือน  
 

ขั้นตอนท่ี 3  การคาํนวณยอดคงคา้งจากการดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิจากขั้นตอน
ท่ี 2 และแทนท่ีสมการท่ี 3 ดงัสมการ 

NDAit  = a1i(1/Ait-1)+a2i(∆REVit-∆RECit)/Ait-1)+a3iPPEit/Ait-1   (3) 
โดย  NDAit  = รายการคงคา้งท่ีมิไดเ้กิดจากดุลยพนิิจของผูบ้ริหารในปีท่ี t 

ΔREVit = ผลต่างของรายไดใ้นปีท่ี t และปีท่ี t-1 
  ΔRECit = การเปล่ียนแปลงในบญัชีลูกหน้ีสาํหรับปีท่ี t 

PPEit  = ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิในปีท่ี  t 
  Ait-1  = สินทรัพยท์ั้งส้ินในปีท่ี t-1.   

ai  = ค่าสมัประสิทธ์ิของความสมัพนัธ์ของตวัแปร i 
 

ขั้นตอนท่ี 4  คาํนวณหารายการคงคา้งท่ีโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
DAit        = (TAit/Ait-1) -  NDAit     (4) 

โดย  DAit  = รายการคงคา้งท่ีโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารตวัแปรควบคุม 
ROA   = ผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยวดัจากอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์   

 Return on Assets  (ROA)   
LEVE  = วดัจากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม Leverage 
SIZE  = วดัจากยอดสินทรัพยร์วม Log assets 
ε  = ค่าความคลาดเคล่ือน 
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ผลการวจัิย 
 

ตารางท่ี 1  ผลการประมาณค่าดว้ยวิธี Panel with   Fixed Effect และ Panel  Random Effect  
 

          (1)        
 y_dca_cross      
a1      ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชี 0.0184      
a41    ไม่แสดงความเห็นในรายงาน .      
a42    แสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข 0.0848**      
a46    แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขแต่มีวรรคเนน้เก่ียวกบัการดาํเนินงาน  
          ต่อเน่ือง 

0.144**      

a211  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.000965      
a212  ความเส่ียงทางการเงิน 0.000286      
a213  ขนาดบริษทั 0.00242      
Constant -0.0300      
N 168      
N_g 35      
F       
chi2 .      
r2_o 0.226      
r2_w 0.235      
F_f       

* p < .1, ** p < .05, *** p <.01 

 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  เม่ือประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นแบบมีเง่ือนไข หรือเม่ือการแสดง

ความเห็นเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขแต่มีวรรคเนน้เก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพ
กาํไร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Davidson III และคณะ (2005) ท่ีพบว่า เม่ือประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชี
คนก่อนเป็นแบบอ่ืน ๆ นอกจากแบบไม่มีเง่ือนไขจะทาํให้มีสาํรองรายการคงคา้งท่ีไม่เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหาร (discretionary accruals) มากกว่าความเห็นของผูส้อบบญัชีคนก่อนท่ีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข แต่ผลวิจยั
ไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีกบัคุณภาพกาํไรในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Rho (2004) และ Saleh & Ismail (2008) ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเหล่าน้ีอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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อภิปรายผล  
  ปัญหาการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีเพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริหารยอ่มส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจท่ีผิดพลาดของนกัลงทุน เน่ืองจากการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีจะทาํใหเ้กิดการเขา้ใจผิดในรายการท่ีแสดง
ในงบการเงินและส่งผลให้นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขาดความเช่ือมัน่ในวิชาชีพการบญัชีของไทย การ
สอบบญัชีถือเป็นกลไกสาํคญัท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหากการสอบบญัชีมี
คุณภาพก็ยอ่มจะส่งผลต่อคุณภาพกาํไรท่ีดีของบริษทัเช่นกนั การวิจยัน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ
สอบบญัชีกบัคุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยใชข้นาดของสาํนกังานสอบบญัชี (Big 4) และประเภทความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็น 
ตวัวดัคุณภาพการสอบบญัชี และใชร้ายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร (discretionary accrual) เป็น
ตวัวดัคุณภาพกาํไร เพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางแก่เจา้หน้ี สถาบนัการเงิน นกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงิน
อ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาวา่ขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีจะส่งผลต่อคุณภาพกาํไรหรือไม่ และประเภทของความเห็น
ของผูส้อบบญัชีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือใหน้กัลงทุนพิจารณาวา่บริษทัอาจมีการสร้างกาํไรไดห้รือไม่  

จากผลการวิจยัพบว่า เม่ือประเภทของความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นแบบมีเง่ือนไขหรือเป็นแบบไม่มี
เง่ือนไขแต่มีวรรคเนน้เก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพกาํไรนั้น แสดงให้
เห็นว่าเม่ือผูส้อบบญัชีมีการแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขหรือเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขแต่มีวรรคเน้นเก่ียวกบั    
การดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูส้อบบญัชี บริษทัอาจมีการตกแต่งตวัเลขเพื่อให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
(discretionary accruals) ทาํใหคุ้ณภาพกาํไรไม่ดี  แต่งานวิจยัน้ีไม่พบว่าขนาดของสาํนกังานสอบบญัชีมีความสัมพนัธ์
กบัคุณภาพกาํไร แสดงใหเ้ห็นว่าไม่ว่าบริษทัจะเลือกใชบ้ริการสอบบญัชีจากสาํนกังานขนาดใหญ่ (Big 4)  หรือ
ขนาดไม่ใหญ่ (Non-Big 4) กไ็ม่มีความแตกต่างในเร่ืองของคุณภาพของการสอบบญัชี  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาจาํนวนเงินออม รูปแบบการออม จุดมุ่งหมายในการออม และศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการออมของประชาชนในชุมชนตลาดเก่าสีชมพ ูตาํบลศาลายา อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดย
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจดว้ยแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 120 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติขั้นพ้ืนฐาน และการทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้นตรง ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนจะออมกบัสถาบนัการเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคาร 
รองลงมาคือ การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและสลากออมสิน ส่วนการออมท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะ
เป็นการซ้ือรถยนต ์รองลงมาคือทาวนเ์ฮา้ส์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการออมเพ่ือใชจ่้ายในยามฉุกเฉินมากท่ีสุด และมี
จุดมุ่งหมายในการออมเพ่ือซ้ือสินทรัพยน์อ้ยท่ีสุด ผูอ้อมยงัมีความตอ้งการท่ีจะออมในระยะยาว แต่จาํนวนเงินออม
ของผูอ้อมยงัตํ่าอยู ่รายไดต่้อเดือนส่งผลให้การออมเปล่ียนแปลงไปในทางบวก และค่าใชจ่้ายต่อเดือนส่งผลให้
การออมเปล่ียนแปลงไปในทางลบ ดงันั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรหาแนวทางในการกระตุน้การออมใหเ้พ่ิมข้ึน โดย
การเพ่ิมสิทธิประโยชน์จากการออมใหสู้งข้ึนเพ่ือจูงใจใหป้ระชาชนมีการออมเพ่ิมมากข้ึน 
คาํสําคญั: การออมเงิน, พฤติกรรม 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study the amount of saving money, saving scheme of people. This 
research is quantitative research using survey research method and collect data by questionnaire. The factors 
that affect to saving is analyzed by linear static method using linear regression analysis (Multiple Linear 
Regression). The result of saving behavior study found that saving behavior of most individuals to save 
financial institutions and most are savings in bank deposits. Followed by the savings in the form of buying life 
insurance policies and premium savings. The savings mainly non-financial savings by purchasing cars. Minor 
savings by purchasing townhouse generally aim of saving the aim of saving for emergencies spend most of the 
people, and the aim of saving to buy assets. In at least, The savings also needs to savings in the long run. But 
the savings of savers still low. Monthly income, resulting in savings to the positive and cost savings per month, 
resulting in a change in the negative. Thus, the various agencies should find ways to stimulate savings to 
increase. By adding the benefits of savings up to encourage people to save more. 
Keywords: saving, behavior. 
 

บทนํา 
 ในปัจจุบนัสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามพลวตัของยุค
โลกาภิวตัน์และระบบเศรษฐกิจโลก จนไม่อาจหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบกลไกเศรษฐกิจและกลไก
ทางสังคมได ้“สังคมบริโภคนิยม” จึงเติบโตข้ึนท่ามกลางระบบทุนนิยมท่ีนบัวนัจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมอนัเป็น
ตวัแปรสําคญัของการกาํหนดพฤติกรรมการบริโภค จากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปประกอบกบั
ปัจจยัอ่ืน ๆ ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการออมของคนไทยเปล่ียนแปลงไปดว้ย สังคมบริโภคนิยมทาํใหเ้กิดความอยาก
และทะเยอทะยาน อยากหาเงินมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน จนบางคร้ังไม่ไดค้าํนึงถึงความมัน่คง
ทางการเงินในอนาคต สังคมบริโภคนิยมทาํใหค้นละเลยต่อการออม ทั้งท่ีการนาํเงินไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์ดก็
ตามจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการออม (วณิชยา  ต๊ะตอ้งใจ, 2553) ดงันั้นประชาชนควรดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไวว้่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตน
ของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ
ให้ดาํเนินไปในทางสายกลางเพ่ือให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้เพ่ือให้ชีวิตอยูบ่นพ้ืนฐานความพอเพียง 
ซ่ึงความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล หากคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทยสามารถ
ปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได ้จะทาํให้เยาวชนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพและจะนาํไปสู่การนาํพา
ประเทศใหร้อดพน้จากวิกฤติต่าง ๆ ได”้ ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช้



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 31 

 

คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และ
เทคโนโลย ี(กรรณิการ์ ภิรมยรั์ตน,์ 2553)  
 การออมเกิดข้ึนจากการนาํเงินส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัมาเกบ็รวบรวมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้กิดมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต สุขใจ นํ้าผุด (2551) ให้ความหมายของเงินออมไวว้่า รายไดเ้ม่ือหกัรายจ่าย
แลว้จะมีส่วนซ่ึงเหลืออยู ่ส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยูซ่ึ่งไม่ไดถู้กใชอ้อกไปน้ีเรียกว่า เงินออม การออมจะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือบุคคลนั้นมีรายไดม้ากกว่าการใชจ่้ายของเขา การเพ่ิมเงินออมใหแ้ก่บุคคลอาจทาํไดโ้ดยการหาทางเพ่ิมรายได้
ใหม้ากข้ึน โดยการทาํงานมากข้ึนหรือปรับปรุงงานท่ีทาํอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมีรายไดสู้งข้ึน การหารายไดพิ้เศษ
เม่ือมีเวลาว่าง เป็นตน้ นอกจากนั้นควรลดรายจ่ายลงดว้ยการใชจ่้ายท่ีจาํเป็นและเหมาะสมก็จะทาํให้มีการออม
เกิดข้ึนไดเ้หมือนกนั พฤติกรรมการประหยดัเป็นผลส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้เฉพาะเร่ือง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดผลในทางความรู้สึก เจตคติ ความเช่ือถือ ค่านิยมและความพร้อมในการปฏิบติัท่ีจะส่งเสริมและพฒันา
ใหเ้กิดการประหยดั จะตอ้งปลูกฝังและฝึกฝนตั้งแต่ยงัเป็นเดก็ (พมิลพรรณ สุทธิวงศ,์ 2537)  
 ทุกคนควรใหค้วามสาํคญักบัการออมและการประหยดั ไม่วา่จะมีฐานะทางการเงินในระดบัใด หากรู้จกั
ใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพสังคมและประเทศชาติกจ็ะมีฐานะเศรษฐกิจท่ีดี  เพราะการออมถือเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุน
ให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต มีการขยายการผลิต การลงทุน การขยายสินเช่ือทางธุรกิจ ทาํใหเ้กิดการกระจายรายได ้
การจา้งงานในระดบัสูง และลดความผนัผวนทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการออมในระดบัสูงจะทาํให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไม่ตอ้งอาศยัเงินลงทุนจากต่างประเทศมากนกั แมเ้ศรษฐกิจจะถดถอยกส็ามารถพ่ึงพิงการออมภายใน 
ประเทศ ทาํใหพ้ฒันาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื อาจกล่าวไดว้่าการออมช่วยใหคุ้ณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศมีความมัน่คงในระยะยาว ทุกหน่วยงานจึงควรรณรงคใ์หป้ระชาชนรู้จกัการออมเงินเพ่ือไวใ้ชใ้นยามจาํเป็น 
โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการประหยดัและเกบ็ออมเงินของประชาชนในชุมชนตลาดเก่าสีชมพ ูตาํบลศาลายา 
อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการออม จาํนวนเงินออมและจุดมุ่งหมายในการออม 
 2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินออมของประชาชน 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตลาดเก่าสีชมพ ู
ตาํบลศาลายา อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จาํนวน 120 คน ท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อการดาํเนินชีวิต จดัโดยคณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
คือ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการดาํเนินชีวิต จาํนวน 120 คน  
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัว รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่อเดือน และขอ้มูลดา้นการออมประกอบดว้ยจาํนวนเงินออม รูปแบบการออม และ
จุดมุ่งหมายในการออม  
 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร เพ่ือสร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 2. จดัลาํดบัความสาํคญัของขอ้คาํถาม เรียบเรียงภาษาและการใชส้าํนวนภาษาใหเ้หมาะสม ถูกตอ้ง  
 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งปรับแกใ้หเ้รียบร้อยแลว้นาํไปทดลอง
ใช ้(tryout) กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตลาดเก่าสีชมพ ูจาํนวน 30 คน จากนั้นนาํมา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั 
(Cronbach) ไดค่้า Alpha = 0.811 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.70 ถือวา่เป็นเกณฑค่์าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ 
 4. นาํผลการทดสอบแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหเ้ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค่้าร้อยละ (percentage) และค่าเฉล่ีย (means) 
 2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม (รายไดต่้อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ) ใชค่้าร้อยละ 
(percentage) และค่าเฉล่ีย (means) 
 3. พฤติกรรมการออมของประชาชน (จาํนวนเงินออม รูปแบบการออม และจุดมุ่งหมายการออม) ใชค่้า
ร้อยละ (percentage) และค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 4. การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม วิเคราะห์โดยสมการถดถอยเชิงพหุคูณเชิงเส้นตรง 
(multiple linear regression) 
 S   = b0+ b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+ b6X6 + b7X7+ b8X8+ e 
 โดยท่ี  S  = จาํนวนเงินออมของประชาชนในรูปของตวัเงิน (บาท) 
  X1 = เพศ 
  X2 = อาย ุ(ปี) 
  X3 = สถานภาพการสมรส 
  X4 = ระดบัการศึกษา 
  X5 = จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
  X6 = รายไดต่้อเดือน 
  X7 = ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการต่อเดือน 
  X8 = ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพต่อเดือน 

 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 33 

 

ผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.70)  อายรุะหว่าง 
31 - 35 ปี (ร้อยละ 37.50) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 64.10) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 70.83) จาํนวนสมาชิก
ในครอบครัว 3 - 4 คน (ร้อยละ 44.17) มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 60.83) มีค่าใชจ่้ายเพ่ือซ้ือ
สินคา้และบริการต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 56.67) มีค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพต่อเดือนตํ่ากวา่ 1,000 บาท 
(ร้อยละ 69.17) และมีเงินออมต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000  บาท (ร้อยละ 55.83) 
 2. ขอ้มูลดา้นการออม พบว่า มีจาํนวนเงินออมต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 55.83) รูปแบบการออม
ในสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะเป็นเงินฝากธนาคาร (ร้อยละ 100) และการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต (ร้อยละ 73.33) 
ส่วนรูปแบบการออมท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ือสินทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ รถยนต ์(ร้อยละ 
53.33) และทาวเฮา้ส์ (ร้อยละ 47.50) จุดมุ่งหมายในการออมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เพ่ือใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
(ร้อยละ 56.67) เพ่ือผลตอบแทน (ร้อยละ 45.83) และเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต (ร้อยละ 34.17)  จุดมุ่งหมาย
ในการออมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ เพ่ือซ้ือสินทรัพย ์(ร้อยละ 59.17) เพ่ือเป็นมรดกใหค้รอบครัว (ร้อยละ 54.17) 
และเพ่ือใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน (ร้อยละ 41.67) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 1  จาํนวนและร้อยละของรูปแบบการออมในสถาบนัการเงิน  
 

รูปแบบการออมในสถาบนัการเงิน จาํนวน ร้อยละ 
เงินฝากธนาคาร 120 100 
ซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์ 0 0.00 
ซ้ือกองทุนต่าง ๆ  1 0.83 
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 88 73.33 
พนัธบตัรรัฐบาล 0 0.00 
สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส. 56 46.67 
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ตารางท่ี 2  จาํนวนและร้อยละของรูปแบบการออมท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 
 

รูปแบบการออมท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน จาํนวน ร้อยละ 
คอนโดมิเนียม 0 0.00 
บา้นเด่ียว 8 6.67 
ทาวน์เฮา้ส์ 57 47.50 
ท่ีดิน 2 1.67 
ทองคาํ 15 12.5 
รถยนต ์ 64 53.33 

  
ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของจุดมุ่งหมายในการออมจาํแนกตามระดบัความคิดเห็น 
 

จุดมุ่งหมายในการออม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1. เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต 
2. เพ่ือใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
3. เพ่ือซ้ือสินทรัพย ์
4. เพ่ือเป็นมรดกใหค้รอบครัว 
5. เพ่ือเป็นการลดหยอ่นภาษี 
6. เพ่ือผลตอบแทน 
7. เพ่ือเป็นทุนการศึกษา 
8. เพ่ือเป็นผลตอบแทนอ่ืน ๆ 

41(34.17) 
68(56.67) 
49(40.83) 
55(45.83) 
0(0.00) 

55(45.83) 
20(16.67) 
0(0.00) 

40(33.33) 
50(41.67) 
71(59.17) 
65(54.17) 

0(0.00) 
49(40.83) 
36(30.00) 
10(8.33) 

39(32.50) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 

21(17.50) 
16(13.33) 

0(0.00) 
0(0.00) 

0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 
5(4.17) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 

0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 

 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง ดงัน้ี 
 
 S  =  -420.889-1704.320X1-739.360X2+1710.812 X3+978.843 X4-258.674 X5+ 
                      680.375 X6-174.432 X7-11.985 X8 
 
 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนและค่าใชจ่้ายต่อเดือนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และค่าใชจ่้าย
ดา้นสุขภาพต่อเดือนไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ รายไดต่้อเดือนท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้การออมเปล่ียนแปลงไป
ในทางบวก และค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลใหก้ารออมเปล่ียนแปลงไปในทางลบ 
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อภิปรายผล 
 หากประชาชนมีรายไดม้ากก็จะออมมาก ถา้หากมีรายไดน้้อยก็มีแนวโน้มท่ีจะออมน้อยตามไปดว้ย 
สอดคลอ้งกบัศิริอรุณ อนันตวิรุฬห์ (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการออมเพ่ือเตรียมการเกษียณอายุของลูกจา้ง 
สถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าเงินเดือนหรือค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา โบนัสและ
รายไดอ่ื้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินออมของกลุ่มตวัอย่างในทางบวก หากประชาชนมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนจาํนวนเงินออมกจ็ะลดลง สอดคลอ้งกบัชุลีรัตน ์คงเรือง และประกาษิต อินสุวรรณ (2552)  ท่ีศึกษาพฤติกรรม
การออมและปัจจยัท่ีกาํหนดสัดส่วนการออมของครัวเรือน: กรณีศึกษา หมู่ท่ี 7 ตาํบลหารเทา อาํเภอปากพะยนู 
จงัหวดัพทัลุง พบว่าค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสัดส่วน
การออมต่อรายไดข้องครัวเรือน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ภาครัฐควรมีแนวทางเสริมสร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหป้ระชาชน ตลอดจนปลูกฝังใหท้ั้งเยาวชนและผูใ้หญ่
มีความรักและมีวินยัในการออม การประหยดั และส่งเสริมโครงการออมระดบัชุมชนใหม้ากข้ึน โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี
ทาํหนา้ท่ีใหค้วามรู้ ใหค้าํปรึกษาแก่คนในชุมชนอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 
 2. ภาครัฐควรกาํกบัดูแลและวางนโยบายแก่ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่าง ๆ ใหมี้ความเจริญเติบโต
อยา่งมัน่คงและบริหารงานอยา่งโปร่งใส จดัตั้งสถาบนัประกนัเงินฝากเพ่ือเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัประชาชนรายยอ่ย
ในการออมเงินและช่วยใหร้ะบบสถาบนัการเงินมีความแขง็แกร่งมากข้ึน อีกทั้งสถาบนัการเงินควรอาํนวยความ
สะดวกในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินโดยการขยายสาขาใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง 
 3. หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกบัหน่วยงานภาคเอกชนในการพฒันาผลิตภณัฑห์รือรูปแบบการออมให้
เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนชนบท และน่าดึงดูดใจต่อผูท่ี้ตอ้งการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ ใหท้ัว่ถึงกบั
ประชาชนทุกวยั 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. การวิจยัน้ีศึกษาเฉพาะในเขตชุมชนตลาดเก่าสีชมพ ูตาํบลศาลายา อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
เท่านั้น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และนาํไปใชว้างแผนนโยบายระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัจงัหวดัต่อไป จึงควรศึกษา
ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  
 2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองการออมในสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สถาบนัการเงินโดยละเอียดถึงจาํนวนเงินออม 
รูปแบบการออม และจุดมุ่งหมายในการออม 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัการกระทาํความผิดโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระทาํความผิดทางอาญามีผลกระทบ
และทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนยิ่งเป็นช่องทางทาํใหมิ้จฉาชีพใชเ้ป็นช่องว่าง
ในการกระทาํความผิด มีวิธีการและกระบวนการท่ีซบัซอ้นในการกระทาํความผิด ซ่ึงการกระทาํความผิดท่ีเกิดข้ึน
ทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนส่วนรวม เศรษฐกิจ รวมถึงความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ตามพระราชบญัญติั
ว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบญัญติัในการลงโทษผูก้ระทาํความผิด รวมทั้ง
การกระทาํความผิดท่ีทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมหาศาล การกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้นตอนใน
การตระเตรียมการกระทาํความผิดเกิดข้ึน เป็นการผิดบทบญัญติัตามกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญาบงัคบั
ใชเ้ก่ียวกบัการตระเตรียมการกระทาํความผิดเพียงแต่การตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย ์และการตระเตรียม
การกระทาํความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร เช่น การตระเตรียมลอบปลงพระชนมต์ามประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงความผิดการตระเตรียมตามประมวลกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ในการบงัคบัใชก้บัความผิด
การตระเตรียมทางกายภาพท่ีเกิดข้ึน แต่การกระทาํความผิดเก่ียวกบัการตระเตรียมการกระทาํความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์มีความแตกต่างและไม่สามารถนาํประมวลกฎหมายอาญามาใชบ้งัคบัได ้ทาํใหมี้การศึกษาการตระเตรียม
การกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีควรบญัญติัแยกออกจากประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือใชใ้นการป้องกนั
และปราบปรามผูท่ี้คิดจะกระทาํความผดิโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระทาํความผิดตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อไป 
คาํสําคญั: การตระเตรียมการ, ความผดิทางคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
* ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ปีการศึกษา 2552 
** หวัหนา้สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
 Computer offenses have been increasingly correlating with technological advancement, which allows 
more complicated ways for wrong doers to commit. Such offenses cause damages to common people and 
economy, as well as national security according to the Act on offenses regarding computer B.E. 2550 (2007), 
which contains provisions for punishing offenders as well as offenses causing massive damages. The computer 
offenses have steps in the preparation for the acts violating the criminal laws’ provisions. The criminal code is 
enforced regarding preparations for offenses only in preparations of arson and those concerning the national 
security, as in preparations for regicide in accordance with the criminal code. Unlike the offenses regarding 
preparations, which are the spirit of the criminal code in enforcing with the offenses of physical preparations, 
the offenses regarding the preparations for computer offenses are unable to enforce the criminal code. Therefore, 
the study regarding preparations for computer offense should be separately legislated from the criminal code to 
prevent and suppress such computer offenses according to the spirit of the Act on offenses regarding computer, 
B.E. 2550 (2007). 
Keywords: preparations, computer offense. 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยไดมี้การตรากฎหมายป้องกนัและปราบปรามผูก้ระทาํความผดิโดยอาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองมือในการกระทาํความผิดไวเ้ป็นการเฉพาะคือ พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 กาํหนดโทษสําหรับผูท่ี้ใชข้อ้มูลทางคอมพิวเตอร์ท่ีทาํให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจกัร และเป็นความผิดร้ายแรง แต่มิไดค้รอบคลุมถึงการตระเตรียมเพ่ือกระทาํความผิดดงักล่าว ประมวล
กฎหมายอาญาไดก้าํหนดลงโทษผูก้ระทาํความผิดในฐานการตระเตรียมการกระทาํความผิดไว ้ในมาตรา 219 
“ผูใ้ดตระเตรียมเพ่ือกระทาํความผิดดงักล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218 ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัพยายาม
กระทาํความผดินั้น ๆ” และมาตรา 217 บญัญติัไวว้่า “ผูใ้ดวางเพลิงเผาทรัพยข์องผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษ...” จะเห็น
ไดว้่า ประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญติัการลงโทษผูท่ี้ทาํการตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพยข์องผูอ่ื้น ซ่ึงถือเป็น
เหตุร้ายแรงท่ีจะตอ้งมีการป้องกนัเอาผดิกบัผูก้ระทาํก่อนท่ีจะทาํใหเ้กิดความเสียหายข้ึน 
 แต่ในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์มีบทบญัญติับางมาตราท่ีบญัญติัเอาผดิ
กบัผูก้ระทาํท่ีทาํให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงในความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 
แต่มิไดมี้การเอาผิดกบัผูท่ี้ตระเตรียมการกระทาํดงักล่าว เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ การกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์
ท่ีเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ความเสียหายเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่อาจมีความเสียหายกบักลุ่มบุคคลหรือ
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ความเสียหายร้ายแรงระดบัประเทศ เพราะการกระทาํความผิดท่ีกระทาํผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นแพร่กระจาย
ไปอยา่งรวดเร็วและทาํใหค้วามผดิท่ีกระทาํนั้นเห็นผลไดเ้ร็วดว้ยเช่นเดียวกนั 
 กรณีมีการกระทาํความผดิในการถ่ายภาพของผูเ้สียหายในขณะกาํลงัมีเพศสัมพนัธ์กนันั้น เป็นอีกปัญหา
หน่ึงในสังคมท่ีทาํใหผู้เ้สียหายนั้นเป็นผูเ้สียหายอยา่งมากเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน และเม่ือมีการปล่อยภาพดงักล่าวไป
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือหวงัใหมี้ความเสียหายเกิดข้ึนกบัผูเ้สียหายจึงถือเป็นการกระทาํในขั้นตอนการตระเตรียม
การกระทาํความผดิ  
 เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้น มีเจตนารมณ์ในการเอาผิดกบัผูท่ี้มีเจตนาท่ีจะกระทาํความผิดเท่านั้น ซ่ึงการตระเตรียม
การกระทาํความผดิกเ็ป็นการเจตนาในการกระทาํความผิดอยา่งหน่ึง ถือเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา
ในบางกรณี เม่ือการตระเตรียมสําเร็จก็มีความผิดในเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือกระทาํความผิด      
ดว้ยระบบส่ือสารท่ีครอบคลุมไปทัว่โลกจึงยากท่ีจะแกไ้ขใหผู้เ้สียหายกลบัคืนสู่สภาพเดิม เช่น กรณีการถ่ายรูป
หรือตดัต่อรูปของผูอ่ื้นท่ีทาํใหผู้อ่ื้นเสียหายกถื็อเป็นการกระทาํท่ีมีเจตนาแต่ยงัไม่มีความผิด ตามพระราชบญัญติั
วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 เพราะมิไดมี้การกาํหนดเอาผิดกบัผูท่ี้ตระเตรียมกระทาํการ
ดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นความผิดท่ีใกลเ้คียงท่ีจะทาํใหเ้กิดความเสียหายเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงมีความเห็น
ว่าควรมีการบญัญติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเอาผิดกบัผูท่ี้ตระเตรียมการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์เพิ่มไวใ้น
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ือใหพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตระเตรียมการกระทาํความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมายและวิวฒันาการของกฎหมายเก่ียวกบัการตระเตรียมการกระทาํ
ความผดิทางคอมพิวเตอร์ 
 3. เพ่ือศึกษามาตรการกฎหมายเก่ียวกบัการตระเตรียมการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร์ 
 4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการตระเตรียมการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ 
 5. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไดมี้บทบญัญติักาํหนดโทษของ
ผูก้ระทาํความผิดต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรไวแ้ลว้ แต่มิไดมี้บทบญัญติั
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กาํหนดโทษในการตระเตรียมการกระทาํความผิดดงักล่าว การกระทาํความผิดโดยอาศยัคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระทาํความผิดนั้นเป็นท่ีทราบอยูแ่ลว้ว่าเป็นความผิดท่ีกระทาํไปแลว้อาจเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง อีกทั้ งความรวดเร็วในการกระทาํความผิดนั้ นอาจทาํให้ไม่สามารถป้องกันหรือ 
ปราบปรามได ้ ทาํใหพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีขาดประสิทธิภาพในการบงัคบัใช ้ดงันั้นจึงควรมีการบญัญติัเก่ียวกบั
การเอาผิดกบัผูท่ี้ตระเตรียมการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์เพ่ิมไวใ้นพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํ
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายต่อประชาชนทัว่ไป รวมถึงความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาตวับทกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบั 
หนงัสือ วิทยานิพนธ์ บทความ ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ รายงานการวิจยัจากห้องสมุดหรือจากสถาบนัต่าง ๆ ทั้งท่ี
เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์และ
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยวิธีการเขียนพรรณนาและวิเคราะห์ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยศึกษากฎหมายอาญาสาํหรับผูซ่ึ้งตระเตรียมการกระทาํความผิดเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้
ความเสียหายเกิดข้ึน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ในการ
ป้องกนัและปราบปรามไม่ใหมี้ความเสียหายเกิดข้ึน อนัอาจเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง
ของรัฐ รวมถึงความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
 
ผลการวจัิย 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีความหมายของการตระเตรียมการ และววิฒันาการของกฎหมายเกีย่วกบัการตระเตรียม
การกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร์ 
 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทางอาญาและการตระเตรียม
การกระทาํความผิด ท่ีมาของการกระทาํความผิดทางอาญา องคป์ระกอบความรับผิดทางอาญา โครงสร้างความ
รับผดิในทางอาญาท่ีนาํมาใชใ้นการบญัญติัความผดิทางอาญา จุดประสงคข์องกฎหมายอาญา เช่น 
 1. การหา้มปรามและป้องกนัพฤติกรรมอนันาํไปสู่พฤติการณ์ท่ีคุกคามต่อสวสัดิภาพ และผลประโยชน์
ของสาธารณชนและเอกชน 
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 2. การควบคุมเป็นมาตรการหรือจุดประสงคข์องกฎหมายอาญาท่ีควบคุมดูแลบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีส่อ
ไปในทางท่ีจะกระทาํความผดิอาญา  
 3. การตกัเตือนเป็นมาตรการหรือจุดประสงคข์องกฎหมายอาญาท่ีควบคุมดูแลบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีส่อ
ไปในทางท่ีจะกระทาํความผดิอาญา ใหล้ม้เลิกความคิดท่ีจะกระทาํความผิดอาญานั้นเสีย 
 4. การป้องกนัและการรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัทางสังคม เป็นมาตรการหรือจุดประสงคข์องกฎหมายอาญาท่ี
สาํคญั เพราะการป้องกนัเป็นการควบคุมการกระทาํความผิดอาญาท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด เน่ืองจากถา้ปล่อยใหก้ารกระทาํ
ความผดิอาญาเกิดข้ึนก่อน การแกไ้ขปัญหาสงัคมกจ็ะทาํไดย้าก ส่งผลถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการตระเตรียมการกระทาํความผดิทางอาญาของประเทศไทย   
 1. ทฤษฎีเหตุเหมาะสม (the adequate cause) หรือทฤษฎีผลธรรมดา คือการดูว่าเหตุอยา่งน้ีเหมาะสมท่ี
จะก่อให้เกิดผลอยา่งนั้นหรือไม่ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาจากตวัผูก้ระทาํและลกัษณะของการกระทาํว่า ผูก้ระทาํสามารถ
คาดเห็นผลเช่นนั้นไดห้รือไม่ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2549, หนา้ 74)   
 2. ทฤษฎีเง่ือนไข (the condition theory) ตามทฤษฎีน้ีการกระทาํทุกอยา่งยอ่มถือว่าเป็นเหตุท่ีทาํใหเ้กิดผลข้ึน 
หากไม่มีการกระทาํนั้นเกิดข้ึนผลก็จะไม่เกิด ถึงแมเ้หตุนั้นจะมีอยู่ในตวัของผูถู้กกระทาํเองก็ตาม เป็นการ
กาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระทาํและผลโดยกวา้ง (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2549, หนา้ 74) 
 3. ทฤษฎีข่มขู่ (deterrence theory) การลงโทษเก่ียวกบัความผิดท่ีมีการตระเตรียมใชท้ฤษฎีน้ีเป็นหลกั 
เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีเป็นการป้องกนัคุม้ครองเหยือ่อาชญากรรม เน่ืองจากกฎหมายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีมาตรการ
คุม้ครองป้องกนัเหยือ่อาชญากรรมท่ียงัไม่ดีพอ เพราะกฎหมายจะลงโทษผูก้ระทาํความผิดได ้จะตอ้งรอให้ผูก้ระทาํ
ความผดิไดล้งมือกระทาํความผดิก่อน ซ่ึงถา้มีการรอให้มีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนก่อนกไ็ม่สมกบัความมุ่งหมาย
ของกฎหมายท่ีแทจ้ริง จึงมีการลงโทษผูก้ระทาํความผดิเพ่ือเป็นการข่มขู่มิใหบุ้คคลทัว่ไปเอาเป็นเยีย่งอยา่งต่อไป 
(วินยั ตรีราภี, 2540, หนา้ 54) 

ความหมายคาํว่า “การตระเตรียมการ” โดยทัว่ไป 
ตระเตรียม หมายถึง บรรดาของการกระทาํต่าง ๆ ซ่ึงจะทาํใหก้ารกระทาํความผดิสะดวกหรือสามารถเป็นไป

ได ้แต่ยงัไม่ถึงขั้นลงมือกระทาํความผิด (หยดุ แสงอุทยั, 2544) 
การตระเตรียมการ หมายความถึง การกระทาํการใด ๆ ก่อนเร่ิมลงมือกระทาํในความผิดนั้น คือก่อนจะถึง

พยายามกระทาํความผดิ (สุปัน พนูพฒัน,์ 2540) 
การตระเตรียม หมายความถึง การกระทาํเพ่ือใหพ้ร้อมท่ีจะลงมือพยายามกระทาํความผดิไดส้าํเร็จในขั้น

ต่อไป (วินยั ตรีราภี, 2540) 
 การตระเตรียม หมายถึง การเตรียมเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือหรือจดัสภาพแวดลอ้มข้ึนเพ่ือการกระทาํความผดิ 
(จิตติ ติงศภทิัย,์ 2546) 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 42 

 

 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการตระเตรียมการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร์ 
 ปัญหาการตระเตรียมการกระทาํความผิดทางอาญาเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการป้องกนัการกระทาํความผิดท่ี
มีผลเสียหายร้ายแรง เพ่ือเป็นการป้องกนัการกระทาํความผิดท่ีจะเกิดข้ึน ว่าการตระเตรียมการกระทาํความผิดนั้น
สามารถแยกแยะการกระทาํออกจากลกัษณะของการกระทาํประเภทอ่ืนไดช้ดัเจน ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบติั 
กฎหมายการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศนั้นมีการบญัญติัการรับผิดไวอ้ย่างไรบา้ง และใน
ประเทศใดท่ีมีการบญัญติัการตระเตรียมการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์เป็นความผิดท่ีตอ้งถูกลงโทษ ซ่ึงใน
การบญัญติัการตระเตรียมการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์จะมีการกระทาํความผิดอยา่งไรบา้ง จึงตอ้งมีการ
กาํหนดบทบญัญติัดงักล่าวข้ึนในกฎหมาย 
 กฎหมายเกีย่วกบัการกระทําความผดิทางคอมพวิเตอร์ในต่างประเทศ  
 1.  สหภาพยโุรป มีการกาํหนดความผดิเก่ียวกบัการกระทาํความผิดโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือใน
การกระทาํความผิดในบทบญัญติั Convention on Cybercrime ท่ีบญัญติัข้ึนเพ่ือใหค้วามหมายของระบบคอมพิวเตอร์
หรือการกระทาํในลกัษณะต่าง ๆ ในประเทศท่ีเป็นภาคี 
 2. ประเทศสหราชอาณาจกัร เป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีอยูใ่นภาคีสหภาพยุโรปท่ีมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยงัมีการบญัญติักฎหมายท่ีเป็นความผดิอาญาทางคอมพิวเตอร์
ไวภ้ายในประเทศ โดยใชบ้ทบญัญติั Computer Misuse Act 1990 หรือพระราชบญัญติัความผิดคอมพิวเตอร์ 1990 

เป็นบทบญัญติัท่ีเกิดข้ึนในการบงัคบัใช ้ซ่ึงเป็นการบญัญติัสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของสหภาพยโุรปคือ Convention 
on Cybercrime ท่ีบญัญติัความหมายของการกระทาํความผดิ และองคป์ระกอบความรับผดิทางอาญาเช่นเดียวกนั  
 3. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์มาบงัคบัใชข้ึ้นในปี 
1993 คือ Computer Misuse Act, 1993 เป็นบทบญัญติัความรับผิดคอมพิวเตอร์ กาํหนดนิยามศพัท ์คาํศพัทท์าง
คอมพิวเตอร์ และการกระทาํความผดิในลกัษณะต่าง ๆ รวมถึงการบญัญติัความรับผดิในการตระเตรียมการกระทาํ
ความผดิทางคอมพิวเตอร์ดว้ย  
 4. ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย มีการบญัญติัความรับผิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยมีการ 
บงัคบัใช ้ Computer Crimes Act, 1997 หรือพระราชบญัญติัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 1997 เป็นบทบญัญติัความ
รับผดิของผูท่ี้ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระทาํความผดิมาลงโทษตามบทบญัญติั 
 5. ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ท่ีบญัญติัเพื่อ
ใชบ้งัคบัคือ Electronic Commerce Act, 2000 หรือรัฐบญัญติัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เป็นกฎหมายในการควบคุม
อาชญากรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ 
 6. ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์คือ The 
Information Technology Act, 2000 หรือรัฐบญัญติัเทคโนโลยสีารสนเทศ 2000 ซ่ึงบญัญติัความหมายของคาํศพัท ์
ทางคอมพิวเตอร์และกาํหนดความรับผดิท่ีเกิดข้ึนในการกระทาํความผดิทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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 7. ประเทศญ่ีปุ่น แมจ้ะเป็นประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีแต่กมี็การใชเ้ทคโนโลยใีนการ
กระทาํความผิดท่ีเกิดข้ึนอีกเช่นเดียวกนั จึงมีการกาํหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ 

คือ Unauthorized Computer Access law, 2000 หรือพระราชบญัญติัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

2000 เพ่ือบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการกระทาํความผิดการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้
รับอนุญาต 
 องคป์ระกอบแรกท่ีสาํคญัของการบญัญติักฎหมายคือ บทนิยามศพัท ์เน่ืองจากเป็นการใหค้วามหมายของ
ถอ้ยคาํท่ีปรากฏในตวับทกฎหมายว่าหมายความถึงส่ิงใดบา้ง ซ่ึงบางถอ้ยคาํเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของฐาน
ความผิดต่าง ๆ หากบทนิยามศพัทไ์ม่ชดัเจนจะเกิดปัญหาในการตีความว่า การกระทาํท่ีเกิดข้ึนเป็นความผิดตามท่ี
กฎหมายไดก้าํหนดไวห้รือไม่ จากการศึกษาพบว่า แต่ละประเทศจะมีการบญัญติันิยามศพัท ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้ความหมายของการกระทาํหรือลกัษณะดงักล่าวท่ีบญัญติัในเร่ืองของการกระทาํความผิดข้ึน จนถึงการ
บญัญติัความรับผิดท่ีเป็นองคป์ระกอบของการกระทาํความผิดท่ีเกิดข้ึนในภาคความผิด เป็นลกัษณะองคป์ระกอบ
การกระทาํและผลของการกระทาํท่ีเกิดข้ึนจากการใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระทาํความผิดในแต่ละ
กรณีออกจากกนั บางประเทศมีการบญัญติัความผิดในการตระเตรียมการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ เช่น 
สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการกาํหนดเป็นฐานความผิด แต่สาํหรับพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
กระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทยนั้นยงัไม่มีการกาํหนดความรับผดิดงักล่าวไว ้
 วเิคราะห์ปัญหาที่เกดิขึน้กบัการบังคบัใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. 2550  
 โดยการยกตวัอยา่งคดีท่ีเกิดข้ึน ทาํใหเ้ห็นถึงความเสียหายท่ีเกิดกบัผูเ้สียหายเม่ือความผิดเกิดข้ึนแลว้ไม่
สามารถท่ีจะกลบัคืนสู่สภาพเดิมได ้
 1. ปัญหาการบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ตามพระราชบญัญติั
ว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบความรับผดิตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
กระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กบัความรับผดิทางอาญา  
 2. ปัญหาการตีความตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่ีมี
การตีความเก่ียวกบันิยามศพัทท่ี์บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีผูบ้งัคบั
ใชย้งัมีความสับสนในการตีความหมายดงักล่าว ทาํใหเ้กิดการบงัคบัใชท่ี้แตกต่างกนั เช่น การหม่ินประมาทโดย
ใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 3. ปัญหาการกาํหนดบทลงโทษของพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมหาศาลเม่ือมีการกระทาํความผิดเกิดข้ึน แต่กลบักนัในการเตรียมการในการ
กระทาํความผดินั้นกลบัไม่มีบทลงโทษ  
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 4. ปัญหาหน่วยงานในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 การเขา้ถึงพยานหลกัฐานทางคดีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานท่ีไดรั้บอาํนาจ 
 5. ปัญหาในการจดัเกบ็ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูใ้หบ้ริการเพื่อแสดงถึงแหล่งกาํเนิดตน้ทางและปลายทาง 
เส้นทางขอ้มูลท่ีระบุพฤติกรรม การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต อาทิ วนัและเวลา เป็นตน้  
 

อภิปรายผล   
 พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร์ซ่ึงมีบทบญัญติับางมาตราท่ีบญัญติัเอาผิดกบั
ผูก้ระทาํท่ีทาํให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงในความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 
แต่กลบัมิไดมี้การเอาผดิกบัผูท่ี้ตระเตรียมการกระทาํดงักล่าว เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ การกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์
ท่ีเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ความเสียหายเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่อาจมีความเสียหายกบักลุ่มบุคคลหรือความ
เสียหายร้ายแรงระดบัประเทศ เพราะความรวดเร็วในการกระทาํความผิดท่ีกระทาํผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น
แพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็วและทาํใหค้วามผดิท่ีกระทาํนั้นเห็นผลไดเ้ร็วดว้ยเช่นเดียวกนั 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์และสหพนัธรัฐมาเลเซียมีการกาํหนดความรับผิดฐานการตระเตรียมการกระทาํความผดิ
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ไวด้ว้ย เม่ือกฎหมายท่ีมีความผิดทางอาญาตอ้งตีความโดยเคร่งครัด การนาํประมวลกฎหมาย
อาญามาบงัคบัใชใ้นการตระเตรียมการกระทาํความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรทาํใหเ้กิดความสับสน
ในการตีความมาตรการดงักล่าวได ้และการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญาจะไม่ครอบคลุมความรับผดิในเร่ือง
อ่ืน ๆ และเพ่ือเป็นการป้องกนัการกระทาํท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การกาํหนดความรับผิดดงักล่าวในกฎหมายเก่ียวกบั
การกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์อาจช่วยให้ผูท่ี้จะกระทาํความผิดเกรงกลวักบับทลงโทษ รวมถึงฐาน
ความผิดอ่ืนท่ีเกิดข้ึนโดยง่ายแต่ทาํใหเ้กิดผลเสียหายอยา่งร้ายแรง และแกไ้ขความเสียหายนั้นใหก้ลบัคืนสู่สภาพ
เดิมไดย้าก  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใหมี้
บทบญัญติัความรับผิดฐานการตระเตรียมการกระทาํความผิดแยกจากประมวลกฎหมายอาญา ในเร่ืองท่ีเป็น
ความเสียหายแก่ประชาชน ความเสียหายแก่ความมัน่คงของรัฐ ระบบเศรษฐกิจ บริการสาธารณะ ความเสียหาย
แก่สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
  2. ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในเร่ือง
ของความมัน่คง ให้มีบทบญัญติับทลงโทษท่ีเป็นความผิดท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชน ระบบเศรษฐกิจ ความมัน่คงแห่ง
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ราชอาณาจกัร ความมัน่คงของประเทศ ใหห้นกัข้ึน เพ่ือเป็นการขมขู่ผูก้ระทาํความผิดในทางกฎหมาย อีกทั้งเป็น
การป้องกนัการกระทาํความผดิในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
 3. ควรแกไ้ขการตีความพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ควร
บญัญติัความหมายและการตีความท่ีชดัเจน การตีความวิธีการดาํเนินคดีความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นวิธี 
สบญัญติัใหมี้แนวทางในการสืบสวนสอบสวนและหาตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษอยา่งรวดเร็ว  
 4. ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทกาํหนดโทษพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ในเร่ืองความรับผดิหรือโทษท่ีเกิดข้ึนในการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ใหมี้การบญัญติับทกาํหนด
โทษท่ีหนกัข้ึนเพ่ือเป็นการป้องกนัการกระทาํความผดิ  
 5. ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการ
ใหอ้าํนาจองคก์รผูรั้บผดิชอบบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี เพ่ือใหมี้มาตรฐานในการตรวจสอบพยานหลกัฐานและ
การลงโทษแก่ผูท่ี้กระทาํความผดิอยา่งแทจ้ริง  
 6. ควรส่งเสริมและพฒันาโปรแกรมในการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ใหอ้งคก์รท่ีมีหนา้ท่ีใน
การสืบสวนสอบสวนพยานหลกัฐานท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์พฒันาโปรแกรมฟรีในการ
จดัเกบ็ขอ้มูลโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และลดภาระของผูใ้หบ้ริการในการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
มีการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นแนวทางเดียวกนักบัการคน้หาพยานหลกัฐานท่ีตอ้งการต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1)  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาการพฒันา
คุณภาพชีวิตและสังคม ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พฒันาการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิต
และสังคม ดา้นผูส้อนคือ กลวิธีการสอนของผูส้อนส่งผลต่อการเรียนการสอน รวมถึงบรรยากาศในการเรียน 
การสอนเป็นส่ิงท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเขา้ใจการเรียนการสอนมากข้ึน 2) แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนวิชาการ
พฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ดา้นผูส้อนคือ ผูส้อนควรมีกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน เช่น การทาํงานกลุ่ม กิจกรรมต่าง ๆ 
ในชั้นเรียน เป็นตน้ และควรเพ่ิมส่ือท่ีน่าสนใจเพ่ือกระตุน้ให้เกิดความอยากเรียน และมีส่ือท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน
เพ่ือความเขา้ใจ ควรมีเอกสารประกอบส่ือเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึน และมีเอกสารหรือหนงัสือเพ่ิมมากข้ึน 
และ 3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม พบว่าโดยรวมมี
ระดบัความพึงพอใจทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ามีความพึงพอใจดา้นกระบวนการ
เรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัเก้ือหนุนอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นเน้ือหาวิชาและดา้น
ผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก ลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก  
คาํสําคญั: การพฒันาการเรียน,  การพฒันาการสอน 
 
 
* หวัหนา้สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the condition: 1) barriers to teaching and learning department. Quality of 
life and social development of the students, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, 2) to study 
the guidelines of the development of teaching and the quality of life and social development of the students, 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin, 3) to study student satisfaction with teaching subjects. 
Quality of life and social development of the students, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, 
and 4) to study the proposal, development of teaching and the quality of life and social development of the 
students, Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Study results showed that: 1) barriers to academic 
teaching to improve the quality of life and the social aspect of the instructor. From in-depth interviews, it was 
found that the mechanism of teachers affects teaching and learning quality of life and social development, 
including in the development of teaching and the quality of life and society is something that participants 
understand the teaching and learning more, 2) guidelines, development of teaching and the quality of life and 
social development instructor. From in-depth interviews. It was found that the instructor should have more 
activities, such as working group. Activities in the classroom, etc., and should add an interesting media to 
encourage learning and to have more physical media to understand. The media should have the documentation to 
understand more and more documents have, and 3) student satisfaction with teaching subjects. To improve the 
quality of life and society, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, in both the 5 found that the 
overall satisfaction level for students in the top 5 in both the high level when considering the list found that 
students have the most satisfaction. 
Keywords: the development of learning, the development of teaching. 
 
บทนํา 
 การเรียนรู้นั้นเกิดข้ึนไดทุ้กแห่งในชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้อาจเกิดจากการลองผิดลองถูกจากการวาง
เง่ือนไข ซ่ึงอาจเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์เดิมกบัส่ิงใหม่ ๆ หรือการเรียนรู้ตามแบบก็ตาม ถือว่า
เป็นการเรียนรู้ทั้งส้ิน หรืออาจเกิดจากความตอ้งการเป็นแรงผลกัดนัเพ่ือให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และเม่ือ
เกิดความอยากรู้อยากเห็นแลว้กจ็ะลงมือกระทาํการต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงแห่งการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคม 
สามารถดาํรงชีวิตและพฒันาสงัคมใหดี้ข้ึน การเรียนรู้ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่
ยงัเกิดข้ึนไดใ้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป การเรียนรู้ของนกัเรียนจะเร่ิมจากสภาพแวดลอ้มทางบา้นและขยายกวา้งข้ึน
เร่ือย ๆ เม่ือเขาไดก้า้วสู่โรงเรียนซ่ึงเป็นแหล่งใหค้วามรู้อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งความรู้ในวิชาชีพท่ีจะนาํไปประกอบ
อาชีพได ้การเรียนรู้เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจดัข้ึนเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีอาจมีผลสืบเน่ืองจาก
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ประสบการณ์หรือการฝึกฝน โดยมีเป้าหมายคือ การตอบสนองความตอ้งการหรือการแกปั้ญหา การเรียนรู้จะเกิดข้ึน
ไดใ้น 3 ดา้น คือ ความรู้ ทกัษะ และความรู้สึกเป็นผลจากส่ิงเร้า ส่ิงแวดลอ้ม ครู ส่ือ อุปกรณ์การสอน ครอบครัว 
สงัคม กระบวนการจดัการเรียนการสอน แรงจูงใจ และมีการตอบสนองจากนกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจ
ใฝ่รู้ เขา้มามีส่วนร่วมหลาย ๆ คร้ัง จนมีพฒันาการเป็นนิสยัหรือพฤติกรรมในท่ีสุด จึงสามารถกล่าวไดว้่าการเรียนรู้
เกิดสมัฤทธ์ิผลโดยสมบูรณ์ 
 การจดัการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสาํคญั
ท่ีสุด ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้การจดัการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
เพ่ือใหส้นองความตอ้งการของผูเ้รียนรายบุคคลได ้ผูส้อนตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียนมากท่ีสุด โดยศึกษาวิธีการ
สอนและวิธีการเรียนของผูเ้รียนในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน ทั้งน้ีเนน้ให้
ผูส้อนสามารถนาํกระบวนการวิจยัมาผสมผสานหรือบูรณาการในการพฒันาการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้จกัสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ โดยกาํหนดไวใ้นมาตรา 24(5) ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวก เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่าง ๆ และมาตรา 30 กาํหนดใหส้ถานศึกษาพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา จากภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัของครูทั้งในฐานะผูว้ิจยัและผูส่้งเสริมให้
ผูเ้รียนทาํการวิจยัไดต้ามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดงักล่าว จึงจาํเป็นท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถในการดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของตนเอง พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
หรือท่ีเรียกว่า การวิจยัในชั้นเรียน (สมบูรณ์ ตนัยะ, 2547, หนา้ 2) 
 การวิจยัในชั้นเรียนมีเป้าหมายสาํคญัอยูท่ี่การพฒันางานจดัการเรียนการสอนของครู ลกัษณะของการวิจยั
เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action research) คือเป็นการวิจยัควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานจริง โดยมีครูเป็นทั้งผูผ้ลิต
งานวิจยัและผูบ้ริโภคผลงานวิจยั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือครูเป็นนกัวิจยัในชั้นเรียน ครูจะตั้งคาํถามท่ีมีความหมาย
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนแลว้จะวางแผนการปฏิบติังานและการวิจยั หลงัจากนั้นครูจะดาํเนินงาน
การจดัการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กบัการจดัเกบ็ขอ้มูลตามระบบขอ้มูลท่ีไดว้างแผนการวิจยัไว ้นาํขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์สรุปผลการวิจยั นาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนแลว้จะพฒันาขอ้ความรู้ท่ีได้
นั้นต่อไป ให้มีความถูกตอ้งเป็นสากลและเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนต่อการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันา
นกัเรียนของครูให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไป โดยทัว่ไปแลว้ประชากรเป้าหมายของการวิจยัในชั้นเรียนจะถูกจาํกดั
เป็นกลุ่มผูเ้รียนในความรับผิดชอบของครูเท่านั้น และขอ้ความรู้ท่ีไดม้กัจะมีความเฉพาะคือจะเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาและผลการพฒันาผูเ้รียนในชั้นเรียนของครูเป็นสาํคญั (สุวฒันา สุวรรณเขตนิคม, 2538, หนา้ 6) 
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 เน่ืองจากวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งเนน้ความสาํคญัของการพฒันาคุณชีวิตและสังคมของ
มนุษย ์ดงันั้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมของมนุษย ์จึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม 
เป็นการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีถือว่าเป็นวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานได้
สาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร พร้อมทั้งดาํเนินการธาํรงรักษาและพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมในการทาํงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และคุณภาพสูงสุด และเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัสาํหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในสาขาต่าง ๆ วิชาเหล่าน้ีเป็นรากฐานท่ีสําคญัต่อการดาํรงชีวิต แต่ปัจจุบนัการ
เรียนการสอนยงัไม่ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาอ่ืน ๆ และมีผลต่อคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานการศึกษา และการพฒันาบุคลากรท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติในอนาคต 
ปัจจุบนัมีการจดัการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ ทาํใหน้กัศึกษาขาดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน ไม่อาจติดตามการ
เรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงทาํใหน้กัศึกษาขาดการเอาใจใส่ต่อการเรียน ทาํใหผ้ลการเรียนการสอนไม่อยูใ่นระดบัท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีกระบวนการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีเปิดโอกาสให้นกัศึกษามีความ
เป็นอิสระในการเรียน มีความรับผิดชอบตนเองมาก ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนการสอนในโรงเรียนมธัยมท่ีมีครู
ประจาํชั้นและครูผูส้อนคอยกาํกบัดูแล ปัญหาจากสภาพแวดลอ้มและความซํ้ าซอ้นของเน้ือหาวิชาในโรงเรียน
มธัยมกบัวิชาพ้ืนฐานในมหาวิทยาลยักอ็าจเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจในการเรียนของนกัศึกษา 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางพฒันาการเรียนการสอนและความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียน การ 
สอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือนาํ
ผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันาการจดัการเรียนการสอน และเพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการเรียนการสอน
ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ของ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
ภาคเรียนท่ี 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จาํนวน 40 คน 
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  ตัวแปรท่ีศึกษา คือ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน แนวทางการพฒันาการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และแบบสอบถาม 
(questionnaire) เพ่ือสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั “การศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์” 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. รวบรวมขอ้มูลจากตาํรา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียว เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับการวิจยั 
 2. รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และเกบ็ขอ้มูล
โดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง และจดบนัทึกไปพร้อมกบัการสงัเกตการสอน 
 3. รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากจาํนวนท่ีกาํหนด โดยการแจกแบบสอบถามแก่นกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จาํนวน 40 คน โดยการ
เลือกทั้งหมด โดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้จกแบบสอบถาม 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารจาํแนกชนิดขอ้มูล (typological analysis)  
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) สถิติจาํนวนและร้อยละ 
(percentage) และขอ้สรุปในเชิงคุณภาพ 
 

ผลการวจัิย 
 1. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ดา้นผูส้อน พบว่า
กลวิธีการสอนของผูส้อนส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมถึงบรรยากาศใน
การเรียนการสอนส่งผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจการเรียนการสอนมากข้ึน   
 2. แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ดา้นผูส้อน พบว่าผูส้อน
ควรจดักิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน เช่น การทาํงานกลุ่ม กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน เป็นตน้ และควรเพ่ิมส่ือท่ีน่าสนใจ
เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความอยากเรียน เพ่ิมส่ือท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนเพ่ือความเขา้ใจ ควรมีเอกสารประกอบส่ือเพ่ือให้
เขา้ใจมากข้ึน รวมถึงมีเอกสารหรือหนงัสือเพ่ิมมากข้ึน  
 3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ในทั้ง 5 ดา้น 
พบว่าโดยรวมนกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.09) เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงจากมากไป
นอ้ยพบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นกระบวนการเรียนการสอนเป็นลาํดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก ( =  4.12) 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัเก้ือหนุน อยูใ่นระดบัมาก ( =  4.10) ดา้นเน้ือหาวิชาและดา้นผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 
( =  4.08) ลาํดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ดา้นวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก ( =  4.06)  
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อภิปรายผล 
 1. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ดา้นผูส้อน พบว่า
กลวิธีการสอนของผูส้อนส่งผลต่อการเรียนการสอน รวมถึงบรรยากาศในการเรียนการสอนยงัส่งผลใหผู้เ้รียน
เขา้ใจการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทวีศิลป์ สารแสน (2543, หนา้ 137) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางการเรียนในหอ้ง ดา้นครูผูส้อน กบัความพึงพอใจของนกัเรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา พบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ต่อการเรียนการสอนระหว่างอาจารยแ์ละนกัเรียน หาก
อาจารยแ์ละนกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีและเป็นมิตรต่อกนั ไม่ตกอยูใ่นอาํนาจของความหวาดกลวั มีบรรยากาศใน
ชั้นเรียนท่ีอบอุ่น ไม่เครียด ยอ่มก่อใหเ้กิดกาํลงัใจและความมัน่ใจต่อนกัเรียน เพราะการเรียนรู้จะเกิดข้ึนในบรรยากาศ
ท่ีเป็นกนัเอง โดยนกัเรียนร่วมกิจกรรมดว้ยความมัน่ใจ สามารถพฒันาตนเองและกลา้คิด กลา้แสดงออกอยา่งมี
เหตุผล โดยครูมีบทบาทหนา้ท่ีสาํคญัในการจดับรรยากาศในชั้นเรียน และนกัเรียนมีบทบาทสาํคญัในการมีส่วน
ร่วมสร้างบรรยากาศนั้นดว้ย จึงกล่าวไดว้า่การจดัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นการเรียนการสอนเป็นปัจจยัท่ี
ส่งเสริมใหน้กัเรียนหรือผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกบัแคร์รอล (Carrol, 1963, pp. 
723 - 733)  ท่ีศึกษาอิทธิพลขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีต่อระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน โดยการนาํครู นกัเรียน 
และหลกัสูตรมาเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั โดยเช่ือว่าเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณ
ความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 
             สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ดา้นผูเ้รียน พบว่า
ผูเ้รียนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม และขาดเวลาทบทวนบทเรียนเพราะเสียเวลา
กบัการทาํงานวิชาอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทวีศิลป์ สารแสน (2543, หนา้ 137) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบ
ของสภาพแวดลอ้มทางการเรียนในหอ้ง ดา้นครูผูส้อน กบัความพึงพอใจของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่า
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา ดา้นกลุ่มเพ่ือน มีบทบาทสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัเรียน 
ซ่ึงนักเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มนักเรียน การคบเพ่ือนจาํนวน      
มากและต่างกมี็พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั การมีความสัมพนัธ์ทางสังคมในกลุ่มเพ่ือนของนกัเรียน 
ส่ิงเหล่าน้ียอ่มมีอิทธิพลต่อการใชชี้วิตของนกัเรียน เพราะมีพฤติกรรมบางอยา่งท่ีไดรั้บมาจากเพ่ือนและรุ่นพ่ี การท่ี
นกัเรียนสามารถปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเพ่ือนเพศเดียวกนัและต่างเพศ นับว่าเป็นพฒันาการอยา่งหน่ึงท่ี
กาํลงัอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นระยะหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต เป็นผูต้อ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคม 
ดงันั้นจึงตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นกลุ่มเพ่ือนให้เหมาะสม จดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ พฒันาบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของตน และสามารถนาํไปใชใ้น
การดาํเนินชีวิตประจาํวนัได ้สอดคลอ้งกบัริงเนสส์ (Ringness, 1968, p. 141) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัสุขภาพจิตภายใน
โรงเรียนกบันักเรียนเกรดเก้า พบว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ามักมีปัญหาทั้ งด้านครอบครัวและ  
โรงเรียน นอกจากน้ียงัมีพฤติกรรมด้ือ ขดัขืน มีความพลุ่งพล่านทางอารมณ์ และมีอาการประมาทมากกว่า
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ซ่ึงจะเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ ควบคุมตนเองได ้มีความสัมพนัธ์ท่ีดี
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กบัครู ส่วนนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าจะเป็นคนข้ีเกียจ มีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไม่ดี มีความสับสน
วุ่นวาย สรุปไดว้่าการท่ีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีนั้นจะตอ้งเป็นคนขยนั มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุม
ตวัเองได ้และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นดว้ย 
 2. แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ดา้นผูส้อน พบว่าผูส้อน
ควรพูดให้ชา้ลง ควรใชห้้องเรียนท่ีเป็นห้องโล่ง เสียงไม่กอ้ง ควรจดักิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน เช่น การทาํงานกลุ่ม 
กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน เป็นตน้ และควรเป็นงานในความคิดของผูเ้รียน ควรท่ีจะมีสีสันและตวัการ์ตูนเพ่ือ
กระตุน้ให้เกิดความอยากเรียน และมีส่ือท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนเพ่ือความเขา้ใจ ควรมีเอกสารประกอบส่ือเพ่ือให้
เขา้ใจมากข้ึน รวมถึงมีเอกสารหรือหนงัสือเพ่ิมมากข้ึน 
              แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ดา้นผูเ้รียน พบว่าควรศึกษา
ความรู้เพ่ิมเติมในวิชาการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ควรให้ผูส้อนออกขอ้สอบเขา้ใจง่ายข้ึนและตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ควรออกขอ้สอบเป็นอตันยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทวีศิลป์ สารแสน  (2543, หนา้ 137)  ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางการเรียนในห้อง ดา้นครูผูส้อน กบัความพึงพอใจของ
นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่าสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นกลุ่มเพ่ือนมีบทบาทสาํคญัต่อการเปล่ียน 
แปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
แวดลอ้ม การคบเพ่ือนจาํนวนมากและต่างกมี็พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั การมีความสัมพนัธ์ทาง
สังคมในกลุ่มเพ่ือน ส่ิงเหล่าน้ียอ่มมีอิทธิพลต่อการใชชี้วิตของนกัเรียน เพราะมีพฤติกรรมบางอยา่งท่ีไดรั้บมาจาก
เพ่ือนและรุ่นพ่ี การท่ีนักเรียนสามารถปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเพ่ือนเพศเดียวกนัและต่างเพศ นับว่าเป็น
พฒันาการอยา่งหน่ึงในช่วงวยัรุ่นซ่ึงเป็นระยะหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่และปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สังคม ดงันั้นจึงตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นกลุ่มเพ่ือนให้เหมาะสม โดยการจดักิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ พฒันาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตน และ
สามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัได ้
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การพฒันากระบวนการการจัดการคลงัสินค้าท่ีอยู่ในธุรกจิที่ใช้กลยุทธ์หางยาว 
โดยใช้แบบจาํลองสถานการณ์ กรณศึีกษาสําหรับสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ 

DEVELOPMENT PROCESS OF WAREHOUSES MANAGEMENT 
IN LONG-TAIL STRATEGY WISH SIMULATION 

FOR AUTOMOTIVE SPARE PARTS 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาระบบการจดัการสินคา้คงคลงัของธุรกิจอะไหล่รถยนตท่ี์ใชก้ลยทุธ์ทาง

การตลาดแบบหางยาว (long - tail strategy) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมความหลากหลายในการจดัการสินคา้ 
คงคลงัท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัใหม่ท่ีเนน้การตอบสนองลูกคา้ “ทุกราย” โดยไม่จาํเป็นตอ้งกาํจดักลุ่มเป้าหมาย เพราะ
ขอ้จาํกดัดา้นเวลา สถานท่ี หรืองบประมาณเหมือนท่ีผ่านมา การวิจยัเร่ิมตน้ดว้ยการเสนอแนวคิดในรูปแบบของ
การจดัการคลงัสินคา้ในยคุใหม่ท่ีอยูใ่นสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน โดยเฉพาะความตอ้งการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้จากกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจนั้น ๆ ดงันั้นจึงมีการนาํแนวคิดดงักล่าวมาวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกบั
แบบจาํลองสถานการณ์แบบ Heuristic เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบักลยทุธ์ทางการตลาด
แบบหางยาว และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือแบบจาํลองสถานการณ์ในการจดัการคลงัสินคา้โดยใชวิ้ธี Heuristic ได้
สร้างแบบจาํลองท่ีเหมาะสมกบักระบวนการในคลงัสินคา้ภายใตก้ลยทุธ์หางยาวคือ N เมทริกซ์ ในกรณีน้ีสินคา้
จะถูกจดัแยกตามประเภทหรือหมวดหมู่ต่าง ๆ ใหต้ามพิกดัของเมทริกซ์ [N]ij เม่ือ i คือคอลมัน ์และ j คือสดมภ์
ภายในเมทริกซ์ [N]ij ท่ีไดจ้าํแนกหมวดหมู่ของสินคา้ไว ้แลว้จะถูกแบ่งออกเป็นพิกดัยอ่ยเพ่ือระบุพิกดัของสินคา้
ตามรุ่นในหน่วยยอ่ยลงมา N เมทริกซ์ท่ีไดน้าํเสนอน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของการสืบคน้ตาํแหน่งและความถูกตอ้ง
รวดเร็วของการหยบิสินคา้ ตลอดจนสามารถลดทรัพยากรในการประมวลผลของระบบจดัการคลงัสินคา้ลงไดด้ว้ย 
คาํสําคญั: แบบจาํลองสถานการณ์, กลยทุธ์การตลาดแบบหางยาว, การจดัการคลงัสินคา้ 
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ABSTRACT 
 This research aims to development of warehouses management in long-tail strategy wish simulation 
for automotive spare parts.  The objective is to increase diversity in inventory management appropriate to the 
modern era, focusing on the customer response "all" without the need to eliminate the target. Because of the 
limited budget, time, place, or like the past. The research began with the ideas in the form of inventory management 
in the new era is in a state of uncertainty. In particular, the need to satisfy customers from the marketing strategies 
of the business. However, the concept has such a way with the modeling approach to analyze the situation 
Heuristic. To comply with the appropriate environmental conditions with a long tail marketing strategies. And 
the results are expected to be a simulation of warehouse management using Heuristic. The model that suits the 
strategy process in a warehouse under the long-tail. Is N matrix in this case the goods are sorted by category 
or categories according to the coordinates of the matrix [N] ij when i is a column and j is the column in the 
matrix [N] ij is. The classification of goods shall be divided into sub- ordinates. To identify the coordinates of 
the model in this subset by N matrix that has made this presentation has advantages in terms of searches. And 
accuracy of picking. And to reduce the processing resources of a warehouse management system down with it. 
Keywords: simulation, long-tail strategy, warehouses management. 
 

บทนํา 
 ในอดีตท่ีผา่นมา องคก์รธุรกิจต่างมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง แต่ละองคก์รมีการนาํกลยทุธ์ทางการตลาด
มาใชเ้พ่ือต่อสู้แยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ในยคุก่อนท่ีจะส้ินสุดศตวรรษท่ี 20 กลยุทธ์ทางการตลาดระหว่าง
องค์กรธุรกิจกบัผูบ้ริโภคเต็มไปดว้ยกลยุทธ์แบบการผลิตจาํนวนมาก (mass production) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 
แนวคิดในการจดัการสินคา้คงคลงัในยุคนั้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์ และโลกาภิวตัน ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหก้ารจดัการคลงัสินคา้ซ่ึงรองรับการจดัเกบ็
สินคา้แบบการผลิตจาํนวนมากท่ียงัคงพ้ืนท่ี ความจุ และความสามารถในการจดัเก็บ ตอ้งสูญเสียรูปแบบและ
ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็สินคา้ไปในยคุสมยัใหม่ ซ่ึงองคก์รธุรกิจไดมี้การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ทางการตลาด
ไปตามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  
  งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีพฒันากระบวนการในการจดัการคลงัสินคา้ในสภาวะท่ีไม่ปรกติจากพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปและจากกลยทุธ์ Long-tail ใชก้รณีศึกษาจากธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต ์ซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
ใชก้ารจาํแนกตาํแหน่งวางสินคา้แบบ ABC Analysis (Pareto’s law) ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลง็เห็นช่องทางในการพฒันา
กระบวนการในการจดัเกบ็สินคา้แบบ ABC Analysis (Pareto’s law) แบบดั้งเดิมโดยอาศยัสภาวะแวดลอ้มท่ีเกิด
จากกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเปล่ียนไปจากในอดีต ทาํใหเ้กิดแนวคิดการพฒันากระบวนการใหมี้ความยดืหยุน่เหมาะสม โดย
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ใชแ้บบจาํลองสถานการณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นภาพของคลงัสินคา้ภายใตก้ลยทุธ์แบบ Long-tail แทนท่ีแบบ 
ABC Analysis (Pareto’s law) วา่แบบใดมีความเหมาะสมกบัคลงัสินคา้ประเภทอะไหล่รถยนตม์ากกว่ากนั 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ABC Analysis  เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ตามกลุ่มสินคา้ โดยการจดัลาํดบัสินคา้ตามยอดขาย

หรือส่วนแบ่งกาํไรของสินคา้นั้น ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A จะประกอบดว้ยสินคา้เพียงไม่ก่ีประเภทหรือมีจาํนวน 
SKU (stock keeping unit) นอ้ย แต่เป็นสินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งกาํไรมากท่ีสุด ส่วนสินคา้ท่ีมียอดขายหรือ
ส่วนแบ่งกาํไรรองลงไป จะไดรั้บความสาํคญันอ้ยลงเป็น B และ C ตามลาํดบั 
 สินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A นั้น เป็นสินคา้ท่ีองคก์รควรให้ความสาํคญั ควรมีการติดตามหรือการจดัการ 
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพราะเป็นสินคา้ท่ีขายดี และควรจดัตาํแหน่งในการจดัเก็บให้อยู่ในตาํแหน่งท่ีสะดวกในการ
จดัเก็บและการหยบิสินคา้มากท่ีสุด มากกว่าสินคา้ประเภท B และ C แต่ทั้งน้ีในการใชเ้กณฑ ์ABC นั้น อาจมี
การจดัแบ่งกลุ่มสินคา้เป็นกลุ่มยอ่ยลงไดม้ากกว่า 3 อนัดบั เช่น อาจจดัแบ่งเป็น A, B, C และ D ตามลาํดบัเพื่อ
กระจายเปอร์เซ็นการเคล่ือนท่ีหรือยอดขายของสินคา้ในกลุ่ม A ออกมา เช่น สินคา้ท่ีมีการเคล่ือนท่ีหรือมี
ยอดขายร้อยละ 50 ให้จดัอยูใ่นกลุ่ม A สินคา้กลุ่ม B เท่ากบัร้อยละ 30 สินคา้กลุ่ม C เท่ากบัร้อยละ 12 และ  
สินคา้กลุ่ม D เท่ากบัร้อยละ 8 เป็นตน้ 

Pareto’s law หรือกฎ 80/20 คือร้อยละ 80 ของปัญหามกัจะมาจากสาเหตุเพียงแค่ร้อยละ 20 ทฤษฎีน้ี  
ตั้งช่ือตาม Vilfredo Pareto นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน ซ่ึง Pareto ตั้งขอ้สังเกตไวว้่า ร้อยละ 80 ของความมัง่คัง่
ในประเทศอิตาลีถูกครอบครองโดยคนกลุ่มหน่ึงท่ีมีเพียงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงคนทัว่ ๆ ไปมกัจะ  
นึกว่าหลงัจากท่ี Pareto ไดต้ั้งขอ้สังเกตน้ีข้ึนมา บญัญติัเป็นกฎแลว้ตั้งช่ือตามเขา แต่จริง ๆ แลว้ ผูท่ี้นาํขอ้สังเกต
ของ Pareto มาคิดเป็นรูปธรรมและตั้งเป็นกฎกลบัเป็น Joseph Juran ซ่ึงเป็นหน่ึงในตน้ตาํรับดา้นคุณภาพในปัจจุบนั 

Long - tail   ในทางธุรกิจ Long - tail เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้ใน ค.ศ. 2004 โดย Chris Anderson ไดก้ล่าวไว้
ว่า “ไม่มีท่ีว่างพอสาํหรับซีดีเพลงทุกแผน่ในร้านขายซีดีเพลง ไม่มีท่ีว่างพอสาํหรับเกมทุกเกมท่ีสร้างข้ึนมา และ
ไม่มีท่ีว่างในร้านขายหนงัสือมากพอสาํหรับหนงัสือทุกเล่มท่ีถูกเขียนข้ึนมา ไม่มีเวลามากพอสาํหรับรายการทุก
รายการท่ีจะอดัลงในช่องทีวี เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัทางกายภาพของสถานท่ีท่ีไม่เพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งเลือกสินคา้
ยอดฮิตหรือสินคา้ท่ีขายดีเท่านั้นมาวางขายในร้าน เพ่ือให้คุม้กบัค่าวางสินคา้และค่าเช่าสถานท่ีให้มากท่ีสุด แต่
ในความเป็นจริงแลว้สินคา้ยอดฮิตทั้งหลาย (mass product) ท่ีเป็นสินคา้ขายดี อาจจะไม่ไดเ้ป็นสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการ
ของลูกคา้ทุกกลุ่ม เพราะแต่ละคนมีรสนิยมและความชอบท่ีแตกต่างกนั ตรงน้ีจะเป็นส่ิงท่ีอินเทอร์เน็ตเขา้มา
ช่วยเหลือขอ้จาํกดัทางกายภาพได”้ 
 กราฟ Long - tail ท่ีออกมาจะเป็นตามภาพท่ี 1 คือส่วนของสินคา้ยอดฮิต ยอดขายส่วนใหญ่จะกระจุกตวั
อยูต่รงน้ีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่แปลก แต่ท่ีน่าสนใจคือส่วนดา้นขวามือท่ียาวออกไปจะเป็นส่วนท่ีเรียกว่า Long - tail หรือ
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ส่วนหางท่ียาวออกไป ในอดีตไม่เคยสนใจส่วนหางน้ีเลยเพราะดว้ยขอ้จาํกดัทางกายภาพของสถานท่ีไม่เพียงพอ 
แต่เม่ืออินเทอร์เน็ตเขา้มาปลดลอ็ค ส่ิงท่ีน่าสนใจกเ็ปิดเผยออกมา คือเม่ือสร้างตลาดท่ีใหญ่ข้ึนแลว้มองไปทางขวา
จะไม่มีส่วนไหนของหางแตะท่ีศูนยเ์ลย หมายความว่าสินคา้แต่ละอยา่งต่างมียอดขายจากกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจสินคา้นั้น
แมอ้าจจะเป็นแค่ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กลยทุธ์ลองเทล (the long-tail) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือพฒันากระบวนการในการจดัการคลงัสินคา้ของคลงัสินคา้ประเภทอะไหล่รถยนตใ์นสภาวะท่ีเลือกใช้

กลยทุธ์ Long Tail ในการดาํเนินธุรกิจ 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 นาํหลกัการจดัการคลงัสินคา้ (warehouse management) หลกัการจาํลองสถานการณ์ (simulation theory)  
และหลกัในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดแบบหางยาว (long-tail strategy) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลทางกายภาพและกระบวนการของคลงัสินค้าในสถานประกอบการ กรณีศึกษาเป็นคลงัสินคา้
ของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบัอะไหล่รถยนต ์ประกอบดว้ยอาคารคลงัสินคา้ 1 หลงั มีขนาดโดย 
ประมาณ 3,000 ตารางเมตร เก็บอะไหล่ประเภทเคร่ืองยนตป์ระกอบสาํเร็จขนาดใหญ่กบัเก็บอะไหล่แยกส่วนตาม
ประเภทของยีห่อ้และประเภทช้ินส่วน ดงัภาพท่ี 2 และกระบวนการดั้งเดิมภายในคลงัสินคา้ ดงัภาพท่ี 3  
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ภาพท่ี 2 แบบผงังาน (flowchart diagram) กระบวนการในคลงัสินคา้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสร้าง 2 มิติ  ทางกายภาพของคลงัสินคา้ 
  

2. วเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการในการจัดการคลงัสินค้าทีใ่ช้ในปัจจุบัน กระบวนการจดัการคลงัสินคา้
ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีใชเ้ทคนิคการจาํแนกสินคา้แบบ ABC ซ่ึงไม่เหมาะสมกบักระบวนการจดัการคลงัสินคา้ภายใต้
เง่ือนไขกลยทุธ์หางยาว ผูว้ิจยัไดแ้สดงปัญหาและความไม่เหมาะสมผา่นทางทฤษฎีกา้งปลา ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4  ผงักา้งปลาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการคลงัสินคา้ในปัจจุบนั 
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3. สร้างแบบจําลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกบัคลงัสินค้าในกลยุทธ์หางยาว  จากการศึกษาทฤษฎีการจดัการ
คลงัสินคา้ในส่วนของกระบวนการในคลงัสินคา้ พบว่ามีการจาํแนกสินคา้ดว้ยทฤษฎี ABC Analysis ซ่ึงเป็นการ
จดัสินคา้แบบตามยอดขายสินคา้โดยไม่ตอบสนองกบักลยทุธ์การตลาดแบบหางยาวท่ีมองลูกคา้ทุกกลุ่มเท่ากนัหมด 
จึงไดจ้าํลองสถานการณ์โดยใชแ้บบจาํลองสถานการณ์แบบ Heuristic  
 

ผลการวจัิย 
 เร่ิมการจาํลองสถานการณ์โดยการกาํหนดเหตุการณ์แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 เป็นกระบวนการ
ภายในคลงัสินคา้ในสภาวะปกติ ซ่ึงใช ้ ABC Analysis และรูปแบบท่ี 2 เป็นกระบวนการท่ีเพ่ิมเขา้มาภายใต ้ 
ภาวะของกลยทุธ์หางยาว โดยสินคา้ประเภทอะไหล่รถยนตจ์ดัเป็นสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ มีรุ่นและช้ินส่วน
เป็นจาํนวนมาก ในการจดัการคลงัสินคา้ประเภทน้ีจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัระบบพิกดัท่ีแน่นอนเพ่ือ
ประหยดั เวลาในการคน้หาและลดความผิดพลาดในขั้นตอนการส่งสินคา้ การจดัเรียงสินคา้แบบ ABC Analysis 
แมว้่าจะมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นระยะเวลาในการเขา้ถึงสินคา้ แต่เม่ือสินคา้มีความหลากหลายการเรียงสินคา้ดว้ยวิธีน้ี 
จะทาํใหเ้สียเวลากบัการคน้หาสินคา้ใหต้รงรุ่นกบัความตอ้งการของลูกคา้แทน งานวิจยัน้ีจึงนาํเสนอวิธีการจดัเรียง
แบบ N เมทริกซ์ ซ่ึงใชก้ลยทุธ์หางยาว ดงัภาพท่ี 2 โดยองคป์ระกอบของการจดัเรียงจะเป็นพิกดัท่ีแน่นอนอา้งอิง 
กบัขอ้มูลรุ่นสินคา้และจาํนวนคงเหลือในคลงั เพ่ือช่วยให้สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายและลดอตัราเส่ียงต่อการ
ผดิพลาด 
 เน่ืองจากสินคา้มีหลากหลายรูปแบบและมีจาํนวนรุ่นมาก ดงันั้นในการระบุตาํแหน่งตามพิกดัอา้งอิงตาม
โปรแกรมจดัการคลงัสินคา้จึงจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรในการประมวลผลมาก การใชก้ระบวนการจดัเรียงแบบ N 
เมทริกซ์ จะช่วยประหยดัทรัพยากรในการประมวลผลเพ่ือจดัการหรือคน้หาสินคา้ได ้โดยหลกัการท่ีนาํเสนอมีดงัน้ี 

-  สินคา้จะถูกจดัแยกตามประเภทหรือหมวดหมู่ต่าง ๆ ใหต้ามพิกดัของเมทริกซ์ [N]ij เม่ือ i คือคอลมัน ์
และ j คือสดมภ ์

-  ภายในเมทริกซ์ [N]ij ท่ีไดจ้าํแนกหมวดหมู่ของสินคา้ไวแ้ลว้ จะถูกแบ่งออกเป็นพิกดัยอ่ยภายในพิกดั 
I, j เป็นเมทริกซ์ [n]kl เม่ือ k คือแถว และ l คือสดมภ ์(ดงัภาพท่ี 3) เพ่ือระบุพกิดัของสินคา้ตามรุ่นในหน่วยยอ่ยลงมา 

-  หากปริมาณของสินคา้มีจาํนวนมากและสามารถจดัการพิกดัตั้งได ้ใหจ้ดัการและแบ่งพิกดัยอ่ยภายใน
พิกดั k, l ต่อไป 

การจดัเรียงสินคา้ในรูปแบบ N เมทริกซ์ ท่ีไดน้าํเสนอน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของการสืบคน้ตาํแหน่ง 
และความถูกตอ้งรวดเร็วของการหยบิสินคา้ ตลอดจนสามารถลดทรัพยากรในการประมวลผลของระบบจดัการ
คลงัสินคา้ลงไดด้ว้ย และสามารถพิสูจน์ไดว้่า การจดัการสินคา้แบบ Long-tail โดยใช ้N เมทริกซ์ เหมาะสมกบั
คลงัสินคา้ประเภทอะไหล่รถยนตม์ากกวา่การจดัเกบ็สินคา้แบบ ABC Analysis   
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ภาพท่ี 5  การจดัวางสินคา้แบบ N เมทริกซ์ ตามพิกดัของเมทริกซ์ [N]ij 
 

           
 

ภาพท่ี 6  เซ็ทยอ่ย n เมทริกซ์ ตามพิกดัของเมทริกซ์ [n]kl 
 

อภิปรายผล 
 การพฒันากระบวนการในการจดัการคลงัสินคา้ของคลงัสินคา้ประเภทอะไหล่รถยนตใ์นสภาวะท่ีเลือกใช้
กลยทุธ์ Long - tail ในการดาํเนินธุรกิจนั้น ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัเรียงสินคา้แบบ N เมทริกซ์ พบว่าเป็น
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมตามท่ีคาดหวงั ทั้งน้ีเน่ืองจากในการพฒันารูปแบบการจดัการคลงัสินคา้ ผูว้ิจยัใช้
กรอบแนวคิดมาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดผลการวิจยัของผูท้รงคุณวุฒิทั้งในส่วนของการจดัการ
ตามองคค์วามรู้เดิมและในส่วนของการนาํไปใชจ้ริง เช่น ใชแ้นวคิด Long - tail ของ Chris Anderson ไปพฒันา
กระบวนการวางสินคา้ เป็นตน้   
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บทคดัย่อ 
 “ถุงมืออจัฉริยะ” เป็นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสาํหรับการนาํทางให้แก่ผูพ้ิการทางสายตา โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการประมวลผล และใช ้ Ultrasonic sensors เป็นตวัรับส่งสัญญาณ และ Servo 
motor เป็นตวัแจง้เตือนเม่ือพบส่ิงกีดขวาง แหล่งพลงังานของถุงมืออจัฉริยะใช ้Battery ขนาด 9V โดยระบบการ
ทาํงานหลกั ๆ คือ การตรวจสอบระยะทางของอุปสรรคส่ิงกีดขวางและแจง้เตือนเม่ือพบส่ิงกีดขวางดว้ยการ
สั่นสะเทือนของ Servo motor หากประมวลผลแลว้พบส่ิงกีดขวาง Servo motor จะสั่น เพ่ือเป็นการเตือนใหท้ราบ
ว่าทิศทางท่ีมือของผูใ้ชช้ี้ไปนั้นมีส่ิงกีดขวางอยู ่แต่ถา้ส่งสัญญาณออกไปแลว้ไม่มีสัญญาณกระทบกลบัมาทาํให้
การวดัค่านั้นเป็น 0 เซนติเมตร แสดงว่าไม่มีส่ิงกีดขวาง Servo motor กจ็ะไม่ทาํงาน โดยไดก้าํหนดให้ระยะตํ่ากว่า 
150 เซนติเมตร เป็นระยะเร่ิมทาํงานของถุงมืออจัฉริยะ ซ่ึงสามารถวดัไดต้ั้งแต่ 2 เซนติเมตร ถึง 400 เซนติเมตร 
คาํสําคญั: ถุงมืออจัฉริยะ, ผูพิ้การทางสายตา, ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  
 
 
 

 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลย ีวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
** นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลย ีวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 
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ABSTRACT 
 "Genius Gloves" are the facilities of navigation for the blind man. Using Arduino microcontroller as  
the processor unit, using ultrasonic sensors are the transceiver for responses signal  and the servo motors are 
notified when obstacle. Energy unit of genius gloves are battery size 9V. The main function of genius gloves 
are determine the distance of the obstacles and user, alert when get the signal from the  sensor unit found the 
obstacles used the vibration of the servo motor to warned. The processor then encounters an obstacle servo 
motor vibrate. To remind you that the direction of the point that found the obstacles. If the output signal that 
return value is 0 cm. There is no the obstacles on direction and servo motor will not work. Defining a distance 
less than 150 cm. is a start point to work of genius gloves. Which can be measured from 2 cm. to 400 cm. 
Keywords: genius gloves, blind man, Arduino microcontroller. 

 
บทนํา 

ในปัจจุบนัอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสาํหรับผูพ้ิการทางสายตามีจาํนวนนอ้ยและไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูพิ้การได ้เช่น ไมเ้ทา้ เป็นตน้ ซ่ึงการใชไ้มเ้ทา้เป็นเคร่ืองมือนาํทางและช่วยอาํนวยความสะดวก
ในการเดินของคนพิการทางสายตานั้น อาจทาํให้บุคคลอ่ืนท่ีใช้ทางเดินร่วมกบัผูพิ้การเกิดความไม่สะดวก  
เพราะในการใชไ้มเ้ทา้ตอ้งเคาะไปตามพ้ืนถนนเพ่ือตรวจสอบส่ิงกีดขวางต่าง ๆ  อีกทั้งอุปกรณ์นาํทางท่ีมีความ
ทนัสมยัในปัจจุบนัมีราคาสูง ทาํใหผู้พิ้การทางสายตาท่ีมีรายไดจ้าํกดัไม่สามารถจดัหาเทคโนโลยเีหล่าน้ีมาใชไ้ด ้

จากการศึกษางานวิจยัพบว่า นกัวิจยัในต่างประเทศให้ความสนใจในการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
ใชง้านคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ เพศ ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ ความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
การรับรู้ความสามารถของตนเองทางดา้นคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยงัสนใจว่าเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีผลทาํใหก้ารรับรู้
ความสามารถของตนเองและความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกนัหรือไม่  ประเดน็ท่ีผูวิ้จยัให้
ความสนใจศึกษาคือ การพฒันาอุปกรณ์นาํทางท่ีผูพิ้การทางสายตาสามารถใชง้านไดง่้ายและมีราคาตํ่า 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
Arduino  เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู AVR แบบ Open Source ท่ีไดรั้บการปรับปรุงมาจากโครงการ

พฒันา Open Source ของ AVR อีกโครงการหน่ึงท่ีช่ือว่า “Wiring”  โดยทีมงาน Arduino นาํ Source Code ของ 
“Wiring” มาพฒันาปรับปรุงใหม่ใหส้ามารถใชง้านกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ขนาดเลก็อยา่ง Mega 8 และ 
Mega 168 ได ้จึงทาํใหร้ะบบวงจรของบอร์ดมีขนาดเลก็ลงกว่า “Wiring” มาก และยงัใชอุ้ปกรณ์นอ้ยช้ิน ทาํให้
ง่ายต่อการต่อวงจรและประหยดัตน้ทุน บอร์ด Arduino มีจุดเด่น คือ 
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 -  ราคาไม่แพง เน่ืองจากมี Source Code และวงจรแจกใหใ้ชฟ้รี สามารถต่อวงจรข้ึนมาใชง้านไดเ้อง  
 -  โปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาของ Arduino รองรับการทาํงานทั้ง Windows, Linux และ Macintosh OSX  
 - มีรูปแบบคาํสั่งท่ีง่ายต่อการใชง้าน แต่สามารถนาํไปใชง้านจริงท่ีมีความซบัซอ้นมากได ้และยงัสามารถ
สร้างคาํสัง่ และ Library ใหม่ ข้ึนมาใชง้านได ้
 -  มีการเปิดเผยวงจร และ Source Code ทั้งหมด ทาํใหส้ามารถนาํไปพฒันาต่อยอดเพ่ิมเติมไดต้ามความ
ตอ้งการทั้ง Hardware และ Software 

Arduino ใช ้AVR ขนาดเลก็เป็นตวัประมวลผลและส่ังงาน เหมาะสาํหรับนาํไปใชใ้นการศึกษาเรียนรู้ระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมอุปกรณ์ Input/Output ต่าง ๆ ทั้งในแบบท่ีเป็นการทาํงาน
ตวัเดียวอิสระหรือเช่ือมต่อสัง่งานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ PC เน่ืองมาจากว่า Arduino สนบัสนุน
การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ Input/Output ทั้งแบบ Digital และ Analog เช่น การรับค่าจากสวิตชห์รืออุปกรณ์ตรวจจบั 
(sensor) แบบต่าง ๆ รวมไปถึงการควบคุมอุปกรณ์ Output ตั้งแต่ LED, หลอดไฟ, มอเตอร์ ฯลฯ โดยระบบฮาร์ดแวร์
ของ Arduino สามารถสร้างและประกอบข้ึนใชง้านไดเ้องหรือสามารถซ้ือแผงวงจรสาํเร็จรูปท่ีมีการผลิตออกจาํหน่าย
ในราคาท่ีไม่สูง  

ระบบนําทางในอาคาร  กอสทสั เบกริส และเอลเก โฟลเมอร์ (ประดิษฐร์ะบบนาํทางในอาคาร นวตักรรม
ใหม่สําหรับคนตาบอด, ออนไลน์, 2555) นักวิทยาศาสตร์ดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา ร่วมกนัคิดคน้ระบบนาํทางมีช่ือว่า “นาวาทาร์” ระบบนาํทางภายในอาคารสาํหรับผูพิ้การทางสายตา
ซ่ึงสามารถใชง้านบนสมาร์ทโฟนมาตรฐาน ระบบนาํทางนาวาทาร์มีความแตกต่างจากระบบนาํทางในอาคารปัจจุบนั
ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชต้วัจบัสัญญาณราคาแพงและมีนํ้าหนกัมาก รวมถึงโถงทางเดินภายในตวัอาคารกจ็าํเป็นตอ้งติดตั้ง
ชุดส่งสัญญาณวิทยซ่ึุงส่งสญัญาณไปยงัตวัรับมือถือเพ่ือคน้หาตาํแหน่งของผูใ้ช ้จึงเป็นเหตุผลใหร้ะบบนาํทางใน
อาคารแบบเดิม ๆ มีการนาํไปใชน้อ้ย ในขณะท่ีระบบนาํทางนาวาทาร์จะใชข้อ้มูลแผนท่ีทางสถาปัตยกรรมซ่ึงมีอยู่
ทุก ๆ อาคาร ใชต้วัตรวจจบัสญัญาณซ่ึงมีอยูใ่นสมาร์ทโฟนอยา่งเขม็ทิศหรือตวัวดัความเร็วเขา้มาช่วยในการตรวจหา
ตาํแหน่งและนาํทางผูใ้ชใ้นทุก ๆ กา้วเพือ่หาเส้นทางท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีระบบนาวาทาร์ยงัใชก้ารยนืยนัตาํแหน่ง
จากตวัผูใ้ชเ้องดว้ยเสียงหรือการกดปุ่มท่ีตวัโทรศพัทห์รือท่ีหูฟังบลูทูธเพ่ือป้องกนัความผดิพลาดในการส่งสญัญาณ
จากระบบทางเดียว สามารถอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชใ้นการใส่โทรศพัทไ์วใ้นกระเป๋าและเดินโดยใชไ้มส้าํหรับ
คนตาบอดและตอบโตก้บัระบบดว้ยระบบแฮนดฟ์รี ทั้งน้ีเบกริสและโฟลเมอร์อยู่ระหว่างพฒันาระบบนาํทาง
ดงักล่าวเพ่ือให้สามารถใชง้านไดใ้นสภาวะแวดลอ้มอ่ืน ๆ รวมถึงการใชร่้วมกบัระบบนาํทางนอกอาคารซ่ึงใช้
ระบบนาํทางดว้ยดาวเทียมหรือจีพีเอส 

ไม้เท้าพูดได้ บอกสถานที่ให้คนพกิาร  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างไฟฟ้ากาํลงั 
วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ (จกัรพนัธ์ุ ลอ้อุทยั, นรินทร์ สุนทรพงษ ์และนิพนธ์ มุ่งออ้มกลาง, 2550) ร่วมกนัออกแบบ
และพฒันาไมเ้ทา้พดูไดส้าํหรับคนพกิารทางสายตาเพ่ือเป็นอุปกรณ์พิเศษท่ีช่วยใหค้นตาพิการเดินทางบนทอ้งถนน
ไดอิ้สระและปลอดภยัยิง่ข้ึน โดยไดเ้พิ่มชุดอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัอ่านขอ้มูลไวใ้นไมเ้ทา้ ซ่ึงจะส่งเสียง
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ร้องบอกช่ือสถานท่ีออกมาทนัที เม่ือคนพิการเข่ียไมเ้ทา้ไปแตะถนนหรือเสาไฟฟ้าท่ีติดตั้งแผน่อาร์เอฟไอดี ซ่ึงจะส่ง
คล่ืนวิทยอุอกมา ไมเ้ทา้ดงักล่าวยงัตอ้งพฒันาเพ่ิมเติม เน่ืองจากหลงัการทดลองใช ้ผูใ้ชไ้มเ้ทา้มกัเดินชนส่ิงกีดขวาง
ก่อนท่ีไมจ้ะส่งเสียงเตือน และคาดว่าจะปรับขนาดไมเ้ทา้ใหเ้บาลงจากตวัตน้แบบท่ีหนกั 1.2 กิโลกรัม เน่ืองจาก
ตอ้งติดตั้งเคร่ืองอ่านแผน่อาร์เอฟไอดีไวข้า้งใน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1.  เพ่ือสร้างอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูพิ้การทางสายตาในการนาํทางในราคาประหยดั 
2.  เพ่ือช่วยเหลือผูพิ้การทางสายตาในการใชชี้วิตใหมี้ความสะดวกและมีความปลอดภยัมากข้ึน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ศึกษาขอ้มลูและตวัอยา่งช้ินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับอร์ด Arduino  
2.  รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการใชใ้น Arduino Pro mini 328 
3.  ออกแบบวงจรและประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัตามแบบวงจรท่ีไดอ้อกแบบไว ้
4.  เขียน Code คาํสัง่และป้อนคาํสัง่ไวใ้น Arduino Pro mini 328 ซ่ึงสามารถฝังไวใ้นตวัเองได ้
5.  ทดสอบการใชง้านและแกไ้ขส่วนท่ีเกิดปัญหา 
6.  ประกอบกบัถุงมือและดดัแปลงแกไ้ขใหเ้หมาะกบัการใชง้าน 

 

ผลการวจัิย 
 ถุงมืออจัฉริยะถูกออกแบบมาใหติ้ดตั้งอยูบ่นหลงัมือเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นอุปกรณ์วดัระยะทางและจะสร้าง
แรงกดบนขอ้มือหากตรวจพบวตัถุในระยะท่ีกาํหนด โดยมีขนาดเลก็และนํ้าหนกัเบาเพ่ือประสิทธิภาพในการใชง้าน
และไม่เป็นภาระแก่ผูพิ้การ ในส่วนของอุปกรณ์ตรวจจบัและวดัระยะใชร้ะบบ Ultrasonic sensors สามารถตรวจจบั
ระยะและวตัถุไดอ้ยา่งแม่นยาํ โดยจะตอบสนองวตัถุจากระยะตั้งแต่ 1 น้ิว (2 ซม. ) ถึง 10 ฟุต (3.5 เมตร) สามารถ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว (เศษส่วนของวินาที) ในสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้น ผูว้ิจยัใช ้ Servo motor ท่ีมีขนาดเลก็
และนํ้าหนกัเบา สามารถทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและใหค้วามแม่นยาํสูงกว่ามอเตอร์ขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้าในการสั่น
เตือนเม่ือกระทบส่ิงกีดขวาง 

โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์  มีอุปกรณ์หลกัอยู ่3 ช้ิน คือ บอร์ด Arduino Pro Mini 328, Ultrasonic sensors และ 
Servo motor ส่วนแหล่งพลงังานของถุงมืออจัฉริยะใชเ้ป็น Battery ขนาด 9V ซ่ึงจะนาํมาเช่ือมต่อกนั ดงัภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1  อุปกรณ์และช้ินส่วนต่าง ๆ ของถุงมืออจัฉริยะ 
 

อุปกรณ์ทั้งหมดจะจดัเรียงโดยให ้Ultrasonic sensors อยูท่ ั้งดา้นซา้ยและขวา ทาํมุมเฉียงกบับอร์ด Arduino 
ไปดา้นขา้ง เพ่ือใหต้รวจจบัวตัถุทางดา้นซา้ยและขวา ส่วนแบตเตอร่ีแยกออกมาจากส่วนของบอร์ด Arduino เพ่ือให้
เปล่ียนแบตเตอร่ีไดง่้ายเม่ือแบตเตอร่ีหมด ส่วน Servo motor วางไวด้า้นหลงัโดยอยูใ่นในบริเวณขอ้มือของผูใ้ช ้
 เม่ือไดว้งจรท่ีสมบูรณ์ของถุงมืออจัฉริยะแลว้ จึงออกแบบถุงมือโดยคาํนึงถึงความสะดวกและใชง้านง่าย 
เพ่ือใหผู้พิ้การทางสายตาสามารถสวมใส่เองได ้จึงออกแบบใหถุ้งมืออจัฉริยะวางอยูบ่นหลงัมือ ใชเ้มจิกเทปหรือ
เทปตีนตุก๊แกในการยดึ 
  

 
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบการตดัถุงมือ 
 

หลงัจากตดัถุงมือจากแบบในภาพท่ี 2 แลว้ จึงติดตั้งเมจิกเทปหรือเทปตีนตุ๊กแกลงในชุดวงจรถุงมืออจัฉริยะ 
เพ่ือจะนาํไปติดกบัถุงมือ ท่ีทาํเช่นน้ีเพ่ือใหก้ารดูแลรักษาถุงมืออจัฉริยะทาํไดง่้าย สามารถถอดถุงมือไปซกัทาํความ
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สะอาดได ้และยงัสามารถนาํวงจรออกมาแกไ้ขไดอ้ยา่งสะดวกหากเกิดความเสียหาย ซ่ึงจะไดผ้ลลพัธ์การติดตั้ง
ดงัภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3  ภาพโดยรวมของถุงมืออจัฉริยะ 
 

โครงสร้างทางซอฟต์แวร์  ใชโ้ปรแกรม Arduino IDE ซ่ึงเป็นโปรแกรมสาํหรับป้อนคาํส่ังหรือฝังขอ้มูล
ลงในบอร์ด Arduino สาํหรับการออกแบบการทาํงานของถุงมืออจัฉริยะ บอร์ด Arduino ท่ีมีอยูห่ลายแบบนั้น จะ
ใชโ้ปรแกรมตวัเดียวกนัในการเขียนชุดคาํสั่งโดยโปรแกรมน้ีมีช่ือเป็นทางการว่า Arduino IDE  (IDE: integrated 
development environment) ซ่ึงใชง้านไดบ้นระบบปฏิบติัการ Window (XP Vista 7 8) ทั้ง 32 และ 64 บิต, Mac OS X 
และ Linux และเป็นอิสระจากการทาํงานของ OS ทุกชนิด ไม่ตอ้งมีการ Install โปรแกรม แค่ Download มา จากนั้น 
Unzip  ไวใ้น Directory ท่ีตอ้งการไดเ้ลย  

กระบวนการการทาํงาน  เร่ิมตน้โดยการสั่งให ้Ultrasonic sensors ส่งสัญญาณออกไปจนสัญญาณนั้นกระทบ
กบัวตัถุใด ๆ แลว้สะทอ้นกลบัมาท่ี Ultrasonic sensors อีกคร้ัง เพ่ือวดัระยะทาง ดงัภาพท่ี 4  

 

 
 

ภาพท่ี 4  การส่ง - การรับสญัญาณออกของ Ultrasonic sensors 
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ภาพท่ี 5 บอร์ด Arduino ทาํการประมวลผล 
 

หลงัจากท่ีไดรั้บค่าระยะทางของ Ultrasonic sensors แลว้ บอร์ด Arduino  Pro mini 328 จะเกบ็ค่าระยะ
ไว ้เพ่ือคาํนวณให ้Servo motor ทาํงานโดยสมัพทัธ์กบัระยะทางท่ีวดัได ้

 

 
 

ภาพท่ี 6  Servo motor ทาํงาน 
  

หากประมวลผลแลว้พบส่ิงกีดขวาง Servo motor จะสั่น เพ่ือเตือนใหท้ราบว่าทิศทางท่ีมือของผูใ้ชช้ี้ไปนั้น
มีส่ิงกีดขวางอยู ่แต่ถา้ส่งสัญญาณออกไปแลว้ไม่มีสัญญาณกระทบกลบัมา ทาํใหก้ารวดัค่านั้นเป็น 0 เซนติเมตร 
แสดงว่าไม่มีส่ิงกีดขวาง Servo motor ก็จะไม่ทาํงาน โดยกาํหนดใหร้ะยะตํ่ากว่า 150 เซนติเมตร เป็นระยะเร่ิม
ทาํงานของถุงมืออจัฉริยะ ซ่ึงสามารถวดัไดต้ั้งแต่ 2 เซนติเมตร ถึง 400 เซนติเมตร 
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อภิปรายผล 
 ถุงมืออจัฉริยะสามารถอาํนวยความสะดวกสําหรับการนาํทางให้แก่ผูพ้ิการทางสายตาไดเ้ป็นอย่างดี 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ใหผ้ลลพัธ์ของการประมวลผลท่ีมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว Ultrasonic sensors ซ่ึง
เป็นตวัรับส่งสญัญาณเพ่ือคน้หาส่ิงกีดขวางและสแกนพ้ืนท่ีทางเดินใหผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นจริง การสั่นเตือนของ Servo 
motor สามารถแจง้เตือนผูพ้กิารทางสายตาใหไ้ดท้ราบว่ามีส่ิงกีดขวางอยูด่า้นหนา้ ความสามารถของถุงมืออจัฉริยะ
ท่ีพฒันาข้ึนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สามารถอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ผูพิ้การ
ทางสายตาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับปรุงวสัดุท่ีใชส้าํหรับจดัทาํส่วนห่อหุ้มอุปกรณ์จากผา้ไปเป็นวสัดุอ่ืน เพ่ือให้ถุงมือสามารถ
ป้องกนันํ้า ความเปียกช้ืน การกระแทก และความร้อนได ้
 2. ควรเปล่ียนกระบวนการและแหล่งจ่ายพลงังานของถุงมืออจัฉริยะจากแบตเตอร่ีเป็นแผงโซลาร์เซลล์
เพ่ือลดตน้ทุนและค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการใชพ้ลงังานสะอาดอีกดว้ย 
 3. ควรปรับลดนํ้าหนกัของถุงมืออจัฉริยะใหมี้นํ้าหนกัเบาข้ึน เพ่ือลดภาระของขอ้มือ 
 4. ควรเพ่ิมวิธีการอ่านค่าระยะทางจากแนวระนาบและแนวด่ิงสองมิติ ใหส้ามารถอ่านค่าความลึกในมุมมอง
ของมิติท่ีสามและส่ีได ้
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทาํงาน
ของนกับญัชีธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครปฐม โดยเกบ็ขอ้มูลจากนกับญัชีธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครปฐม จาํนวน 
408 คน ใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่านกับญัชีธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ25 - 
35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งพนกังานบญัชี มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีมากกว่า 10 ปี 
รายไดสุ้ทธิต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท และส่วนใหญ่เป็นบริษทัจาํกดัประเภทบริการ มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 
10,000,000 บาท พนกังานมากกว่า 100 คน ระยะเวลาการดาํเนินงานมากกว่า 10 ปี รายไดต่้อปีมากกว่า 10,000,000 
บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อปีมากกวา่ 10,000,000 บาท นกับญัชีธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม
และความซ่ือสตัยสุ์จริต ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ และ 
 
 
 
* ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
** อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
*** อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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การรักษาความลบั และความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ
ปฏิบติัหนา้ท่ีให ้และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นตน้ทุนและดา้นเวลา นกับญัชีธุรกิจ SMEs ท่ีมีเพศ รูปแบบธุรกิจ ประเภท
ธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จาํนวนพนกังาน ระยะเวลาการดาํเนินงาน รายไดห้รือยอดขายท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั และความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ตกต่างกนั และนกับญัชีธุรกิจ SMEs ท่ีมีทุนจดทะเบียน รูปแบบ
ธุรกิจ จาํนวนพนกังาน และระยะเวลาการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการ
ทาํงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นตน้ทุน และดา้นเวลาแตกต่างกนั 
 จากการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีธุรกิจ 
SMEs พบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั และความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให้ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงาน ดงันั้นผูบ้ริหาร
ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการมีจรรยาบรรณวิชาชีพของนกับญัชี เพ่ือนาํไปสู่การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ 
คาํสําคญั: จรรยาบรรณวิชาชีพ, ประสิทธิภาพการทาํงาน, นกับญัชีธุรกิจ SMEs 
 

ABSTRACT 
 The researcher conducted a study of the relationships between professional ethics and job efficiency of 
accountants of SMEs, collecting data from 408 accountants of SMEs in Nakhonpathom Province. The statistics 
used for analyzing data was multiple regression analysis. The results of the study revealed that most accountants 
of SMEs were females, aged 25 - 35 years, held a bachelor’s degree, were accounting clerks, had 10 years of 
work experience in accounting, and earned net incomes of 20,000 baht. Most of businesses were corporations 
and SMEs, operating services with the registered capital of over 10,000,000 baht and the employs more than 
100 people with work experience over 10 years. They operated income per year more than 10 million baht, 
with an average annual income of over 10,000,000 baht. The accountants of SMEs agreed with professional 
ethics as a whole and in each of all these aspects at a highest level: transparency, independence, integrity, and 
objectivity; capability and standard of job performance; responsibility for customers and keeping confidentialness; 
and responsibility for share for shareholder partnership or person for whom the professional accountant worked. 
And they agreed with having job efficiency as a whole and in each of all these aspects at a highest level: job 
performance outcomes, cost and time. The accountants of SMEs with differences in sex, type of business, 
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model of business, listed funds, number of clerks, periods of job performance and income or sales opened 
differently about having professional ethics in terms of transparency, independence, integrity and objectivity, 
responsibility for customers and keeping confidentialness, responsibility for shareholders, partnership or 
person for whom the professional accountant worked. The accountants of SMEs with differences in listed 
funds, type of business, numbers of clerks and periods of job performance opened differently about having job 
efficiency in terms of job performance outcomes, cost and time. 
 From the research, it was also found that ethics in transparency, independence, integrity, and objectivity; 
capability and standard of job performance; responsibility for customers and keeping confidentialness; and 
responsibility for share for shareholder partnership or person for whom the professional accountant worked. 
They agreed with having job efficiency as a whole and in each of all these related to job efficiency. The 
management should be a priority in the professional conduct of accountants to contribute to the effective work 
to achieve the objectives of the company. 
Keywords: professional ethics, performance, accountants for SMEs. 
 

บทนํา 
บญัชีถือเป็นส่วนงานหลกัท่ีอยูใ่นทุกองคก์ร เป็นส่วนรวบรวมขอ้มูลดา้นการเงินและรายงานเพื่อประโยชน์

ต่อการตดัสินใจของบุคคลภายในและภายนอกองคก์ร หากนกับญัชีท่ีอยูใ่นวิชาชีพละเลยไม่ปฏิบติัตามรูปแบบท่ี
มาตรฐานกาํหนดกจ็ะส่งผลเสียต่อผูใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว ดงัเช่นกรณีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพิกถอนบริษทั รอยเนท จาํกดั (มหาชน)  เพราะมีความผดิขั้นร้ายแรงจากการตกแต่งบญัชีดว้ย
การอาศยัช่องโหว่ในการบนัทึกบญัชีรับรู้รายไดจ้ากการขายชัว่โมงอินเทอร์เน็ตท่ีฝากไวก้บัร้านคา้แบบการให้เครดิต
ท่ีรับชัว่โมงอินเทอร์เน็ตไปแบบฝากขาย บริษทั รอยเนท จาํกดั (มหาชน) กลบับนัทึกบญัชีดงักล่าวเป็น “การขาย
สินคา้เงินสด” ทั้งท่ียงัไม่รับเงินเขา้มา ถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซ่ึงหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลใน
ดา้นน้ีคือสภาวิชาชีพบญัชีท่ีจดัตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2547 เป็นหน่วยงานท่ีกาํหนดมาตรฐานและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
การสอบบญัชี กฎเกณฑ ์จรรยาบรรณ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 มาตรา 47 ท่ีกล่าวถึงจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งประกอบดว้ยขอ้กาํหนดในเร่ืองต่อไปน้ี 
1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต 2) ความรู้ความสามารถและมาตรฐานใน
การปฏิบติังาน 3) ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั และ 4) ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็น
หุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้และในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชข้อ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2553 เพ่ือใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี ทั้งน้ี
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เพ่ือใชค้วบคุมจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ถา้ไม่ปฏิบติัตามกถู็กลงโทษตั้งแต่การตกัเตือน ภาคทณัฑ ์พกั
ใชใ้บอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต  
 การกระทาํท่ีผดิจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพจะผกูติดกบัผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีตอ้งการให้
แสดงตวัเลขผลการดาํเนินงานท่ีสูง เพ่ือสร้างความน่าสนใจใหก้บันกัลงทุน ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวไม่ไดว้ดัจาก
ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพการทาํงานของผูบ้ริหารและผูท้าํบญัชี โดยหากบุคคลเหล่านั้นปฏิบติัตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพกจ็ะส่งผลต่อความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และถา้ทุกองคก์รปฏิบติัเหมือนกนัหมดกจ็ะไม่มีใครทาํผิดจรรยาบรรณ ความสาํเร็จขององคก์รในภาพรวมกจ็ะ
เกิดข้ึน ถือเป็นการพฒันาองคก์รจากบุคลากรท่ีตอ้งดาํเนินไปพร้อม ๆ กนั โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ท่ีมีจาํนวนมาก
และเป็นรากฐานของประเทศท่ีตอ้งการการพฒันาและเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ อนัจะส่งผลต่อ
ความมัน่คงของระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมในท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
จรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีท่ีจะช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในธุรกิจ SMEs ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพือ่ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนกับญัชีธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครปฐม 
 2. เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครปฐม 
 3. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทาํงานของนกัธุรกิจ SMEs 
ในจงัหวดันครปฐม 
     

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชี
ธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกับญัชีของ SMEs ในจงัหวดันครปฐม ท่ีข้ึน
ทะเบียนเป็นผูท้าํบญัชี โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เก็บขอ้มูลในเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม
2557 จาํนวน 408 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 4 ตอน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบันกั
บญัชีธุรกิจ SMEs 2) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ SMEs  3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพของนกับญัชี
ธุรกิจ SMEs และ 4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีธุรกิจ SMEs  
 

ผลการวจัิย 
 1. นกับญัชีธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ25 - 35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ตาํแหน่งพนกังาน
บญัชี  มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีมากกว่า 10 ปี มีรายไดสุ้ทธิต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท และธุรกิจ 
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SMEs ส่วนใหญ่เป็นบริษทัจาํกดัประเภทบริการ มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 10,000,000 บาท พนกังานมากกว่า 
100 คน  ระยะเวลาการดาํเนินงานมากกว่า 10 ปี รายไดต่้อปีมากกว่า 10,000,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อปีมากกว่า 
10,000,000 บาท 
 2. นกับญัชีธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่  1) ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต เช่น การจดัทาํบญัชี
โดยยึดหลกัความถูกตอ้งตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเพ่ือนาํไปสู่ความมีคุณภาพของขอ้มูล  2) ดา้นความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน เช่น ความเขา้ใจในหลกัการบญัชีท่ีดีนาํมาซ่ึงความเช่ียวชาญใน
การปฏิบติังาน เช่น บญัชีบริหาร บญัชีการเงิน บญัชีภาษีอากร การพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหน้กับญัชีมีศกัยภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 3) ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและรักษาความลบั เช่น การมี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้โดยเช่ือว่าเป็นการสร้างความมัง่คัง่ขององคก์ารในอนาคต  ธุรกิจตอ้งมีการผลิตสินคา้ท่ี
มีคุณภาพ มีการใหบ้ริการท่ีดีต่อลูกคา้และมีการกาํหนดราคาอยา่งเหมาะสม ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการส่วนหน่ึง
เกิดจากการยอมรับของลูกคา้   และ  4) ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
ผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให้ เช่น การรักษาผลประโยชน์ท่ีพึงมีให้กบักิจการและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยยึดหลกัความ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย  การปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถทาํให้เกิดความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียว่าจะไดรั้บความ
เป็นธรรมและไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า  ทาํให้ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ความภาคภูมิใจในงานท่ี
ทาํและความผกูพนักบักิจการ ช่วยสนบัสนุนใหกิ้จการดาํรงอยูต่่อไปในอนาคต 
 3. นกับญัชีธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นตน้ทุนและดา้นเวลา นกับญัชีธุรกิจ SMEs ท่ีมีเพศ รูปแบบธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จาํนวนพนกังาน ระยะเวลาการดาํเนินงาน รายไดห้รือยอดขายแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตย์
สุจริต ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั และดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็น
หุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ตกต่างกนั และนกับญัชีธุรกิจ SMEs ท่ีมี
ทุนจดทะเบียน รูปแบบธุรกิจ จาํนวนพนกังาน และระยะเวลาการดาํเนินงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การมีประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นตน้ทุน และดา้นเวลาแตกต่างกนั 
 4.  จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีธุรกิจ SMEs โดยรวม 
ไดแ้ก่ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตย ์ดา้นความรู้ความสามารถและมาตรฐาน
การปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั และความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็น
หุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให ้
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อภิปรายผล 
 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ตอ้งปฏิบติั
ในเร่ืองต่อไปน้ี 
 1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
 3. ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและรักษาความลบั 
 4. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติั
หนา้ท่ีให ้มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงาน 
 สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ 
สัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงาน โดยเฉพาะดา้นการปฏิบติังาน กล่าวคือถา้กิจการให้
นกับญัชีมีการจดัทาํบญัชีท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานรายงานการเงิน ทาํให้ขอ้มูลมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงมีผลทาํใหข้อ้มูล
ของงบการเงินนั้นมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ และและมีประโยชนต่์อผูใ้ชง้บการเงินทั้งหมด (ศศิวิมล  มีอาํพล, 
2543; โคมทอง ถานอาดนา, 2548) ผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชีตอ้งตระหนกัในการกระทาํท่ีมีบทบาทในการเพ่ิม
ความมัน่ใจและความเช่ือถือจากสาธารณะ  
 2. จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวก
กบัประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม กล่าวคือถา้กิจการใหน้กับญัชีมีการจดัทาํบญัชีโดยนาํหลกัการทางบญัชีมา
ใชใ้นทางปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ การนาํมาใชก้บับญัชีบริหาร บญัชีการเงินและบญัชีภาษีอากร โดยตอ้งใหน้กับญัชี
จดัทาํขอ้มูลนั้น ๆ อยา่งถูกตอ้ง โดยยึดหลกัความเป็นมืออาชีพ และตอ้งมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางดา้นการบญัชีและดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผลงานนั้นมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของกิจการท่ีวางไว ้(เบญจมาศ 
อภิสิทธ์ิภิญโญ, 2546) 
 3. จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงาน โดยเฉพาะดา้นตน้ทุนและดา้นเวลา กล่าวคือกิจการควรให้ความ 
สาํคญัแก่ลูกคา้และบริการทุกราย ทาํใหลู้กคา้เหล่านั้นมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ การให้บริการท่ีรวดเร็วและเป็นท่ีพึงพอใจ หรือการกาํหนดราคาขายท่ีเหมาะสม สามารถทาํ
ใหกิ้จการรักษาระดบัความสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มน้ีได ้อีกทั้งถา้กิจการสามารถรักษาความลบัของลูกคา้ไดจ้ะทาํให้
ความน่าเช่ือถือมากข้ึน หากกิจการมีการกระทาํเช่นน้ียอ่มส่งผลให้กิจการมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวได ้(สุพาดา สิริกตุตา, 2545)  
 4. จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผู ้
ประกอบวิชาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให ้มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงาน โดยเฉพาะ
ดา้นตน้ทุนและดา้นเวลา กล่าวคือกิจการควรเนน้ความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยยดึหลกัความถูกตอ้ง
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ตามกฎหมาย และควรรักษาผลประโยชน์พร้อมทั้งให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและเป็นธรรมท่ีสุด ทาํให้ผูมี้ส่วนได้
เสียมีความพึงพอใจและมีความผกูพนักบักิจการ อาจส่งผลให้การดาํเนินงานของกิจการสามารถดาํรงไดต่้อไป
ในอนาคต (เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ, 2546) รวมทั้งการจดัทาํรายงานทางการเงินจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ 
และมีประโยชนต่์อผูใ้ชง้บการเงินทั้งหมด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบับญัชี ควรปลูกฝังให้พนกังานมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการทาํงานเพื่อ
ส่งเสริมใหธุ้รกิจ SMEs เป็นท่ีเช่ือถือและเติบโตไปในอนาคต และมีการกาํหนดมาตรฐานการทาํงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
  2. นกับญัชีท่ีเห็นความสาํคญัและปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ิมศกัยภาพใหก้บัตนเอง ซ่ึงส่งผลใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รมีประสิทธิภาพ  
 3. สถานศึกษาควรปลูกฝังในวิชาเรียน โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ 
เพ่ือใหผู้เ้รียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัในขณะท่ีกาํลงัศึกษา และนาํไปใชป้ระกอบวิชาชีพ 
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บทคดัย่อ  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี ท่ีเรียนโดยใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THI 118 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสัดส่วน โดยแบ่งตามคณะท่ี
นกัศึกษาสังกดัอยู ่จาํนวน 80 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
จาํนวน 40 ขอ้ โดยจาํแนกออกเป็น 4 หวัขอ้คือ การอ่านจบัใจความสาํคญั การหาจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน การแยก
ขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น และการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสาร พบว่า   

1. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ในหัวขอ้เร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญัและหวัขอ้เร่ืองการหา
จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนอยู่ในระดบัปานกลาง สําหรับหัวขอ้เร่ืองการแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น และหัวขอ้
เร่ืองการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสาร นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้อยูใ่นระดบัอ่อน 

2. นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือจะมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ในทุกหวัขอ้สูงข้ึน 

 
 
 

 
* ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2553 
** รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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3. นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียจากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัจากท่ีไดรั้บการสอน
โดยวิธีใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนในทุกหัวขอ้ อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
คาํสําคญั: การอ่านเชิงวิเคราะห์, บทบรรณาธิการในหนงัสือพมิพ,์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

ABSTRACT 
This research aims to study critical reading outcomes of first year students at Sripatum University - 

Chonburi Campus by using an editorial in newspaper as a medium. The samples were 80 first year undergraduate 
students who enrolled in THI 118: The Reading and Academic Writing by using stratified random sampling of 
the areas of the second semester, 2011. The data were collected using a critical reading achievement test with 
40 questions divided into 4 sections: reading comprehension, finding the purpose of the author, finding facts 
and opinions and assessing the reliability of the information. The results showed that: 

1. Most of the students had a basic knowledge of reading comprehension. On the topic  of finding 
the aim of the author was moderate. However, the background knowledge of the students in finding facts and 
opinions and assessing the reliability of information was low. 

2. Most of the students who were taught by the Newspaper editorials had higher critical reading 
achievement in all topics. 
                3. An average score of critical reading achievement after being taught by an editorial in the newspaper 
was higher than the pretest score in all significant statistical at .05. 
Keywords: critical reading, an editorial in newspaper, Sripatum University - Chonburi Campus. 
 

บทนํา 
 การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับแสวงหาความรู้ ความคิด และประสบการณ์ 
โดยเฉพาะในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อถึงกนัไดท้ัว่
โลกโดยผ่านส่ือต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว การอ่านจะทาํให้เกิดความรู้ ความคิด รู้พิจารณา รู้เท่าทนัขอ้มูล เหตุการณ์
ต่าง ๆ ดงันั้นผูท่ี้มีทกัษะการอ่านท่ีดีจะสามารถประสบความสาํเร็จในชีวิตได ้ดงัท่ี บนัลือ พฤกษะวนั (2545) ได้
กล่าวว่า การอ่านเป็นหัวใจของการพฒันาทกัษะทางภาษา เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยพฒันา
ความคิดและส่งเสริมกระบวนการคิด ผูท่ี้อ่านมากก็จะสามารถพฒันาความคิดของตนเองให้กวา้งขวางข้ึนตาม
ไปดว้ย 
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 ปัจจุบนัเป็นยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารจากทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงมีแพร่หลายจึงทาํใหแ้ต่ละ
วนัมีการส่ือสารดว้ยขอ้มูลข่าวสารจาํนวนมาก ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีมีทั้งขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนข้ึน
ดว้ยจุดมุ่งหมายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ความคิด การโนม้นา้วใจใหค้ลอ้ยตามโดยใชเ้หตุผลต่าง ๆ 
หากผูรั้บสารขาดการคิดวิเคราะห์ แยกแยะขอ้มูล อาจทาํให้เกิดการผิดพลาดในการรับขอ้มูลและนาํขอ้มูลท่ีไม่
ถูกตอ้งไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต    
 ดว้ยเหตุผลน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาใหน้กัศึกษามีความรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได ้
โดยจะใชข้อ้มูลจากบทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพม์าใหผู้เ้รียนฝึกวิเคราะห์ ทั้งน้ีเพราะบทบรรณาธิการเป็น
งานเขียนท่ีรวมความรู้ ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การเมือง การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ การแพทย ์ต่างประเทศ อาชญากรรม ภยัพิบติั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมาจดักิจกรรมการอ่านเพ่ือฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปในการเรียนและ
การดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยั

ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีไดรั้บวิธีการสอนโดยใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนกบัคะแนนเฉล่ียหลงัจากท่ีได้รับวิธีการสอนโดยใช้บท

บรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือ 
  

วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบก่ึงทดลอง (quasi experimental research) ประชากรคือ นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา THI 118 การอ่านและ
การเขียนเชิงวิชาการ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 270 คน สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ี
เป็นสัดส่วน (proportionate stratified random sampling) โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มยอ่ยหรือชั้นภูมิ แบ่งตาม
คณะท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่จากนั้นสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) ไดข้นาดตวัอยา่ง 
80 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนกบัคะแนน
เฉล่ียหลงัเรียนโดยทดสอบ paired t - test   
 

ผลการวจัิย   
การวเิคราะห์ระดับคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนักศึกษา พบว่า    
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  1. หัวขอ้เร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญั พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางการอ่านเชิงวิเคราะห์อยู ่
ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือระดบัอ่อน หลงัจากท่ีนักศึกษาไดรั้บการสอนโดยวิธีใช้บทบรรณาธิการใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือแลว้ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
รองลงมาคือระดบัดี  

2. หวัขอ้เร่ืองการหาจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานทางการอ่านเชิงวิเคราะห์
อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือระดบัอ่อน หลงัจากท่ีนกัศึกษาไดรั้บการสอนโดยวิธีใชบ้ทบรรณาธิการใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือแลว้ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัดี รองลงมาคือระดบัปานกลาง  

3. หวัขอ้เร่ืองการแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานทางการอ่านเชิงวิเคราะห์
อยูใ่นระดบัอ่อน รองลงมาคือระดบัปานกลาง หลงัจากท่ีนกัศึกษาไดรั้บการสอนโดยวิธีใชบ้ทบรรณาธิการใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือแลว้ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือระดบัดี  

4. หวัขอ้เร่ืองการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสาร พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานทางการ
อ่านเชิงวิเคราะห์อยูใ่นระดบัอ่อน รองลงมาคือระดบัปานกลาง หลงัจากท่ีนกัศึกษาไดรั้บการสอนโดยวิธีใชบ้ท
บรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือแลว้ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือระดบัดี  

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียน พบวา่  

1. หวัขอ้เร่ืองการอ่านจบัใจความสาํคญั พบว่านกัศึกษามีคะแนนสอบวดัพ้ืนฐานการอ่านเชิงวิเคราะห์
ก่อนเรียนโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.93 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีใชบ้ทบรรณาธิการ
ในหนังสือพิมพเ์ป็นส่ือเท่ากบั 6.91 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 1.98 คะแนน เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้paired t - test ไดค่้าเท่ากบั -16.749 และ
ค่า p - value เท่ากบั .000 แสดงว่า คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05   

2. หวัขอ้เร่ืองการหาจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน พบว่านกัศึกษามีคะแนนสอบวดัพ้ืนฐานการอ่านเชิงวิเคราะห์
ก่อนเรียนโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.91 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีใชบ้ทบรรณาธิการ
ในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือเท่ากบั 7.03 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 2.12 คะแนน เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้paired t - test ไดค่้าเท่ากบั -15.461 และค่า p - value 
เท่ากบั .000 แสดงว่า คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. หวัขอ้เร่ืองการแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น พบว่านกัศึกษามีคะแนนสอบวดัพ้ืนฐานการอ่านเชิงวิเคราะห์
ก่อนเรียนโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.33 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีใชบ้ทบรรณาธิการใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือเท่ากบั 6.49 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 2.16 คะแนน เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้paired t - test ไดค่้าเท่ากบั -16.475 และค่า p - value 
เท่ากบั .000 แสดงว่า คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4. หวัขอ้เร่ืองการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสาร พบว่านกัศึกษามีคะแนนสอบวดัพ้ืนฐาน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.03 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดย
วิธีใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือเท่ากบั 6.28  คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 
2.25 คะแนน เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้paired t - test ไดค่้า
เท่ากบั - 17.798 และค่า p - value เท่ากบั .000 แสดงว่า คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล  
1. การใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือในการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ส่งผลให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงค์
ของการศึกษาในหวัขอ้การอ่านจบัใจความสาํคญั การหาจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 
และการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู้รูปแบบการคิดวิเคราะห์ การ
เรียบเรียงความคิด หรือเรียงความคิดบวกกบัการใชส่ื้อส่ิงพิมพท่ี์หลากหลาย สามารถกระตุน้และเร้าความสนใจ
ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัและแนวคิดของจุฑารัตน์ ปัญญา 
(2550) ท่ีศึกษาการใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ในการสอน พบว่าผลคะแนนจากการทาํงาน
และการทาํแบบทดสอบของนกัเรียนมีพฒันาการมากข้ึนกว่าเดิมและผา่นเกณฑต์ามวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้
ท่ีกาํหนดไว ้และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอรทยั เรืองบุญ (2553) ท่ีพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชส่ื้อส่ิงพิมพท์าํให้นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ไดดี้ข้ึน โดยการลาํดบัความคิดหลกัและความคิดรองให้เห็น
เด่นชัด ทาํให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายและมีปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนาํความรู้ต่าง ๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 2. ผลการทดสอบพื้นฐานการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัศึกษาก่อนไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทบรรณาธิการ
ในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือในทุกหวัขอ้ พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานการอ่านเชิงวิเคราะห์อยูใ่นระดบัอ่อนถึง
ระดบัปานกลาง และเม่ือนกัศึกษาไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือ พบว่านกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์อยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัดี และระดบัดีมาก สรุปไดว้่านกัศึกษา
มีการพฒันาดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์มากข้ึน แสดงว่าการสอนโดยใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือทาํ
ใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตติยา รัศมีแจ่ม (2549) 
ซ่ึงพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากหนงัสือพิมพร์ายวนั สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยมสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา มีความสามารถทางการอ่านเชิง
วิเคราะห์หลงัเรียนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน แสดงว่าการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากหนงัสือพิมพ์
รายวนัทาํใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางการอ่านสูงข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุฑารัตน์ ปัญญา (2550) 
ท่ีพบว่า ผลของการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ก่อนเรียนนกัเรียนมี
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ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์อยูใ่นระดบัปรับปรุงมากท่ีสุด แต่หลงัเรียนนกัเรียนมีความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดบัดี ซ่ึงสรุปไดว้่านกัเรียนมีการพฒันาดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัเรียนดีกว่าก่อน
เรียน เพราะการใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กวิเคราะห์เป็นแนวทางในการอ่านเพ่ือวิเคราะห์งาน
เขียนประเภทต่าง ๆ   
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  
1. หากผูส้อนสอดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นปัจจุบนัหรือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ จะทาํใหผู้เ้รียนมีความ

สนใจเรียนมากข้ึน ทาํใหผู้ส้อนกบัผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั มีโอกาสปรึกษา พูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนัมากข้ึน อาจส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน 

2. ควรมีการสัมภาษณ์นกัศึกษาเพ่ือให้ทราบขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียน
การสอนโดยใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือ  
  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือเปรียบเทียบกบัส่ือประเภทอ่ืน ๆ  
3. ควรศึกษาผลการใชบ้ทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือเพ่ือสอนทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เช่น การเขียน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผา่น
ทางโทรศพัทมื์อถือ ของพนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี โดยมีตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพ
การบริการ และทศันคติของพนกังาน ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผา่นทาง
โทรศพัทมื์อถือ กลุ่มตวัอยา่งใชวิ้ธีการสุ่มแบบสะดวก จาํนวน 200 คน ซ่ึงแบ่งเป็น 4 กลุ่ม จาํแนกตามสาขาจงัหวดั
ชลบุรี ไดแ้ก่ สาขาอมตะ สาขาเมืองใหม่ สาขาบายราร่ืน และสาขาบางแสน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม 
มีค่าความเช่ือถือได ้0.876 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอา้งอิงใชก้ารวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 - 25 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 20,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทาํงาน 
จาํนวน 6 - 10 คร้ัง/เดือน มีระยะเวลาการทาํงาน จาํนวน 4 - 6  ชัว่โมง/วนั ช่วงเวลาปกติท่ีเล่นสมาร์ทโฟนคือ 6.00 - 
12.00 น. (เยน็ -  กลางคืน) มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียท่ีใชบ้ริการรายเดือนหรือเติมเงินมากกว่า 300 บาท เหตุผลท่ีทาํใหต้ดัสินใจ
เล่นสมาร์ทโฟนคือ แชท/พูดคุยกบัผูอ่ื้น ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทศันคติของพนกังานมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสัง่สินคา้ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คาํสําคญั: ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ, การยอมรับการใชเ้ทคโนโลย,ี ทศันคติของพนกังาน 
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ABSTRACT 
 The objective of this research is to study of satisfaction of employees using Apple Applications to 
receive order via smart phone: Case study of Seoul Restaurant in Chonburi Province. The independent variables of 
technology acceptance, quality service, and attitude. The dependent variable is the complacency to using 
Apple applications to receive order via smart phone: Case study of Seoul Restaurant in Chonburi Province. 
The samples used in this study come from convenience selection of 200 employees’s Seoul Restaurant. The 
tools that are used in the study are questionnaire that the samples fill in by themselves. The reliability is 0.876 
and the content passed validity test by the experts. Descriptive statistics are used to analyze the data, i.e. 
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics that are used to analyze is multiple regression. 
Most respondents were females aged between 21 - 25 years old, highest education of a bachelor’s degree, and 
average monthly salary between 20,001 - 30,000 baht. The reasons to decision to used application because 
chat another people. In the hypothesis testing, it is found that attitude have an influence on complacency using 
Apple applications to receive order via smart phone: Case study of Seoul Restaurant in Chonburi Province at 
the statistical significant level of .05. 
Keywords: complacency, technology acceptance, attitude. 
 

บทนํา 
ธุรกิจร้านอาหารเป็นท่ีนิยมเปิดกนัมาก โดยเฉพาะในยา่นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงและยงัตอ้งแข่งกบัเวลา

ท่ีเร่งรีบอีกดว้ย การสร้างจุดแข็งให้กบัร้านจึงเป็นส่ิงสาํคญั การให้บริการลูกคา้อยา่งรวดเร็วเป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วย
เพ่ิมจุดแขง็ในการแข่งขนักบัธุรกิจประเภทเดียวกนั จึงตอ้งมีเทคโนโลยีท่ีเขา้มาช่วยในการบริหารและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยอาํนวยความ
สะดวกในการดาํเนินงานขององคก์ร ทาํใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลทาํไดร้วดเร็วและการติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน จึงช่วยประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเช่ือมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น 
การรับส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การมีเวบ็ไซตส์าํหรับประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกนักมี็ความเส่ียงท่ีอาจทาํใหเ้กิดภยัอนัตราย
หรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบติัราชการไดเ้ช่นกนั  

จงัหวดัชลบุรีมีร้านอาหารประเภท Pub & Restaurant จาํนวนมาก บางร้านยงัใชว้ิธีแบบเก่าคือเขียนบิลท่ี
เคาน์เตอร์แลว้เดินไปให้ท่ีหอ้งครัวและรออาหารเพื่อท่ีจะนาํออกมาเสิร์ฟให้กบัลูกคา้ บางร้านนาํเทคโนโลยีมา
ประยกุตใ์ชก้บัระบบการจดัการโดยใช ้Applications ในการสั่งสินคา้ ใชโ้ทรศพัทเ์ขา้ระบบผา่น WiFi ของร้านก็
สามารถสัง่อาหารได ้โดยไม่ตอ้งเขียนบิลท่ีเคานเ์ตอร์ สามารถ Download Application ไดง่้ายและสั่งอาหารผา่น 
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iPod, iPhone, iPad และ PDAs ไดโ้ดยตรง Easy Restaurant ออกแบบใหใ้ชง้านไดค้ล่องตวักบัจอสัมผสัอยา่งเตม็
รูปแบบ ดูรายงานออนไลน์ไดทุ้กท่ีทุกเวลาแบบ Real-time ทาํให้สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวบรวมรายงานการขายไวอ้ยา่งครบครันเขา้ใจง่ายและไม่ซบัซอ้น เพราะสามารถรับ Order แลว้สั่งผา่น Wireless 
ไปยงัระบบหลงัร้าน (back office)  และ Print รายการไปยงัหอ้งครัวได ้โดยผา่น Web Service โดย PDAs สามารถ
รับ Order จากลูกคา้และแสดงค่าใชจ่้ายไดทุ้กโต๊ะ อีกทั้งยงัสามารถเกบ็เงินไดด้ว้ย ส่วนระบบหลงัร้านสามารถ
รวมหรือยา้ยโต๊ะ หรือรวมโต๊ะแลว้แยกไดใ้นภายหลงั มีรายงานแสดงการขายในแต่ละวนัหรือแต่ละเดือน รายงาน
อนัดบัอาหารขายดี และมีระบบ Kiosk Touch Screen ท่ีทาํงานร่วมกบั PDAs เพ่ือเพ่ิมความสะดวกแก่พนกังานขาย 
สามารถป้อนรายการอาหารได ้2 ภาษา เช่น ไทย - จีน ไทย - องักฤษ เพ่ือส่งขอ้มูลไปยงัคนปรุงอาหารชาวต่างชาติ
ได ้ส่วนร้านอาหารขนาดเล็กหากไม่อยากลงทุนเร่ือง WiFi สูง โปรแกรมยงัออกแบบให้สามารถส่งขอ้มูลผ่าน 
Bluetooth ไดด้ว้ย 
  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังานท่ีใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ: 
กรณีศึกษา ร้านโซล จงัหวดัชลบุรี เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งนาํผลไปพฒันาระบบการใหบ้ริการของพนกังานในร้านใหดี้
ยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยีในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผ่านทาง Smartphone ของพนกังาน
ร้านโซล จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพการบริการต่อการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผา่นทาง Smartphone ของพนกังาน
ร้านโซล จงัหวดัชลบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาถึงทศันคติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผ่านทาง Smartphone 
ของพนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ พนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอย่างคือ พนกังาน
ร้านโซล จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 200 คน ในระดบัอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายไดท่ี้ต่างกนั กาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non-probability sampling) โดยวิธีเลือกแบบสะดวก (convenience sampling) 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการหาค่าเฉล่ียของประชากร (μ) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยยอมให้มีความ
คลาดเคล่ือน (e) ของการประมาณค่าเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระดบั ±5% ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เม่ือขนาด
ประชากรมีมาก (∞) กลุ่มตวัอยา่งจะมีค่า 200 ตวัอยา่ง  
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนโดยการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเกบ็ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของพนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 10 ขอ้ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาการทาํงานต่อเดือน ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อวนัท่ีทาํงาน
ก่ีชัว่โมง เล่นสมาร์ทโฟนในช่วงเวลาใด ค่าใชจ่้ายเฉล่ียท่ีใชบ้ริการรายเดือนหรือเติมเงินแต่ละคร้ังเป็นจาํนวน
เงินเท่าไร และเหตุผลท่ีทาํใหต้ดัสินใจเล่นสมาร์ทโฟนคืออะไร 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์จะใชค้วามถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีใชแ้อพพลิเคชนั
สัง่สินคา้ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีมีคาํตอบครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 200 ชุด 
(ร้อยละ 100) นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายเชิงพรรณนา  
 

ผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21 - 25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 20,001 - 30,000 บาท มีระยะเวลาการทาํงานต่อเดือน จาํนวน 6 - 10 คร้ัง มีระยะเวลาการ
ทาํงานโดยเฉล่ียต่อวนั จาํนวน 4 - 6 ชัว่โมง ช่วงเวลาปกติท่ีเล่นสมาร์ทโฟนคือ 6.00 - 12.00 น. (เยน็ - กลางคืน) 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียท่ีใชบ้ริการรายเดือนหรือเติมเงินมากกว่า 300 บาท และเหตุผลท่ีทาํใหต้ดัสินใจเล่นสมาร์ทโฟนคือ 
แชทพดูคุยกบัผูอ่ื้น 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันส่ังสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือของพนักงาน
ร้านโซล จงัหวดัชลบุรี 
 1. ดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีาํหรับธุรกิจบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาดา้นการ
ยอมรับเทคโนโลยีของธุรกิจร้านอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้มาร์ทโฟนในการสั่งอาหารของร้าน 
โซล พบว่ากลุ่มตวัอยา่งใชส้มาร์ทโฟนในการสั่งอาหาร และมีการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีเรียงลาํดบัจากมาก
ไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ระบบของแอพพลิเคชนัใชง้านไดง่้าย ( = 4.195) ระบบของแอพพลิเคชนัไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
( = 4.16) ระบบปฏิบติัการของแอพพลิเคชนัช่วยใหก้ารประมวลผลสะดวกรวดเร็ว ( = 4.125) ขั้นตอนใน
การใชบ้ริการแอพพลิเคชนัทาํไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น และระบบปฏิบติัการของแอพพลิเคชนัมีผลต่อการตดัสินใจใน
การใชง้าน ( = 4.08) เทคโนโลยมีีความทนัสมยัและสะดวกรวดเร็วต่อการใชง้าน ( = 4.075) ระบบปฏิบติัการ
ของแอพพลิเคชนัทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลและการประมวลผลท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ ( = 4.065) รูปแบบระบบใหม่
ของแอพพลิเคชนัสามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบดั้งเดิมได ้( = 4.03) ระบบปฏิบติัการของแอพพลิเคชนัช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประมวลผล ( = 3.99) และระบบปฏิบติัการของแอพพลิเคชนัช่วยในการประสานงานระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปไดด้ว้ยดี เช่น การสัง่อาหาร/เคร่ืองด่ืม การใชค้าํสัง่ต่าง ๆ ไม่ติดขดั ( = 3.92)  
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2. ดา้นทศันคติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพจิารณาดา้นทศันคติในแต่ละประเภท เรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ยดงัน้ี เขา้ใจและรับรู้ถึงความสะดวกสบายในการส่ังสินคา้ผา่นสมาร์ทโฟน ( = 4.09) เขา้ใจว่า
การทาํงานเป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงเท่านั้น ( = 4.03) รู้สึกว่าเป็นตนเองขณะสั่งสินคา้ ( = 4.005) คิดว่าขอ้ดีของ
แอพพลิเคชนัทาํใหง่้ายต่อการทาํงาน ( = 3.975) เขา้ใจว่าการทาํงานระบบน้ีสบาย ( = 3.94) คิดว่าแอพพลิเคชนั
มีบริการครบถว้นครอบคลุม เช่น การแกปั้ญหาหรือสอบถามขอ้มูล ( = 3.92) คิดว่าการส่ังอาหารผา่นสมาร์ท
โฟนทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ( = 3.885) และคิดว่าเจา้ของร้านมีความกระตือรือร้นในการให้
คาํแนะนาํ ( = 3.795) 

3. ดา้นคุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาดา้นคุณภาพการบริการในแต่ละ
ประเภท เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คิดว่าผลการบริการในภาพรวมในการบริการออกมาดี ( = 4.075) การ
สัง่อาหารผา่นสมาร์ทโฟนสามารถสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ (  = 4.03) การท่ีพนกังานใชส้มาร์ทโฟนสั่ง
อาหารสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกคา้ ( = 3.97) การเพ่ิมคุณภาพการให้บริการจึงทาํให้ตดัสินใจ
เลือกใชแ้อพพลิเคชนัสั่งอาหารผา่นสมาร์ทโฟน  ( = 3.96) ความหลากหลายของแอพพลิเคชนัทาํใหต้ดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นแอพพลิเคชนั ( = 3.925) การสั่งอาหารผ่านสมาร์ทโฟนทาํใหพ้นกังานสามารถมี
เวลาดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ( = 3.90) และการสั่งอาหารผา่นสมาร์ทโฟนทาํใหลู้กคา้มัน่ใจว่าจะไดรั้บอาหาร
ในเวลารวดเร็ว ( = 3.88) 

4. ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ระบบช่วยเหลือหรือ
คู่มือใชง้านมีความเหมาะสม ( = 3.98) ระบบมีการป้องกนัการสั่งสินคา้ซํ้ า ( = 3.97) ยินดีท่ีจะดาวน์โหลด  
แอพพลิเคชนั ( = 3.935) ขอ้มูลท่ีสั่งสินคา้ตรงตามความตอ้งการและมีความถูกตอ้ง ( = 3.915) มีการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน ( = 3.84) และแอพพลิเคชนัช่วยลดระยะทางในการเดิน ( = 
3.775) 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสัง่สินคา้ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ 
 
 
  
 
 
 

t 
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 จากตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ
ส่งผลกบัการตดัสินใจ ร้อยละ 62.30 มีค่า F = 7.826 และค่า Sig. = 0.000 < 0.05 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายประเภท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัของพนกังาน
ร้านโซล จงัหวดัชลบุรี ค่า Sig. < 0.05 จาํนวนเพียงเดียวดา้น ไดแ้ก่ ทศันคติ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 
สมมติฐานไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผ่านทางโทรศพัทมื์อถือของ
พนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี เรียงลาํดบั ไดแ้ก่ การยอมรับเทคโนโลย ี(Beta = -0.030) ทศันคติ (Beta = 0.301) 
และคุณภาพการบริการ (Beta = 0.090) 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 การยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อความ 
พึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสัง่สินคา้ผา่นทาง
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี 

ไม่สอดคลอ้ง 

สมมตฐิานที ่2 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความ       
พึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสัง่สินคา้ผา่นทาง
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี 

ไม่สอดคลอ้ง 

สมมตฐิานที ่3 ทศันคติมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใชแ้อพพลิเคชนัสัง่สินคา้ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือของ
พนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี 

สอดคลอ้ง 

 
 จากตารางท่ี  2 สรุปไดว้่า 1) ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 คือ การยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผ่านทางโทรศพัทมื์อถือของพนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี    
2) ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 2 คือ คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนั
สั่งสินคา้ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือของพนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี และ 3) ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ี 3 คือ ทศันคติมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผ่านทางโทรศพัท์มือถือของพนกังาน
ร้านโซล จงัหวดัชลบุรี 
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อภิปรายผล 
 คุณภาพการบริการสาํหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัสั่งสินคา้ผา่นทาง 
Smartphone ของพนกังานร้านโซล จงัหวดัชลบุรี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คิดว่าผลการบริการในภาพรวมในการบริการออกมาดี 
การสั่งอาหารผา่นสมาร์ทโฟนสามารถสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้สาํหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อทศันคติ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ เช่น อาชีพอ่ืน ๆ หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาว่ามีความ
แตกต่างจากงานวิจยัน้ีหรือไม่ ผลท่ีไดส้ามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจร้านอาหารได ้
 2. ควรศึกษากบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาํการศึกษาน้ี เช่น ร้านอาหาร ร้านขาย
อาหารตามสั่ง เพ่ือให้ทราบว่ามีความแตกต่างจากงานวิจยัน้ีหรือไม่ และเพ่ือนาํมาเปรียบเทียบว่ามีความสอดคลอ้ง
หรือแตกต่างกนัอยา่งไร ผลท่ีไดส้ามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจร้านอาหารใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้ได ้
 3. ควรใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และใชส้ถิติแบบพหุตวัแปร (multivariate statistics) 
มาวิเคราะห์ เพ่ือจะไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างและมีความน่าเช่ือถือ 
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TEACHING ENGLISH GRAMMAR AND VOCABULARY SKILLS 
 

Nanvadee Chaichinda* 
 

ABSTRACT  
Teaching English grammar and vocabulary skills to undergraduate Thai students in EFL classrooms 

is an important part for teachers. Thus, teachers cannot refuse to develop English as a foreign language (EFL) 
in teaching strategies. The study examines two experienced English lecturers in the school of liberal Arts at 
Sripatum University - Chonburi Campus. This study compared vocabulary teaching and grammatical teaching 
in Thai classroom context. In teaching English grammar and vocabulary skills to the students, ESL teachers 
are suggested to develop the students’ ability to think, use, and communicate outside the classroom. A 
questionnaire and in depth interviews were used to collect data about their views on the effectiveness of 
grammar and vocabulary teaching. Lecturers have been teaching English as a foreign language (EFL) to Thai 
undergraduate students, both English and non-English major, for more than nine years. The results of the 
research show that one focal point was the relationship between academic teaching and learning motivation. 
This study focused on their methods of teaching vocabulary and grammar. Lecturers modified certain contents 
from the textbooks to meet the students’ level of language competency. Both lecturers believed that explicit 
instruction assisted effective teaching in EFL classrooms. It is significant that both implicit and explicit 
methods be used in teaching reading and grammar to Thai undergraduate students. It is suggested that teachers 
constantly develop their teaching strategies. The analysis illustrated that this knowledge influenced their 
teaching styles and drifted them towards certain language teaching procedures appropriately used. Thus, 
indirect grammar teaching does not guarantee the ability of the learner to speak freely and to engage in 
conversations. It is found here that direct grammar instruction has a positive impact on Thai students’ writing 
skill acquisition. 
Keywords: teaching vocabulary, teaching grammar, explicit, implicit grammatical knowledge English as a    
                   foreign language (EFL), communicative competence, denotative connotative, communicative                
                   language teaching (CLT), task-based language teaching (TBLT), English language teaching (ELT). 
 
 
 
* Lecturer, Language Institute and International Relations, Sripatum University-Chonburi Campus 
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INTRODUCTION 
Teaching English grammar and vocabulary skills to undergraduate Thai students in EFL classrooms 

is an important part for teachers. Moreover, a foreign language acquisition involves different areas, such as, 
motivation, students’ needs, teaching practices, teaching strategies and language improvement. Thus, teachers 
cannot refuse to develop English as a foreign language (EFL) in teaching strategies. Teachers need to develop 
all knowledge and theories to examine effective teaching into practice. In response to two skills in the area of 
second language teaching, this study closely interviewed two experienced English teachers about their views 
on the effectiveness of grammar and vocabulary teaching. The study compared vocabulary teaching and 
grammatical teaching in Thai classroom context. Furthermore, learning strategies were characterized by 
Hedge (2008, p. 19) as Techniques which students use to comprehend with "input, assimilate new language, 
store, retrieve, and practice using it". In teaching English grammar and vocabulary skills to the students, ESL 
teachers are suggested to develop the students’ ability to think, use, and communicate outside the classroom.  
 

LITERATURE REVIEW 
In task-based learning the focus is on carrying out communicative tasks without specific focus on 

form. The idea is that students will understand the grammar through a series of steps (e.g., tasks, language 
awareness activities, pictures, questions etc.) and will deduce both the form and the meaning from the 
context(s). In the communicative competence model, the purpose of learning grammar is to learn the language 
of which the grammar is a part. Instructors therefore teach grammar forms and structures in relation to 
meaning and use for the specific communication tasks that students need to complete. In the case of teacher 
talk, similar criteria might be used to assess such aspects of classroom language use as the kind of questions 
teachers ask their students, or the way they respond to student contributions.  Nonetheless, learners produce 
language that is not exactly the language used by native speakers. Some of the differences are grammatical, 
while others involve vocabulary selection and mistakes in the selection of language appropriate for different 
contexts. 
 Teaching vocabulary and grammar theories 
 Grammar teaching: According to Abhakorn (2013), the role of grammar in ELT involving grammar 
acquisition to integrate grammar and communication was quite complex. Grammar teaching was very 
important to English teachers. It was also suggested by Hedge (2008, p. 145) that the correlation between 
grammar and vocabulary was present in grammatical issues. Grammar was commonly explicitly introduced in 
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an English lesson, usually at the beginning of a particular class activity. However, an implicit approach to 
grammar was one where the students were ‘led’ to the grammar through a series of steps - this is what is 
meant by the ‘discovery Technique’. In other words, the ‘discovery Technique’ aims to lead students towards 
a generalized grammar rule or pattern.  

Abhakorn (2013) indicated that teachers’ use of an inductive process was an explicit grammar 
method, while a deductive process was an implicit one. Even though explicit grammar teaching was common 
in classroom, the choice of what methods to use depended on the objective of the class. If the learners needed 
to study for special needs, teachers needed to teach language acquisition and avoid using it in such a way that 
undermined students' desire to communicate in the language, by taking cues from context. 
 Vocabulary teaching: According to Abhakorn (2013), teaching vocabulary included two main 
groups of understanding. One is the denotative and connotative meanings that are used by students to 
determine learning of words, and the other is the relationship of vocabularies which involves synonyms and 
antonyms. In a lecture of LAC7009, Abhakorn (2013) identified the difference between denotative and 
connotative meanings in that denotative meaning was a direct meaning of vocabularies when people use to 
identify "things, objects, or action" for example, a house, hurt or running. On the contrary, connotative 
meaning was an implicative meaning of word in which people use to identify their feeling or thoughts, e.g., 
"She is skinny" or "This is my house". 

According to Richards’ assertion (1976, p. 88), a rich view of lexical competence was needed. 
Methods of providing vocabulary instruction were explored and found that some were based on what great 
learners told what they had done. Likewise, vocabulary learning needed attention, practice and revision, and it 
was unavoidably concluded that learners need to return on an appreciable measure of responsibility for their 
own vocabulary development. (Hedge, 2008, p. 138)  

There is an analyzable insight from the field of second / foreign language acquisition studies which 
supplies statement and explanation of the processes by which learners acquire English grammar. It seems 
reasonable that teachers choose eclectically from among those approaches acquirable, in line with the 
necessity of learners, and ever remembering the necessity to provide for individual differences in style. There 
should be room for variety. Teachers can also accomplish their own observations and explorations to notice 
what students prefer and report as useful. (Hedge, 2008) 
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FINDING 
The interviewees were two most experienced lecturers in the School of Liberal Arts at Sripatum 

University - Chonburi Campus. They have been teaching English as a foreign language (EFL) to Thai 
undergraduate students, both English and non - English major, for more than nine years. One focal point in the 
interview was the relationship between academic instruction and motivation to learn. The concern was also 
about the understanding of the contents. The student, teacher, activities, and rules were factors that influenced 
teaching, learning, and motivation in classroom context. This study focused on their methods of teaching 
vocabulary and grammar. 

One lecturer, with more than 10 years of English teaching experience, is department chair of the 
English for Business Communication. She was currently teaching second year English major students a 
critical reading and writing course. To teach vocabulary she used an implicit Technique because students 
would acquire the understanding of new words and apply them in real life’s situations. Certain practical 
Techniques were used for some tasks. However, realizing that the students’ grammar ability was relatively 
poor, she decided to teach it explicitly in class.       

In this study the lecturer included the connotative meaning in her lecture class so that the students 
would be able to think and perform in their activities.  During the first half of the semester, she gave the 
students a midterm reading and vocabulary test and found that an indirect method was not effective. Only a 
few students were successful. However, students enjoyed the grammar lessons. With regard to vocabulary, 
Abhakorn (2013) noted that teaching vocabulary concerned two main understanding of meaning: denotative 
and connotative. It could refer to teachers’ needs to balance the method to improve students in the field of 
vocabulary and grammar acquisition. 

The other lecturer, with nearly nine years of English teaching experience, has been teaching both 
General English courses and English for Specific Purposes (ESP) courses such as Business Translation, 
English for Accounting, English for Airline Business, and English for Cross-cultural Communication. He 
believes that the explicit method is suitable for Thai students because they ignore to practice some 
complicated grammar structures or meaning texts. Students still need to follow the lecturer teaching and 
practice in the same materials.      

This lecturer made use of direct grammar practice tasks in class without confusing his student 
acquisition value. He explained that the gap - fill exercises were useful tools for grammar teaching. This issue 
was evidential in our discussion that it was the students’ expectation to master the grammatical concepts as 
clearly as they can before using them in other parts of the lesson. To respond to this, the lecturer modified 
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certain contents from the textbooks to meet the students’ level of language competency. This was done to 
make the lesson successful. For example, the students would not understand the term "glossary" in the 
sentence "I went to the glossary with my mother" because in Thailand the word "supermarket" was more than 
common. Furthermore, this Technique helped the students follow the lesson effectively. The group work for 
oral grammar practice was also a useful tool for motivating learners to use grammatical sentences when they 
performed other tasks. As an EFL instructor, he thought the teacher should entertain students, thus always 
preparing fun class activities. Creative role - plays and games for vocabulary practices and verbal skills were 
needed in everyday situations. For example, he asked students to act out finding a shopping mall and talking 
to the shopping mall manager about a complaint. The practice helped them learn the target and related 
vocabulary in real context. This means teacher can help them develop their communicative skill - related 
vocabulary.  

Both teachers believed that explicit instruction assisted effective teaching in EFL classrooms. While 
implicit instruction, referred to the use of integrated tasks, often combined four skills of process: reading, 
speaking, listening, and writing to promote opportunities for students to use what they have learned, and to 
emphasize on their understanding of the vocabulary and grammar learning. In this study an inquiry method 
was used. Here, the teacher designed a recipe for students to follow to affirm a concept presented in class. 

There is a necessity regarding vocabulary and grammar teaching and the scope for improvement to 
students. It is in this particular context where vocabulary learning strategies (VLSs) were applied. The study 
showed that the EFL students perceived the substance of vocabulary as a branch of language learning. Based 
on the results, following implications could be observed. First of all, the present study increased an awareness 
of the importance of vocabulary learning strategies in foreign language learning and teaching. As Oxford 
(2003, p. 9) mentioned, "vocabulary is not explicitly taught in most language classes". The students had to 
perform, develop, and fluency outside class. These observed students still needed the context - based grammar 
in class.  
 

DISCUSSION AND LIMITATION 
Two issues are shown, as follows: First, Thai students apply new vocabularies in daily situations, but 

the problem is that they have limitation to practice their skills in English. Second, teaching new words though 
reading is a very important task for learners to challenge their knowledge. Reading without explicit 
vocabulary processes helps students with the contextual meaning of unknown words or phrases, e.g., using 
English newspapers and magazines to develop new vocabulary skill. Teachers combining the systematic 
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approach use the words systematically to describe their vocabulary teaching. For example, the first lecturer 
who explained that her work with texts and word lists connected to the text regularly, appears to have a 
systematic approach to vocabulary teaching, even though she does not explicitly teach that to her students. 
 According to Krashen (1982), grammar can be acquired naturally from meaningful input. It is the 
learning process that learners pay attention to hear and read. Grammar acquisition is one of the useful tools to 
help Thai learners’ oral and written communication. It is important that both implicit and explicit methods be 
used in teaching reading and grammar to Thai undergraduate students. Since most of Thai students are shy 
and not confident in using vocabulary, teacher has to play a role in introducing new words and grammatical 
patterns in conversation practices. Effective teachers should provide many tasks in classroom. They can be 
certain in what they are going to teach or discuss with students. For example, the teachers might use the real 
situation on YouTube to teach group verbs and sentence structure. The conversation should include questions 
about what the value of the activity is and what is the most useful thing for you? This lets learners think about 
what they have learned in class and reflect to themselves it is crucial for undergraduate level. Teachers should 
prepare comments or suggestions and also allow learners to make their discussion about the tasks. 
Nonetheless, it is a good evaluation for teachers to improve their instructional strategy in other classes. 
 

CONCLUSION 
Teaching English grammar and vocabulary skills to undergraduate students at Sripatum University - 

Chonburi Campus was a challenge, involving skill practice in both knowledge and teaching Techniques. Thus, 
the teachers must be confident in what method they use to move the students’ motivation, needs, and 
practices, and their own teaching strategies and language improvement. It is suggested that teachers constantly 
develop their teaching strategies. Teachers’ language knowledge is an important factor to improve the 
effectiveness of grammar and vocabulary teaching. It would be reasonable to say that teachers’ skill has an 
influence on the way they teach grammar and vocabulary. The analysis illustrated that this knowledge 
influenced their teaching styles and drifted them towards certain language teaching procedures appropriately 
used. Many studies have affirmed that grammar instruction with explicit method in a foreign / L2 classroom 
bettered language acquisition and accuracy. Though there are studies that seem to be against explicit grammar 
instruction, they show no effect on second language competency. Thus, indirect grammar teaching does not 
guarantee the ability of the learner to speak freely and to engage in conversations. It is found here that direct 
grammar instruction has a positive impact on Thai students’ writing skill acquisition. However, the opposite 
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happened in their speaking skills. Limited improvement was achieved due to the lack of visual sound and 
sentence structure in the mind of the students.  

Another issue is the importance of learning new words in context. The differences in methods of 
vocabulary teaching can be seen as a field from a systematic approach to an incidental approach. The more 
experienced teachers are more likely to follow the systematic approach. We would expect more teachers to 
use the communicative approach to teach vocabulary and grammar.  
 

APPENDIX 
Interview questions for participating teachers 

Title: Teaching English Vocabulary and Grammar  
General: Teacher profiling 

-  Name:___________________  
-  Age:____________ 
-  Educational Background:______________________ 
-  Work experience:___________________________ 
-  Current Position:__________________ 
-  Name of current University:______________________  
-  Number of classes he/she is teaching :_______________  

 -  Number of hours per week:_______________________ 
Teaching: 

-  What are your teaching purposes or goals? 
-  What is the level of students you are teaching? 
-  How many students do you have in your section? 
-  Do you have lesson plans? 

Interview questions: 
1.  How do you evaluate your students’ vocabulary level?  
2.  How do you teach vocabulary’s meaning and new vocabularies? What Techniques do you use? 

Denotative or connotative meaning method?  
3.  Do you teach synonyms and antonyms in your lecture? 
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4.  What kinds of vocabulary activities do you provide in your class and why do you think they are 
effective with your students?  

5.  How do you teach grammar structure in your class? Identify your style and give examples.  
6.  Do you teach grammar in an explicit or implicit way?  
7.  Share an example of a successful lesson activity that you created and used. 
8.  What do you concern about grammar acquisition theories and grammar teaching?  
9.  How do you assess you grammar teaching class assessment (formative, summative)?  
10.  What is a useful tool to develop your students’ vocabulary and grammar knowledge? Please give 

an example.  
11.  What current vocabulary and grammar instructional practices are you comfortable using?  
12.  Do you have any suggestions for developing vocabulary and grammar teaching for Thai 

students?  
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการนาํเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัการนาํแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้

สร้างสรรคด์ว้ยปัญญา (constructionism) มาใชใ้นการเรียนการสอนในหอ้งเรียนของโรงเรียนดรุณสิกขาลยั โดย
ใหน้กัเรียนเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีมีความซบัซอ้นเกินระดบัความสามารถของตนเอง เพ่ือแสดงใหเ้ห็นกระบวนการเรียนรู้
และพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงพบว่าต่างจากพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีครูหลาย ๆ ท่านได้
ประเมินไวก่้อนหนา้น้ี นาํไปสู่เหตุผลท่ีแทจ้ริงของการประเมินและหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงของผูเ้ป็นครู ท่ีควรเขา้ใจใน
พฤติกรรมรายบุคคลของนกัเรียนจากการประเมินและส่งเสริมในทางท่ีเหมาะสมในแต่ละบุคคลผ่านเคร่ืองมือ 
“โกโก บอร์ด”  
คาํสําคญั: การเรียนรู้สร้างสรรคด์ว้ยปัญญา, การประเมินผลการเรียน, กระบวนการเรียนรู้, โกโก บอร์ด 
 

ABSTRACT 
 This article represents the result of research about constructionism in Darunsikkhalai School for innovative 
learning. When the students learn the new tools which is more complicatd than their level. This method could 
be the right way to show how they learn, how their develop themself, and their processes. The observation result 
found that the earier  behavior evaluation  from the teachers  has some diffences. In addition, this method makes 
teacher learned the real meaning of evaluation and the actual duty of teacher due to the teacher should  understand 
their  individaul behavior and encourage them propery through the “GoGo Board”  
Keywords: constructionism, evaluation, learning, GoGo Board. 
 
 
* ครูประจาํโครงงานดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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บทนํา 
 ดรุณสิกขาลยัโรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนท่ีมีรากฐานการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 
Constructionism และ Constructivism ซ่ึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของศาสตราจารย ์Seymour Papert และศาสตราจารย ์
Jean Piaget โดยทฤษฎีทั้งสองน้ีนาํองคค์วามรู้ดา้นพฒันาการสมอง การรับรู้ การเรียนรู้ของมนุษย ์(cognitive and 
learning science) และจิตวิทยาในการเรียนรู้มาเป็นพ้ืนฐานในการจดักระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีเช่ือว่า “การ
เรียนรู้ท่ีดีกว่าไม่ไดเ้กิดมาจากการท่ีครูคน้พบวิธีการสอนท่ีดีกว่า แต่เกิดมาจากการท่ีครูไดใ้ห้โอกาสท่ีดีกว่าแก่
ผูเ้รียนรู้ใหส้ามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง” (ดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้, ออนไลน,์ 
2558)  
 ครูประจาํโครงงานซ่ึงไดจ้ดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism ไดน้าํ GoGo Board (Spitakia, 
Blikstein & Cavallo, 2002) ซ่ึงเป็นชุดสร้างหุ่นยนตเ์พ่ือการเรียนรู้สาํหรับเด็กมาใชเ้ป็นหน่ึงในเคร่ืองมือจดัการ
เรียนรู้สาํหรับนกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดา้นการวางแผนอยา่งเป็นระบบ การคิดอยา่งเป็นตรรกะ การแกไ้ข
ปัญหา และการประดิษฐ ์ ผูท่ี้จะใชง้าน GoGo Board จะตอ้งเรียนรู้ทั้งดา้นการเขียนโปรแกรมและการสร้างช้ินงาน 
GoGo Board เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความซบัซอ้นสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 ดงันั้นนกัเรียนจึงตอ้ง
แสดงถึงวิธีและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจว่านกัเรียนแต่ละคนจะมีวิธีและกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งไร และผลจากกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนในคร้ังน้ี จะส่งผลใหค้รูผูส้อนไดต้ระหนกัและเรียนรู้
ถึงอีกหน่ึงหนา้ท่ีของผูเ้ป็นครู 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ทฤษฎี Constructionism เป็นทฤษฎีทางการศึกษาท่ีคิดคน้โดยศาสตราจารย ์Seymour Papert แห่ง MIT 
(Media Lab, Massachusetts Institute of Technology) เป็นทฤษฎีท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (child’s center หรือ 
learner’s center) โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ซ่ึงเป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเช่นกนั  
แต่ส่ิงท่ีทาํใหท้ฤษฎี Constructionism แตกต่างจากทฤษฎีอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัจนเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับ
และมีช่ือเสียงอีกทฤษฎีหน่ึงคือ Constructionism เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่าผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความเขา้ใจในการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง กระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนไดดี้เม่ือผูเ้รียนไดถ่้ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปธรรมผา่นการทาํโครงงาน
ดว้ยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและมีการปรับกระบวนการคิดของตนเอง เป็นวฏัจกัรการเรียนรู้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด (สุชิน 
เพช็รักษ,์ 2544) ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  วฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนว Constructionism 
 

กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากการท่ีผูเ้รียนคิดริเร่ิมตอ้งการทาํโครงงาน เร่ิมศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบั
โครงงานท่ีตอ้งการทาํ รวมถึงวิธีการในการทาํโครงงานนั้น ๆ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบและถ่ายทอดความคิด
ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ความเหมาะสมของเคร่ืองมือจะส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและความเขา้ใจในโครงงานท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน ความรู้ความเขา้ใจท่ีผูเ้รียน
สร้างข้ึนตามความเช่ือของทฤษฎีน้ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการน้ี หลงัจากนั้นจะมีการนาํเสนอโครงงานรวมถึงส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้จากการทาํโครงงาน เพ่ือแบ่งปันความคิด ความรู้ ความเขา้ใจท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนให้กบัผูอ่ื้น และใน
กระบวนการน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงงานท่ีตนสร้างจากผูอ่ื้น ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความคิดท่ีอาจ
ต่างไปจากเดิม ส่งผลใหเ้กิดการปรับกระบวนความคิดซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้รียนสร้าง
มากยิง่ข้ึน และเกิดความคิดในการปรับปรุงโครงงานหรือตอ้งการสร้างโครงงานใหม่ เกิดเป็นวฏัจกัรการเรียนรู้
ท่ีไม่มีวนัจบส้ิน  
 ในการจดัการศึกษาตามแนวทฤษฎี Constructionism น้ี จะเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ กาํหนดว่า
จะศึกษาอะไร ซ่ึงไดจ้ากการกาํหนดว่าจะทาํโครงงานอะไร ในการทาํโครงงานนั้นผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้ศึกษา ออกแบบ 
และทดลองเอง โดยครูจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้ร้างบรรยากาศในการเรียนใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ มีบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีอบอุ่นและเป็นมิตร ครูจะไม่ทาํหนา้ท่ีสอนแต่จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูเ้รียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียน คอยสนบัสนุน อาํนวย
ความสะดวกใหผู้เ้รียน และบางคร้ังอาจเสนอแนะใหผู้เ้รียนเกิดความคิดใหม่ ๆ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
งานวิจยัน้ีเกิดจากมีนกัเรียนคนหน่ึงในห้องเรียนตอ้งการเรียนรู้เร่ืองหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ผูส้อนจึง

ไดน้าํ GoGo Board ดงัภาพท่ี 2 มาใหน้กัเรียนฝึกใชเ้พ่ือใหมี้พ้ืนฐานในการนาํไปใชใ้นการทาํโครงงานต่อไป โดย
กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย นกัเรียนดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 
7 คน และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 2 คน เป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 6 คน ในการฝึกใช ้GoGo Board 
ไดแ้บ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 2 คน จาํนวน 4 กลุ่ม และ 1 คน จาํนวน 1 กลุ่ม ตามความสามารถของนกัเรียนคือ 
นกัเรียนท่ีเรียนรู้เร็วใหจ้บัคู่กบันกัเรียนท่ีเรียนรู้เร็ว ส่วนนกัเรียนท่ีไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อในการเรียนรู้และไม่ค่อย
มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มให้จบัคู่กนั เพ่ือให้เห็นกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคนท่ี
ชดัเจนมากข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 2  GoGo Board และอุปกรณ์ต่อพว่งอ่ืน ๆ ท่ีใชร่้วมกนั 
 

ผลการวจัิย 
 กลุ่มแรก น้องเก่งซ่ึงครูหลายท่านมองว่าเป็นนักเรียนท่ีเก่ง เรียนรู้เร็ว มีระเบียบแบบแผน มีความรู้
รอบตวัและการเช่ือมโยงท่ีดี น้องบอลซ่ึงถูกมองว่าเป็นเด็กท่ีอยู่ไม่น่ิง เคล่ือนไหวตลอดเวลา ไม่ค่อยจดจ่อใน
การเรียนรู้ แต่ในการเรียนรู้การใช ้GoGo Board  สงัเกตพบว่า เม่ือพบปัญหาในการเขียนโปรแกรมและการสร้าง
ช้ินงาน นอ้งเก่งกลบัไม่มีความมัน่ใจ ไม่กลา้คิดแกไ้ขปัญหา คอยถามวิธีการแกไ้ขจากครูเสมอ ซ่ึงตรงขา้มกบั
นอ้งบอลท่ีพยายามคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดี ดว้ยความมัน่ใจ ไม่กลวัผดิ 
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กลุ่มที่สอง นอ้งแอมเป็นนกัเรียนท่ีเพ่ิงยา้ยเขา้มาใหม่ (อยู่มาแลว้ 1 ภาคการศึกษา) และถูกมองว่าเป็น
เด็กท่ีสมบูรณ์แบบ เรียนรู้เร็ว มีความรับผิดชอบ นิสัยดี เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น จับคู่กับน้องอิม (นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3) ซ่ึงเป็นเดก็ท่ีน่ิง เงียบ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น เม่ือเจอปัญหานอ้งแอมชอบเรียนรู้ มีความ
กลา้ในการทดลองทาํส่ิงใหม่ ๆ แต่ในช่วงแรกนอ้งแอมไม่กลา้คิดแกไ้ขปัญหา คอยฟังคาํเสนอแนะจากนอ้งอิม 
แต่เม่ือเรียนรู้ต่อไปจนมีประสบการณ์มากข้ึน น้องแอมเร่ิมคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและเป็นผูเ้สนอ
คาํแนะนาํในการแก้ไขปัญหาจนกระทัง่มีความโดดเด่นเร่ืองการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและมีความคิด
สร้างสรรค ์ส่วนนอ้งอิมเม่ือทาํงานร่วมกบัเพ่ือน จากเป็นเด็กข้ีอาย ก็เร่ิมแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งดีและคอย
แนะนาํเพ่ือน ๆ ในเร่ืองต่าง ๆ ได ้ 

กลุ่มท่ีสาม นอ้งโฟเป็นเดก็ท่ีน่ิงเงียบ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นคลา้ยกบันอ้งอิม แต่ไม่ค่อยจดจ่อในการ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จับคู่กบัน้องอิงซ่ึงไม่ค่อยจดจ่อในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เช่นกัน แต่ไม่ค่อยน่ิง เคล่ือนไหว
ตลอดเวลา ซ่ึงทั้งสองคนน้ีโดยปกติจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม แต่เม่ือให้ทาํงานกลุ่มร่วมกนั ก็
พยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และผลดักนัทาํงาน โดยในขณะท่ีคนหน่ึงทาํงาน อีกคนจะไม่เขา้มามีส่วนร่วม  

กลุ่มที่ส่ี น้องแพรว (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3) ชอบมีส่วนร่วมในการทาํงาน แสดงความคิดเห็น
ตลอดเวลา และมกัจะคอยควบคุมน้อง ๆ อยู่เสมอ คู่กบัน้องภริมท่ีเป็นรุ่นน้อง แต่เรียนรู้เร็วมาก มีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีดี ในการทาํงานร่วมกนันักเรียนคู่น้ีมีการช่วยเหลือกนัทาํงานและเรียนรู้ร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดี คอย
ส่งเสริมและอธิบายในส่ิงท่ีอีกคนหน่ึงไม่เขา้ใจและรับฟังความคิดเห็นกนัเป็นอยา่งดี  นอ้งแพรวเกิดการยอมรับใน
ตวัของนอ้งภริมซ่ึงเป็นรุ่นนอ้ง  

กลุ่มที่ห้า นอ้งอ๊ิกก้ีเป็นเด็กท่ีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น ไม่ค่อยจดจ่อในการเรียนรู้ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
การทาํงานกลุ่ม เม่ือตอ้งเรียนรู้คนเดียว นอ้งมีความตั้งใจ จดจ่อ และพยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เป็นอยา่งมาก  
 หลงัจากนกัเรียนกลุ่มน้ีไดเ้รียนรู้การใช ้GoGo Board เบ้ืองตน้แลว้ นกัเรียนไดน้าํความรู้มาพฒันาและ
ต่อยอดในการทาํโครงงานของตน ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3  กลุ่มนกัเรียนร่วมกนัเรียนรู้ในส่ิงท่ีซบัซอ้นมากข้ึนโดยต่อยอดจากองคค์วามรู้เดิม 
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อภิปรายผล 
 นกัเรียนแต่ละคนมีพฒันาการดา้นกระบวนการเรียนรู้ การทาํความเขา้ใจ การคิดแกไ้ขปัญหา และการ
เรียนรู้ร่วมกนักบัผูอ่ื้นท่ีดีข้ึน ดงัภาพท่ี 4  
 

 
 

ภาพท่ี 4  กลุ่มนกัเรียนร่วมกนัเรียนรู้ เสนอความคิดเห็น และร่วมกนัทาํโครงงานกลุ่มใหส้าํเร็จ 
 

ส่ิงท่ีครูประเมินไวก่้อนหนา้ค่อนขา้งแตกต่างจากผลท่ีไดจ้ากการสังเกตในขณะท่ีนกัเรียนเรียนรู้การใช ้
GoGo Board นาํไปสู่อีกหน่ึงการเรียนรู้ของครูว่า การประเมินนกัเรียนแทจ้ริงแลว้เป็นเพียงขั้นตอนหน่ึงเพ่ือให้
เขา้ใจถึงกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน ทาํให้ทราบถึงส่ิงท่ีเป็นขอ้ควรพฒันาและจุดแขง็ของนกัเรียนแต่ละคน 
เพ่ือใหส้ามารถส่งเสริมนกัเรียนแต่ละคนไดต้รงเป้าหมายและถูกวิธี ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติตาม
วิธีท่ีตนถนดั ครูเป็นเพียงผูท่ี้ทาํหน้าท่ีสนบัสนุน ผลกัดนั และเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการเรียนรู้
และการพฒันาตนเองในส่ิงท่ีนกัเรียนควรพฒันาเพ่ิมเติม หาใช่ผูป้ระเมินหรือตดัสินนกัเรียนไม่ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบริบทชุมชนตลาดอ่างศิลา กระบวนการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียว รูปแบบการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการรับรู้ของ
นกัท่องเท่ียวในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน โดย
การวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการวิจยัทางเอกสาร ส่วนการวิจยั
เชิงปริมาณโดยการสาํรวจนกัท่องเท่ียว จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ส่วน คือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร โดย
อาศยัรูปแบบการส่ือสาร 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบการส่ือสารภายในเครือข่าย และรูปแบบการส่ือสารระหว่างเครือข่าย 
ส่วนประสิทธิภาพการรับรู้ขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผลของการบริหารจดัการพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
เร่ืองโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ผ่านส่ือต่าง ๆโดยรวมมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ประเดน็ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยรวมมีค่าเฉล่ียของระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ประเดน็พฤติกรรม
การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืโดยรวมมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพ้ืนฐานความรู้
และทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดี  
คาํสําคญั: การส่ือสาร, การจดัการแหล่งท่องเท่ียว, การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ABSTRACT 

 The objective of the research was to study the Angsila market community context, communication 
process for tourism management, communication style for tourism management with community participation 
and tourism perception for tourism management with community participation. Mixed research method was 
applied in the research conduction. Data from in - depth interviews, participant observation and documentary 
research were used in qualitative part where a survey of 400 tourists was used as qualitative data in the research. 
The results revealed that there were four key elements in communication for tourist attraction management 
with community participation which were senders, massage, channel and receivers. The communication 
methods were categorized into two main styles which were internetworking communication and external 
communication. Tourists’ perceptual performance, as a result of the management, indicated that the factor 
significantly affecting "133-Year Angsila’s Old Market" perception through various types of media had the 
average opinion at low level. However, information about tourism had the average perception at high level. In 
terms of "Sustainable Tourism", it was found that the average opinion was at high level which indicated that 
the tourists’ background knowledge and attitude towards tourist attraction information was good. 
Keywords: communication, tourism management, community participation. 
 

บทนํา 
 การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย เร่ิมมีการผลกัดนัตั้งแต่มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 เป็นตน้มา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือไดว้่าเป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญัส่วนหน่ึงของประเทศ 
ภราเดช พยฆัวิเชียร (2542) กล่าวว่าปัจจุบนัหน่วยงานรัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียว โดย
ผูบ้ริหารเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีการปกครองเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการเก่ียวกบั
การพฒันาการท่องเท่ียว โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับการจดัการการท่องเท่ียวท่ี
สอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนและเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายท่ีสุดในเวลาน้ีคือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(ecotourism)   
 ชุมชนอ่างศิลาเป็นหมู่บา้นประมงริมทะเล ซ่ึงอยูห่่างจากตวัเมืองชลบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นแหล่ง
เพาะเล้ียงหอยนางรม หอยแมลงภู่ และเป็นแหล่งทาํครกหิน ตลาดอ่างศิลาเร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2419 (คณะกรรมการ
วิจยัศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี โรงเรียนชลกนัยานุกลู, 2541) จนถึงปัจจุบนันบัเป็นเวลา 133 ปี  เทศบาลตาํบล
อ่างศิลาและชุมชนชาวอ่างศิลาได้ร่วมกนัพฒันาตลาดอ่างศิลาเพ่ือให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทาง
ประวติัศาสตร์ภายใตช่ื้อโครงการ “ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี” โดยเร่ิมเปิดตลาดตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 เปิด
ทุกวนัเสาร์ - อาทิตย ์เวลา 10.00 - 18.00 น. และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยมีวตัถุประสงคใ์น  การจดัแหล่งชุมชนตลาด
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เก่าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความยัง่ยนื  ส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวถึงความ
เก่าแก่ของตลาดผา่นบา้นเรือน ร้านคา้ในชุมชน และอาหารประจาํทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม กระบวนการ
ทางดา้นการส่ือสารเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้เน่ืองจากการส่ือสารเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงในชุมชน เพราะคนในชุมชนจาํเป็นท่ีจะตอ้งแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ ทศันคติ และประสบการณ์ผ่าน
การส่ือสาร ซ่ึงเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล (face to face communication) โดยการใชภู้มิปัญญาผสมผสานการ
ส่ือสารชาวบา้น ไดมี้การจดัตั้งคณะทาํงานในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า “คณะกรรมการตลาดเก่าอ่างศิลา” 
มีลกัษณะเป็นเครือข่ายท่ีบุคคลหรือตวัแทนชุมชนเขา้มาร่วมกนัจดัการ โดยมีบทบาทท่ีชดัเจนคือเป็นเครือข่ายท่ี
จดัตั้งแบบเป็นทางการ และมีวตัถุประสงคเ์ชิงปฏิบติัการชดัเจน มีหนา้ท่ีเป็นตวักลางการส่ือสารระหว่างองคก์ร
ภาครัฐและชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนตลาดอ่างศิลา 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 

 
  

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (mixed method research) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในฐานะเป็นผูรั้บสาร ประชากรคือ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี จาํนวน 300 คน     
ต่อวนั กลุ่มตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยเลือก
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาในเดือนสิงหาคม 2552 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามทั้ งชนิดคาํถาม
ปลายเปิดและคาํถามปลายปิด ผูว้ิจยัตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือถือได ้(reliability) ของ 
แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ดงัน้ี 
    - ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยหารือกบัท่ีปรึกษาโครงการวิจยั   
ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และนาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง
ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
    - นาํร่างแบบสอบถามไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ (relevance) ของเน้ือหาและความเป็นไป
ได ้(feasibility) ในแง่ของคาํตอบท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนวิเคราะห์ความยากง่ายของภาษาท่ีใช ้
และนาํแบบสอบถามไปหาค่าความน่าเช่ือถือโดยสูตรสัมประสิทธ์ิของครอนบาช (Cronbach’s Coefficient Alpha) ใน
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าท่ีใหค้ะแนนแต่ละขอ้เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5  
    - ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวบริเวณตลาดเก่าอ่างศิลา จาํนวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยการหาค่า Alpha ซ่ึงผลออกมามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.909 แสดงว่าแบบสอบถามอยู่
ในเกณฑท่ี์มีความน่าเช่ือถือไดดี้ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูใ้หข้อ้มูลในเดือน
สิงหาคม 2552 
 2. การวจิยัเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษากระบวนการและรูปแบบส่ือสารเพ่ือการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชน
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
สู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ คณะกรรมการตลาดเก่าอ่างศิลาและเทศบาลตาํบลอ่างศิลา 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(participatory observation) โดยเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ระหวา่งการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการตลาด
เก่าอ่างศิลา 3) การวิจยัทางเอกสาร (documentary research) เพ่ือทาํความเขา้ใจถึงสภาพการณ์และการดาํเนินงาน
ขององคก์รดงักล่าวโดยภาพรวม นาํไปสู่การศึกษาวิจยัในประเดน็ปัจจยัการส่ือสาร ในส่วนของ ผูส่้งสาร สาร และ
ส่ือ โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการประชุม วารสารองคก์ร จดหมายข่าว และรายงานประจาํปี 
เป็นตน้ และศึกษาจากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ นิตยสารและวารสาร เป็นตน้ กลุ่มตวัอยา่งคือ 
คณะกรรมการตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลตาํบลอ่างศิลา พอ่คา้แม่คา้บริเวณตลาดเก่าอ่างศิลา และประชาชนในชุมชน
ตลาดเก่าอ่างศิลา ใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกตวัแทนองคก์รท่ีมีบทบาทในการจดัการสู่
การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืของโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลอ่างศิลา และคณะกรรมการตลาดเก่าอ่างศิลา 
จาํนวน 4 คน  



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 110 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกภาคสนาม และสมุดจดรายละเอียด ดาํเนินการ 
สัมภาษณ์ดว้ยคาํถามปลายเปิดเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมประเดน็และปัญหาในการวิจยั และมีการสร้างคาํสัมภาษณ์ 
การคน้ควา้เอกสาร งานวิจยัต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยั เก็บขอ้มูล
ตั้งแต่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ - 30 สิงหาคม 2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการเกบ็ขอ้มูล (การวิจยัเชิงคุณภาพ) 
 

ผลการวจัิย 
การวจิยัเชิงคุณภาพ  
ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนอ่างศิลา ชุมชนอ่างศิลา หรือตาํบลอ่างศิลา เดิมมีช่ือเรียกว่า “อ่างหิน” ถูก

บนัทึกในประวติัศาสตร์สมยัรัชกาลท่ี 5 กลางปีพุทธศกัราช 2519 สภาพภูมิศาสตร์ไม่เหมาะกบัการเพาะปลูก แต่
ทะเลแถบน้ีมีสัตวน์ํ้ าอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นจึงนิยมทาํประมงมากกว่าการทาํสวน นอกจากน้ีชาวบา้นตั้งแต่โบราณ 

เครือข่ายเพ่ือการจดัการ 
แหล่งท่องเท่ียว เทศบาลตาํบลอ่างศิลา คณะกรรมการโครงการตลาดเก่าฯ 

การส่ือสาร 

กระบวนการส่ือสาร เครือข่ายการส่ือสาร 

- องคป์ระกอบของการส่ือสาร 
1. S (source) ผูส่้งสาร 
2. M (message) สาร 
3. C (channel) ส่ือ 
4. R (receiver) ผูรั้บสาร 
- รูปแบบของการส่ือสาร 

- ลกัษณะของเครือข่ายการส่ือสาร 
1. กิจกรรมของเครือข่าย 
2. องคป์ระกอบของเครือข่าย 
3. การเช่ือมโยงของเครือข่าย 
     - เป็นการเช่ือมโยงระหว่างบุคคล 
     - ลกัษณะความสมัพนัธ์ของเครือข่าย 
4. รูปแบบการส่ือสารของเครือข่าย 
     - การส่ือสารภายในกลุ่ม 
     - การส่ือสารระหวา่งเครือข่าย 
5. ลกัษณะท่ีไหลของขอ้มูลข่าวสารของเครือข่าย 
     - การขยายและดาํรงอยูข่องเครือข่าย 
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มีอาชีพทําครกและสากหินขาย โดยเกิดจากความคิดริเร่ิมของชาวจีนซ่ึงอพยพเข้ามาทางเรือในช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 อ่างศิลาถูกยกฐานะเป็นเมืองข้ึนของเมืองชลบุรีในปี พ.ศ. 2419 และเปล่ียนฐานะเป็นตาํบล
ในจงัหวดัชลบุรีในปี พ.ศ. 2441 มีหลวงอนุรัฐนฤผดุง (แถม) เป็นนายอาํเภอ 

ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี เป็นความคิดริเร่ิม
ของคุณสุรพล พงษ์ทดัศิริกุล  อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงความคิดริเร่ิมมีมาตั้ งแต่สมัยท่ีดาํรงตาํแหน่ง
นายอาํเภอเมืองชลบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2537 เม่ือไดเ้ขา้มารับตาํแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัชลบุรี ในปี พ.ศ. 2551 จึงมา
สร้างโครงการน้ีดว้ยตวัเอง  

ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโครงการตลาดเก่า   
อ่างศิลา พบว่ามีองคก์รและหน่วยงานต่าง  ๆ  ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งและเป็นการรวมกลุ่มกนัของหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ 
ไดแ้ก่  เทศบาลตาํบลอ่างศิลา สํานกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัชลบุรี สํานักงานจงัหวดัชลบุรี การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัชลบุรี สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมือง
จงัหวดัชลบุรี สถานีตาํรวจภูธรแสนสุข มหาวิทยาลยับูรพา และมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีส่วนภาค
ประชาชน ไดแ้ก่  คณะกรรมการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 จนถึง
กาํหนดการเปิดตลาด วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 กระบวนการของการส่ือสารเพือ่การจดัการแหล่งท่องเทีย่วโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 องค์ประกอบของการส่ือสาร ประกอบดว้ย 
 1. ผูส่้งสาร ประกอบดว้ยภาครัฐและภาคประชาชน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 บทบาท ดงัน้ี 1) ดา้นการดูแล
รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 2) ดา้นการใหค้วามรู้และคอยแนะนาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ตลาดเก่าอ่างศิลา 3) ดา้นการควบคุมมาตรการในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 4) ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
แหล่งท่องเท่ียว 5) ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว 6) ดา้นการใหบ้ริการท่ีประทบัใจกบันกัท่องเท่ียว 
และ 7) ดา้นการเป็นช่องทางในการนาํเสนอแนวคิดและปัญหาในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว พบวา่เทศบาลตาํบล
อ่างศิลามีการจดัการ 4 ดา้น คือ ดา้นการดูแลรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มโดยตรง ดา้นการให้ความรู้และคอยแนะนาํ
ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มตลาดเก่าอ่างศิลา ดา้นการควบคุมมาตรการในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
และดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัชลบุรี และสถานี
ตาํรวจภูธรแสนสุข มีการจดัการ 1 ดา้นคือ ดา้นการควบคุมมาตรการในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ส่วนคณะกรรมการ
โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา โดยเป็นการรวมตวักนัของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตลาดอ่างศิลาท่ีมีวตัถุประสงคร่์วมกนัคือตอ้งการพฒันาชุมชนตลาดอ่างศิลา เป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบั
คนในชุมชน  
 2. สาร แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการดูแลรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มบริเวณโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา มี
การรณรงคใ์ห้ชาวบา้นในพื้นท่ีร่วมกนัอนุรักษ์และซ่อมแซมอาคารบา้นเรือน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทศัน์ให้
กลบัมาใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม เพ่ือโปรโมทการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์2) ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและแหล่ง
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ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กิจกรรมพาสปอร์ตตลาดเก่าอ่างศิลา งานกา้วสู่ 134 ปีท่ีอ่างศิลา งานตะวนัลบัฟ้า กินหอยฟรี     
ท่ีอ่างศิลา งานสิงหาพาแม่เท่ียวยอ้นยคุตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี และกิจกรรมอ่ืน ๆ 3) ดา้นการบริการนกัท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่  การแนะนาํการเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวในโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีของภาค
ประชาชนโดยคณะกรรมการโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 4)  ดา้นกฎระเบียบในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว อาทิ 
พระตาํหนกัมหาราช ตาํหนกัราชินี วดัอ่างศิลา ซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีเคารพของชาวอ่างศิลา     

3. ส่ือ/ช่องทางการส่ือสารเพ่ือการจดัการ ประกอบดว้ยส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือเฉพาะกิจ 
เช่น กิจกรรม พิพิธภณัฑแ์ละหอ้งนิทรรศการ แผน่พบั โปสเตอร์/ป้าย จดหมายข่าว  

4. ผูรั้บสาร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) เครือข่ายเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง ผูส่้งสารท่ีเปล่ียนบทบาท
มาเป็นผูรั้บสารในการส่ือสารภายในเครือข่าย เน่ืองจากการส่ือสารเป็นการแลกเปล่ียนเช่ือมโยงกนัจึงมีการสลบั
บทบาทหนา้ท่ีระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ซ่ึงไดแ้ก่ ภาครัฐ อาทิ เทศบาลตาํบลอ่างศิลา การท่องเท่ียว แห่งประเทศ
ไทย เป็นหน่วยงานท่ีตอ้งสนบัสนุนและรับผดิชอบหนา้ท่ีในการจดัการโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นผูใ้หค้วามรู้ในการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียว ส่วนภาคประชาชน ไดแ้ก่ คณะกรรมการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี โดยการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยตรง มีประสบการณ์ในแหล่งท่องเท่ียวโดยตรง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นตวัแทนของคนใน
ชุมชนในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยคุณลกัษณะของผูรั้บสารเป็นภาคีท่ีมีความเก่ียวขอ้งและความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ร่วมกิจกรรมหรือติดต่อส่ือสารภายในเครือข่าย มีการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้และขอ้มูลกบั
ผูอ่ื้นภายในเครือข่าย มีการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดหรือเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้และขอ้มูลกบัผูอ่ื้นภายในเครือข่าย 
และมีเจตนารมณ์ในการสืบทอดกิจกรรมหลงัจากส้ินสุดโครงการ 2) นกัท่องเท่ียว เป็นบุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลาดเก่าอ่างศิลา และมีการส่ือสารกบัผูส่้งสารในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการดูแลรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มบริเวณ
โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการบริการนกัท่องเท่ียว และ
ดา้นกฎระเบียบ โดยมีทั้งการส่ือสารทางเดียว การส่ือสารสองทางอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ง
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมผา่นส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ  3) บุคคลทัว่ไป หมายถึง ประชาชนท่ีไดรั้บ
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี แต่มิไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 
หรือไม่ไดเ้ป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดเก่าอ่างศิลา หรือบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
ส่วนใหญ่มีลกัษณะการส่ือสารทางเดียว โดยไดรั้บข่าวสารผา่นส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ เป็นตน้ 

รูปแบบของการส่ือสารเพือ่การจดัการแหล่งท่องเทีย่วโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การส่ือสารภายในเครือข่ายและการส่ือสารระหวา่งเครือข่ายกบันกัท่องเท่ียว  
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ภาพท่ี 3 รูปแบบการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 1. การส่ือสารภายในเครือข่าย แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ 
    1.1 การส่ือสารทางเดียวภายในเครือข่าย พบว่าปรากฏอยูน่อ้ยมาก มีเพียงการส่ือสารดว้ยจดหมายข่าว
ไปยงัหน่วยงานภาครัฐเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัวาระการประชุมของเครือข่ายการท่องเท่ียวเท่านั้น 
    1.2 การส่ือสารสองทางอยา่งเป็นทางการภายในเครือข่าย พบว่าหน่วยงานภาครัฐคือเทศบาลตาํบลอ่างศิลา
มีการประชุมอยา่งเป็นทางการ เพ่ือปรึกษาหารือ บริหารจดัการ และดาํเนินโครงการ โดยใชจ้ดหมายเชิญประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเชิญประชุมและผูมี้อาํนาจลงนามอยา่งชดัเจน  
    1.3 การส่ือสารสองทางอยา่งไม่เป็นทางการภายในเครือข่าย พบไดท้ั้งภาครัฐและภาคประชาชน ไดแ้ก่ 
การติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งเทศบาลตาํบลอ่างศิลา เป็นการพดูคุยนอกรอบเพือ่ช้ีแจงขอ้มูลต่าง ๆ การติดต่อนดัหมาย
ดว้ยโทรศพัทซ่ึ์งอาศยัความสนิทสนมส่วนตวักบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ดา้นการคอยเป็นหูเป็นตาในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และการกาํหนดกฎเกณฑ ์การพดูคุยตกัเตือนคนท่ีกระทาํผิด ซ่ึงจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า 
การจดัสัมมนาแลกเปล่ียนแนวความคิดและปัญหาระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือการเตรียมโครงการ
ตลาดเก่าอ่างศิลาและแกไ้ขปัญหาในชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา มีความเป็นกนัเอง มีการช่วยเหลือกนั ทุกคนเป็นมิตร 
รู้จกักนัมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการพดูคุยท่ีเป็นกนัเองมากข้ึน ทาํใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนในท่ีประชุม และ
ยงัมีการพดูคุยกนัในปัญหาการจดัการการท่องเท่ียวนอกรอบ 
    1.4 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมภายในเครือข่าย ปรากฏในหลาย ๆ ภาคส่วน โดยการเช่ือมโยงกนัของแต่
ละภาคส่วน ในกิจกรรมสมัมนาหรือประชุมแลกเปล่ียนพดูคุยกนั ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลอ่างศิลามีนโยบายใหทุ้กภาค
ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การคิด การวางแผน โดยไดเ้ชิญทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาประชุม
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ปรึกษากนัก่อนท่ีจะเปิดการท่องเท่ียวในแต่ละกิจกรรม การประชุมแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองการจดั
กิจกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงมีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง คือ ขั้นเตรียมการ ตามงาน และก่อนจะจดังาน 
 2. การส่ือสารระหวา่งเครือข่ายกบันกัท่องเท่ียว แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ  
    2.1 การส่ือสารทางเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มูลการท่องเท่ียวจากทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ผา่นส่ือเวบ็ไซต ์แผน่พบั โปสเตอร์และป้าย เป็นตน้ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวรับทราบ รวมถึงการส่ือสาร
ทางเดียวดว้ยส่ือมวลชน เช่น สถานีวิทยุท้องถ่ิน เพ่ือเผยแพร่ให้นักท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไปรับทราบและ    
ร่วมกิจกรรม ทั้งน้ีเผยแพร่ก่อนการจดักิจกรรมเพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจมาร่วมกิจกรรมดงักล่าวได ้ 
    2.2 การส่ือสารสองทางระหวา่งเครือข่ายกบันกัท่องเท่ียว ปรากฏในรูปแบบการพดูคุยกบันกัท่องเท่ียว
ทั้งในเร่ืองการอนุรักษแ์ละการประชาสัมพนัธ์ เช่น นกัท่องเท่ียวสอบถามผา่นทางโทรศพัทแ์ละเวบ็ไซต ์และยงั
มีการพูดคุยเพ่ือแนะนาํและขอความร่วมมือนกัท่องเท่ียวในเร่ืองการจดัการขยะและรักษาทรัพยากร รวมทั้งการ
ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งในดา้นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของตลาดเก่าอ่างศิลา  
    2.3 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายกบันกัท่องเท่ียว พบว่าปรากฏในรูปแบบกิจกรรมท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ร่วมได ้เช่น กิจกรรมพาสปอร์ตตลาดเก่าอ่างศิลา โดยท่ีการดาํเนินกิจกรรมเป็นความร่วมมือ
ของทั้ง 2 ฝ่าย ระหวา่งคณะกรรมการโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี กบันกัท่องเท่ียว ปรากฏการติดต่อส่ือสาร
กนัอยา่งมีส่วนร่วม สามารถนาํการประเมินของนกัท่องเท่ียวมาพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวได ้
 การวจิยัเชิงปริมาณ  
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20 - 29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน 
หรือนกัศึกษา หรือนิสิต มีรายไดต่้อเดือน 5,000 - 10,000 บาท เดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัวโดยใชร้ถส่วนตวั 
และยงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ชมและเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการ 
 การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 
133 ปี พบว่าการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ผา่นส่ือต่าง ๆ โดยรวม
มีค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ืออยูใ่นระดบันอ้ย ( = 1.86, SD = 1.02) เม่ือพิจารณาตามประเภทของส่ือ
พบว่า มีค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ืออยูใ่นระดบันอ้ย จาํนวน 7 ส่ือ เรียงตามลาํดบัดงัน้ี ส่ือบุคคล 
( = 2.47, SD = 1.13) อินเทอร์เน็ต ( = 2.14, SD = 1.17) ป้ายโฆษณา ( = 1.97, SD = 0.95) ส่ือวิทย ุโทรทศัน์ 
และส่ือโปสเตอร์ ( = 1.92, SD = 0.92) กิจกรรมการจดัการท่องเท่ียว ( = 1.84, SD = 1.04) และนิตยสาร 
( = 1.81, SD = 1.08) เป็นลาํดบัสุดทา้ย และมีค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ืออยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด จาํนวน 
6 ส่ือ เรียงตามลาํดบัดงัน้ี แผน่พบั  ( = 1.74, SD = 1.04) หนงัสือพิมพร์ายวนั ( = 1.72, SD = 1.01) วิทยกุระจายเสียง 
( = 1.71, SD = 1.03) คู่มือ ( = 1.69, SD = 0.97) จดหมายข่าว ( = 1.65, SD = 0.92) และไปรษณียบตัร / โปสการ์ด 
( = 1.62, SD = 0.94) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี จาํแนกตามประเด็น 
ขอ้มูลข่าวสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.84, SD = 1.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีค่าเฉล่ียของ
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ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบัดงัน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียว 
( = 2.47, SD = 0.99) ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์สถานท่ีพระตาํหนกัมหาราช ตาํหนกัราชินี ( = 2.14, SD = 
1.00) ขอ้มูลเก่ียวกบัจุดเด่นท่ีสวยงามของโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา เช่น พระตาํหนกัมหาราช ตาํหนกัราชินี วดั
อ่างศิลา ศาลเจา้หน่าจาไทจ้ื้อ จุดแวะชมคา้งคาวป่าโกงกาง ( = 1.97, SD = 0.98) ขอ้มูลเก่ียวกบัวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ประเพณีของชาวเลอ่างศิลา ( = 1.92, SD = 1.02) และขอ้มูลเก่ียวกบักฎและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืตลาดเก่าอ่างศิลา ( = 1.84, SD = 1.06) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ระดบัการมีส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี จาํแนกตามพฤติกรรม
การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.11, SD = 1.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับดังน้ี การเคารพ สํารวม และรักษาสภาพเดิมของสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ตลาดเก่าอ่างศิลา ( = 4.27, SD = 0.84) การไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ ( = 4.25, SD = 0.99) 
การเคารพและปฏิบติัถูกตอ้งตามกาลเทศะ วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน ( = 4.21, SD = 0.90) การปฏิบติัตาม
กฎและขอ้บงัคบัของโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา ( = 4.13, SD = 0.99) การไม่นาํอาหารและสัตวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้มา
ในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ตาํหนกัขาว ตาํหนกัแดง ( = 4.11, SD = 1.02) การหลีกเล่ียงการใชเ้สียงดงั   
ในพ้ืนท่ีธรรมชาติ ( = 4.07, SD = 1.01) การเสนอแนะและแจง้เจา้หนา้ท่ี เม่ือพบว่ามีความเสียหายหรือมีการ
กระทาํท่ีไม่เหมาะสมในสถานท่ีท่องเท่ียว ( = 4.03, SD = 0.99) และการท้ิงขยะในภาชนะท่ีจดัเตรียมไวแ้ละนาํ
ออกจากสถานท่ีท่องเท่ียว ( = 3.83, SD = 1.33) เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 

อภิปรายผล 
 1. กระบวนการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าผูส่้งสารมีทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน โดยภาคประชาชนอยูใ่นรูปของคณะกรรมการตลาดเก่าอ่างศิลา ซ่ึงเป็นการรวมตวักนั
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อเป็นตวัแทนของชุมชนอ่างศิลา ในการแสดงบทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีทั้งบทบาทภายใน
และภายนอกเครือข่าย ซ่ึงผูส่้งสารจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองคก์รท่ีตอ้งการจะส่ือสารความคิด ความรู้สึก 
ความตอ้งการ ข่าวสาร และวตัถุประสงคข์องตนผา่นบทบาทของผูส่้งสาร (ชิตาภา สุขพลาํ, 2548) สารแบ่งเป็น  
4 ประเดน็ คือ ดา้นการดูแลรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการ
บริการนกัท่องเท่ียว และดา้นกฎระเบียบ ซ่ึงทั้ง 4 ประเดน็น้ีผูส่้งสารตอ้งการส่ือสารไปยงัผูรั้บสารเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารตามประเดน็นั้น ๆ โดยสารเป็นเน้ือหาสาระ ความคิดความรู้สึกของผูส่้งสาร ท่ีถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ ข่าวสาร และวตัถุประสงคข์องตนท่ีปรากฏออกมาเป็นรูปของสัญลกัษณ์หรือ
สัญญาณต่าง ๆ  คุณสมบติัของผูส่ื้อสารดา้นส่ิงแวดลอ้มถือว่าส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีสาํคญัมาก เน่ืองจากมีศกัยภาพ
ในการโนม้นา้วใจให้มีส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสารไดอ้ย่างดี การใชส่ื้อมีความหลากหลาย มีลกัษณะเป็น
ส่ือผสม และยงัระบุว่าภารกิจดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นงานท่ีมีหลายมิติ มีหลายกลุ่มเก่ียวขอ้ง มีหลายเป้าหมาย ดงันั้น
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การส่ือสารท่ีจะนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มกจ็าํเป็นตอ้งมีหลายประเภทเช่นเดียวกนั ผูรั้บสารเป็น
เป้าหมายของการส่ือสารหรือเป็นจุดหมายปลายทางของสาร การวิจยัน้ีแบ่งผูรั้บสารออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ เครือข่าย
เพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวตลาดเก่าอ่างศิลา และบุคคลทัว่ไป ผูรั้บสารอาจเป็นคน ๆ หน่ึงคน
กลุ่มหน่ึง หรือเป็นองคก์รกไ็ด ้ซ่ึงหากผูรั้บสารเขา้ใจสารของผูส่้งสาร การส่ือสารกป็ระสบความสาํเร็จ การท่ีจะ
รับสารไดดี้แค่ไหนข้ึนอยูก่บัปัจจยัในตวัของผูรั้บสาร 
 2. รูปแบบการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มี 2 รูปแบบ คือ 1) การ
ส่ือสารภายในเครือข่าย แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การส่ือสารทางเดียว การส่ือสารสองทางอยา่งเป็นทางการ 
การส่ือสารสองทางอยา่งไม่เป็นทางการ และการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ในการส่ือสารเพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียว
โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี พบว่ามีรูปแบบการส่ือสารสองทางเป็นจาํนวนมาก ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เน่ืองจากมีการแลกเปล่ียนความคิดและลงมติในประเด็นต่าง ๆ ของการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในโครงการฯ 
มีหลายฝ่ายในเครือข่ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง หากประเด็นในการส่ือสารไม่ชดัเจนและไม่สนใจเสียงสะทอ้นกลบัจาก
หน่วยงาน องคก์ร และคนอ่ืน ๆ อาจทาํใหก้ารดาํเนินการมีปัญหาได ้ซ่ึงในทางทฤษฎีการส่ือสารสองทางดูจะไม่
เป็นปัญหาหรือมีปัญหานอ้ย แต่ในทางปฏิบติัการส่ือสารสองทางในการบริหารจดัการโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา
ระหว่างภาครัฐกบัชุมชนค่อนขา้งมีปัญหา เน่ืองจากตวัแทนจากภาคประชาชน (ชุมชน อ่างศิลา) คือ คณะกรรมการ
โครงการตลาดเก่าอ่างศิลาขาดการประชุมกบัชุมชนอ่างศิลาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหค้วามพร้อมของชุมชนในการร่วมมือ
กบัหน่วยงานภาครัฐไม่ย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบัจารุเชษฐ ์เรืองสุวรรณ (2547) ท่ีประเมินคุณภาพการจดัการการท่องเท่ียว
ชุมชนยีส่าร อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าชุมชนยีส่ารเป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีแนวทางการจดัการ
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยการท่องเท่ียวในชุมชนเกิดจากความตอ้งการของคนในชุมชนมีการเตรียมความพร้อม
และการบริการตามความตอ้งการของชุมชน และการประชุมในแต่ละคร้ัง คณะกรรมการขาดการประชุมหลายท่าน 
ทาํให้การส่ือสารในการบริหารจดัการไม่มีความต่อเน่ืองและทาํให้ชุมชนไม่เขา้ใจ เกิดความเขา้ใจผิดกบัส่ิงท่ี
หน่วยงานภาครัฐส่ือสารออกไป สอดคลอ้งกบักาญจนา แกว้เทพ (2549) ท่ีกล่าวว่า สาเหตุท่ีทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งถึงท่ีสุด เน่ืองจากบรรดาผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหา ดงันั้นขั้นตอนการทาํงานท่ีสาํคญัจึงมี 2 ขั้นตอนคือ การระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด จากนั้นตอ้งมีตวักลาง
ท่ีทาํหนา้ท่ีเปิด “เวทีพ้ืนท่ีสาธารณะ” ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดไดใ้ชสิ้ทธิในการส่ือสาร อีกทั้งคณะกรรมการ
โครงการตลาดเก่าอ่างศิลามีการปรับเปล่ียนคณะกรรมการชุดใหม่ทาํให้การส่ือสารขาดตอนไม่ต่อเน่ือง การส่ือสาร
ภายในเครือข่ายจะอยูใ่นรูปแบบการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ซ่ึงการส่ือสารในการประชุมปรึกษาหารือจะสลบั
ปรับเปล่ียนเป็นทั้งผูส่้งสาร ทั้งตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และตวัแทนจากชุมชน (คณะกรรมการตลาดเก่าอ่างศิลา) 
ผูท่ี้เขา้มาทาํการส่ือสารจะผลดั/สลบับทบาทเป็นผูส่้ง/ผูรั้บกนัไปมา (role shifting) เพ่ือมิใหเ้กิดการผกูขาดการส่ือสาร 
ซ่ึงเท่ากบัผกูขาดอาํนาจในการโนม้นา้ว/ถ่ายทอดขอ้มูล ซ่ึงแนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเรียกว่า “ผูมี้ส่วนไดเ้สีย” 
(stakeholder) 2) การส่ือสารระหว่างเครือข่ายกบันกัท่องเท่ียว ส่ือท่ีใชมี้ทั้งส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจ 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การส่ือสารทางเดียว การส่ือสารสองทาง และการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม  
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 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้เร่ืองโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 
133 ปี ของนกัท่องเท่ียว ผา่นส่ือต่าง ๆโดยรวมมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัการไดเ้ปิดรับข่าวสาร
ผา่นส่ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ท่ีกล่าวถึงการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการท่ีบุคคลแปลความจาก
ส่ิงท่ีสัมผสัต่าง ๆ และตีความเป็นขอ้มูลตามความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ประเดน็ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามประเดน็ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
พบว่า มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นการรับรู้มาก ซ่ึงการท่ีนกัท่องเท่ียวรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
โดยเฉพาะเอกลกัษณ์และสินคา้ท่ีข้ึนช่ือของชุมชนทาํให้เกิดพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวมากกว่าหน่ึงคร้ัง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัประหยดั ตะคอนรัมย ์ (2544) ท่ีศึกษาแนวทางการบริหารและจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาตลาดริมนํ้าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม พบว่าปัจจยัสาํคญัท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวคือรสชาติอาหารและ
ความงามเอกลกัษณ์ของตลาดริมนํ้ า ประเด็นพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนโดยรวมมีค่าเฉล่ียของระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมีพฤติกรรมมาก แสดงให้เห็นถึงพ้ืนฐานความรู้และทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดีมาก สอดคลอ้งกบัสุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมคือ
การกระทาํหรือพฤติกรรมใด ๆ ของคนเรา ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู้และ
ทศันคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกนัเน่ืองมาจากการมีความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกนั เกิดข้ึนได้
กเ็พราะความแตกต่างอนัเน่ืองมาจากการเปิดรับส่ือและความแตกต่างในการแปลความสารท่ีตนเองไดรั้บ จึงก่อใหเ้กิด
ประสบการณ์สัง่สมท่ีแตกต่างกนั อนัจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล  
 การเปิดรับเร่ืองโครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ของนกัท่องเท่ียวผ่านส่ือต่าง ๆ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาตามประเภทของส่ือพบว่า มีค่าเฉล่ียการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือนอ้ย จาํนวน 7 ส่ือ โดยมี
การรับรู้ผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด และค่าเฉล่ียการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือนอ้ยท่ีสุดคือ การรับรู้ผา่นแผ่นพบั ประเด็น
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัการรับรู้มาก เม่ือพิจารณาตามประเด็นขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวพบว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัการรับรู้มากจาํนวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียว ประเดน็พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื โดยรวมมีค่าเฉล่ียของระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมีพฤติกรรมมาก เม่ือพิจารณาตามลกัษณะของพฤติกรรมการท่องเท่ียวพบว่า มีค่าเฉล่ียของ
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมีพฤติกรรมมากท่ีสุด จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การเคารพ สาํรวม และรักษาสภาพเดิม
ของสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ตลาดเก่าอ่างศิลาเป็นลาํดบัท่ี 1 และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมี
พฤติกรรมมาก เป็นลาํดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การเคารพและปฏิบติัถกูตอ้งตามกาลเทศะ วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจยัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมและกระตุน้ใหก้ลุ่มเห็นความสาํคญัของ
บทบาทการส่ือสารภายในชุมชนตลาดอ่างศิลา   
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 2. การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือนาํมาสร้างโมเดลตน้แบบของการส่ือสารเพื่อการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยโมเดลตน้แบบดงักล่าวจะสามารถนาํมาใชเ้พือ่พฒันาแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืต่อไปได ้
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บทคดัย่อ 
ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีวอลดอร์ฟและการบาํบดัดว้ยศิลปะมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนควบคู่กบัการ

เรียนรู้แบบคอนสตรัคชั่นนิซึมซ่ึงเป็นแนวทางการเรียนรู้หลัก เพ่ือพฒันานักเรียนให้มีความพร้อมทั้ งด้าน
กระบวนการและวิชาการ โดยประยกุตรู์ปแบบการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี  ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 - 2  โดยมี 2 หลกัการจากทฤษฎีวอลดอร์ฟ ดงัน้ี  

1. การจดัการชั้นเรียน มี 3 หลกัการ ไดแ้ก่ 1) จงัหวะของการเรียนรู้ (rhythm) มีการจดักิจกรรมให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นจงัหวะตามลมหายใจเขา้ออก โดยเปรียบกิจกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานการเคล่ือนไหวเป็นการหายใจ
เขา้ และเปรียบกิจกรรมท่ีใชส้มาธิอยูก่บัตนเองเป็นการหายใจออก ผอ่นคลาย 2) การทาํซํ้ า (repetition) ในแต่ละ
กิจกรรมจะจดัใหน้กัเรียนไดก้ระทาํซํ้า ๆ จนกระทัง่เกิดความสาํเร็จและความพอใจ ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความ
มัน่ใจ  3) ความเคารพยาํเกรง (reverence) ฝึกฝนใหน้กัเรียนเกิดความศรัทธาในทุกส่ิงรอบตวั โดยเร่ิมจากครูตอ้ง
เป็นแบบอยา่ง และนกัเรียนจะเกิดการเลียนแบบและกระทาํตาม 

2. การจดักิจกรรม ไดแ้ก่  1) กิจกรรมพ้ืนฐาน (base activities) เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนตอ้งกระทาํทุกวนัเพ่ือ
ฝึกฝนดา้นคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสติปัญญา สมาธิ เช่น กิจกรรมวงกลม  การเล่านิทาน การเล่นอิสระ 2) กิจกรรม
หลกั (main activities) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาในดา้นกระบวนการเรียนรู้ และไดป้ระยกุตม์าจากหวัขอ้ท่ีนกัเรียน
สนใจเพื่อนาํมาเรียนรู้ในห้องเรียน โดยจดัเป็นหวัขอ้ตามวนัสลบัหมุนเวียนไปในแต่ละสัปดาห์ เช่น งานศิลปะ 
การประดิษฐ ์การทาํสวน เป็นตน้  

 
 

 
* ครูโครงงานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
   พระจอมเกลา้ธนบุรี 
** ครูสอนวิชาศิลปะ ดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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 หลงัจาก 2 ปีท่ีไดป้ระยุกต์ใช้แนวทางการเรียนรู้ดงักล่าว พบว่านกัเรียนมีพฒันาการในดา้นคุณภาพ
ภายใน มีระเบียบวินยัสูง สามารถควบคุมดูแลตนเองได ้(self - control) นอกจากน้ี ยงัสามารถช่วยพฒันาการใน
ดา้นกระบวนการเรียนรู้ไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะการทาํงานเป็นทีม รู้จกัเรียนรู้และเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัการรอคอย เป็นตน้  
คาํสําคญั: คอนสตรัคชัน่นิซึม (การเรียนรู้แบบสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา), ทฤษฎีการเรียนรู้ของวอลดอร์ฟ,  
                 ศิลปะบาํบดั   
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1)  To study  the knowledge  to development  learning and 

teaching, 2) To study how to learning development on Waldorf style, and  3) To study new innovation to 
development go together with Constructionism. Researcher apply Waldorf style to the student. How to apply 
researcher mix Waldorf style with Constructionism which is main process for development the students. 
Researcher have been applied   Waldorf style for 2 years in grade 1-2 level. The main concept of Waldorf 
style  are 2 concepts  as follow: 

1. Class management  there are 3 concepts; 1) Rhythm Facilitators  should manage the activities to 
have rhythm as breath in and breath out, 2) Repetition the students should get opportunity to do the any 
activities repeat again and over again until them met their success, and 3) Reverence  Facilitators  made good 
role model  as person who respect every things in the world. 

2.  Activities Management; 1) Base Activities for this activities the students need to do everyday for 
development meditation moral and ethics. For example Creative Play, Ring Time and Story Time, and 2) 
Main Activities can development learning process and apply to some topics that the students interesting. For 
example Art, Handwork and Gardening. 
 After for 2 years facilitators apply Waldorf  style  go together with Constructionism. Found that the 
students can develop soft side. They are high self-discipline and keep self-control .This process is effective on 
learning process development as well. 
Keywords: Constructionism, Waldorf  Theory, art therapy.  

 

บทนํา 
 แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบ Constructionism เป็นการพฒันาเด็กใหมี้ความสามารถในการ
เรียนรู้ท่ีดี เนน้ให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติัโดยการทาํโครงงาน (project - base 
learning) รวมทั้งยงัปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 5 ประการ ควบคู่ไปกบัการสร้างองค์ความรู้ ไดแ้ก่ การรู้จกั
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ตนเอง (personal mastery) มีความคิดท่ีเปิดกวา้ง (mental mode) ผสานวิสัยทศัน์ (share vision) เรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม (team learning) และคิดเป็นระบบครบวงจร (system thinking)  
 จากแนวทางการเรียนรู้แบบ Constructionism  การท่ีผูเ้รียนมีการแสวงหาความรู้ ซ่ึงตอ้งมีบทบาทของ  
Active Learner ควบคู่ไปกบัการฝึกฝนระเบียบวินยั ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้
ทั้งคุณสมบติัของการเป็นนกัเรียนรู้ตลอดชีวิต (long-life learning) ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนกต็อ้งไดรั้บการฝึกฝน
คุณภาพภายในเพ่ือใหมี้คุณสมบติัของระเบียบวินยั 5 ประการดงัขา้งตน้  
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 “คุณภาพภายใน” คือคุณงามความดีภายในจิตใจ ซ่ึงส่งผลไปถึงการแสดงออกทางการกระทาํ เช่น การรักษา
ของสาธารณะ การไม่กระทาํความผิดใด ๆ ทั้งในท่ีลบัและท่ีแจง้ รวมไปถึงคุณภาพของการคิด วิเคราะห์พฒันาการ
แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ ดงันั้นในนิยามของคุณภาพภายในเม่ือนาํมาพฒันาควบคู่กบัการเรียนรู้แบบ Constructionism 
จะทาํใหผู้เ้รียนมีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์เพียบพร้อมทั้งองคค์วามรู้และคุณภาพของการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชนต่์อตนเองและผูอ่ื้น  
 การพฒันาคุณภาพภายในควบคู่ไปกบัการเรียนรู้แบบ Constructionism นั้น ไดน้าํหลกัการเรียนรู้ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟ (Waldorf) ซ่ึงมีเป้าหมายการพฒันามนุษยไ์ปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ดว้ยการพฒันากาย 
จิต และจิตวิญญาณ โดยจดัการศึกษาใหมี้ความสมดุลระหว่างความมุ่งมัน่ผา่นการลงมือกระทาํ (willing) ความรู้สึก
ผา่นศิลปะ (feeling) และการตระหนกัรู้ผา่นความคิด (thinking) 
 จากหลกัการดงักล่าวจะพบว่ามีการพฒันาคุณภาพของจิตใจควบคู่ไปกบัความรู้ ความคิด จึงทาํใหห้ลกัการ
ดงักล่าวสามารถพฒันาควบคู่ไปกบั Constructionism ไดอ้ยา่งล่ืนไหล โดยมีหลกัปฏิบติัสาํคญั 2 ขอ้ ดงัน้ี  
 1. หลกัการจดัการช้ันเรียน ไดแ้ก่ 
                  - จงัหวะของการเรียนรู้ (rhythm) จดัจงัหวะของกิจกรรมให้มีความสมํ่าเสมอ เปรียบดงัจงัหวะลมหายใจ
เขา้และออก เช่น หากมีการเรียนรู้เน้ือหาในช่วงเชา้และมีการทาํกิจกรรมในช่วงบ่าย กค็วรจดัในรูปแบบน้ีทั้งสัปดาห์ 
การเรียนรู้กระทาํอยา่งสมํ่าเสมอจะเกิดความเคยชินจนสามารถคาดคะเนได ้นาํไปสู่ความมัน่คงภายในจิตใจ ดาํเนิน
ภารกิจการเรียนในแต่ละวนัไดส้าํเร็จ นาํไปสู่การพฒันาพลงัเจตจาํนงคอ์ยา่งเป็นธรรมชาติ (willing) ซ่ึงเป็นพลงั
ท่ีเสริมความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  
                  - การทบทวนหรือการทาํกิจกรรมซํ้า (repetition) นกัเรียนควรมีโอกาสทาํส่ิงต่าง ๆ ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าจนการ
กระทาํนั้นซึมลึกลงไปในกายและจิตจนเป็นนิสัย ธรรมชาติของเดก็มีความตอ้งการกระทาํในส่ิงเดิมซํ้ า ๆ กนัหลาย
คร้ังเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เม่ือไดก้ระทาํซํ้ าจนเกิดความชาํนาญ เดก็จะเกิดความมัน่ใจว่าสามารถทาํ
ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง นาํไปสู่การเรียนรู้อยา่งมัน่ใจและมัน่คง 

    ซ่ึงความมัน่คงในจิตใจจะมีความสอดคลอ้งกบัระเบียบวินยั 5 ประการ ของ Constructionism โดยเฉพาะ
ดา้น Personal Mastery เพราะเม่ือเดก็มีความมัน่คงในจิตใจ จะรู้จกัตนเอง ยอมรับจุดดีจุดดอ้ยของตนเอง และมุ่งมัน่
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พฒันาตนเองใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “อ่านตนออก บอกตนได ้ใชต้นเป็น เห็นตนชดั พฒันาตนเอง
อยา่งสมํ่าเสมอ”  
                  - ความเคารพและความสงบ (reverence)  คือความเคารพและการนอ้มรับคุณค่าของทุกส่ิง กิจกรรมและ
ส่ือธรรมชาติท่ีจดัให้เดก็ จะทาํให้เด็กเคารพและนอ้มรับคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก้ือหนุนชีวิตมนุษย ์ความเคารพ
และนอ้มรับคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ จะเป็นแก่นของจริยธรรมตลอดชีวิต ช่วยนาํจิตสาํนึกท่ีดีต่อทุกส่ิงทุกอยา่งรอบตวั  
                     ดงันั้น เม่ือมีความเคารพและเห็นคุณค่าของทุกส่ิงจะนาํไปสู่ความอศัจรรยใ์จ อยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้น
แสวงหาความรู้ (enthusiasm) และตอ้งการกระทาํตามข้ึนมาในตวันกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นนกัเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

2. หลกัการจัดกจิกรรม ในการพฒันาคุณภาพภายใน แมว้่าจะส่งเสริมการคิดและพฒันาจิตใจ แต่การเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดตามแนวทาง Constructionism กเ็ป็นส่ิงท่ีตอ้งกระทาํควบคู่กนัไป ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ 
ดงันั้นจึงมีการแบ่งทาํกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

   -  กิจกรรมพื้นฐาน เป็นกิจกรรมท่ีเดก็ตอ้งการอยา่งสมํ่าเสมอ จึงตอ้งจดัใหมี้ทุกวนัและมีลาํดบัท่ีแน่นอน 
ไดแ้ก่ Creative Play, กิจกรรมวงกลม (ring time) และการเล่านิทาน (stories) ซ่ึงการทาํกิจกรรมดงักล่าว จะไป
ส่งเสริมทางดา้นสติ สมาธิ คุณธรรมและจริยธรรม ดงัภาพท่ี 1 

  

  
ภาพท่ี 1 กิจกรรม Creative Play และกิจกรรม Ring Time 

 
    -  กิจกรรมหลกั คือกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาเดก็ดา้นกระบวนการเรียนรู้ (learning process)  จะบูรณาการ
ไปกบัการเรียนรู้แบบโครงงาน (project-base learning) โดยการนาํหวัขอ้โครงงานท่ีนกัเรียนสนใจมาประยกุตเ์พ่ือ
สร้างช้ินงานในกิจกรรมหลกั มีรูปแบบหมุนเวียนสับเปล่ียนกนัไปตามวนัในแต่ละสัปดาห์ เช่น วนัจนัทร์ทาํงาน
ศิลปหตัถกรรม วนัองัคารปลูกตน้ไม ้ทาํสวน วนัพธุทาํงานศิลปะ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 123 

 

 
 

ภาพท่ี 2  การทาํสวน ปลูกตน้ไม ้
 

 โดยสรุปทั้งหลกัการจดัการชั้นเรียนและหลกัการจดักิจกรรมจะช่วยพฒันานกัเรียนทั้งดา้นคุณภาพภายใน
และกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงจะพฒันาต่อยอดไปเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ในดา้นกิจกรรมหลกั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาเด็กในดา้นกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และ
เป็นกิจกรรมท่ีจะมีการบูรณาการร่วมไปกบัหวัขอ้ท่ีเดก็สนใจ ในการจดัการเรียนการสอนมีการเนน้การทาํกิจกรรม
ดา้นศิลปะเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการพฒันาคุณภาพภายในนั้นใหค้วามสาํคญักบัสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า การ
ปลดปล่อยจิตวิญญาณในขณะท่ีทาํกิจกรรม ส่งผลออกมาเป็นการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม  ซ่ึงกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ ใส่ใจ และพฒันากระบวนการภายใน
ไดใ้นขณะท่ีทาํกิจกรรม 
 ศิลปะไม่ใช่แค่เพียงศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีว่าด้วยเร่ืองของความงดงาม ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ปลดปล่อยจิตวิญญาณเท่านั้น แต่ศิลปะยงัช่วยใหผู้ท้าํหรือผูดู้เกิดความรู้สึกอ่ิมเอมและเบิกบานใจไดด้ว้ย และเพราะ
ความเบิกบานใจท่ีไดจ้ากศิลปะน่ีเองท่ีทาํให้ศิลปะกลายมาเป็นศาสตร์หน่ึงท่ีช่วยในการบาํบดัรักษาโรคได ้
โดยเฉพาะการบาํบดัสุขภาพจิต 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ใชศิ้ลปะบาํบดั หรือ Art Therapy โดยใจความสาํคญัของเร่ืองน้ีคือ การนาํศิลปะมาใชเ้พ่ือแสดงออกถึง

อารมณ์ความรู้สึกท่ีมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ไดศึ้กษาและสังเกตจากนกัเรียนถึงอิทธิพลของการใชง้านศิลปะเพ่ือ
การพฒันาคุณภาพภายใน หรือการบาํบดัเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์และเพ่ิมพฤติกรรมดา้นบวก เช่น เด็ก
บางคนไม่มีสมาธิในการเรียน ซน และบางคร้ังมีพฤติกรรมกา้วร้าว เม่ือครูทดลองใหเ้ดก็ทาํงานศิลปะในแบบท่ีเด็ก
ชอบในช่วงแรก เช่น หากเด็กสนใจการเขียนลายเส้น จะอนุญาตให้เด็กมีโอกาสไดล้องทาํ พร้อมทั้งให้กาํลงัใจ 
ช่ืนชมผลงาน  
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ผลการวจัิย 
หลงัจากใชศิ้ลปะบาํบดัเพ่ือพฒันาคุณภาพภายใน พบว่านกัเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือนไดดี้ข้ึน มี

ความใจเยน็ และเปิดโอกาสใหต้นเองไดล้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ แมว้่าจะเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบทาํก็ตาม ซ่ึงต่างจากก่อน
ลองทาํงานศิลปะ ท่ีหากนักเรียนไม่ชอบก็จะปฏิเสธทนัที มีผลของลาํดับพฒันาการของนักเรียนตั้ งแต่ช่วง
พฤติกรรมก่อนใชศิ้ลปะบาํบดัไปจนถึงการพฒันาการหลงัจากนั้น ดงัน้ี 

Case Study นามสมมติ “น้องเอ” ก่อนใชศิ้ลปะบาํบดัมีพฤติกรรมใจร้อน อารมณ์ร้อน ชอบเล่นรุนแรง 
ไม่สนใจทาํกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ชอบชวนเพ่ือนเล่นในเวลาเรียนอยูเ่สมอ หลงัจากครูลองใชศิ้ลปะเพ่ือเป็นตวัช่วย
ในการปรับพฤติกรรมของนอ้งเอ เร่ิมจากการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูป้กครองและครู โดยผูป้กครองของนอ้งเอ
เป็นแรงบนัดาลใจสาํคญั ซ่ึงคุณแม่นอ้งเอมีความสนใจการใชศิ้ลปะบาํบดั เขา้รับการอบรมศิลปะ รวมทั้งใชศิ้ลปะ
บาํบดัในชีวิตประจาํวนั ทาํงานศิลปะเป็นตวัอยา่งใหลู้กไดเ้ห็น เม่ือนอ้งเอไดซึ้มซบัการทาํงานศิลปะของคุณแม่ 
จึงสนใจการทาํงานศิลปะโดยมีคุณแม่เป็นตน้แบบ ไดเ้ร่ิมมาพดูคุยกบัครูเพื่อขอทาํงานศิลปะเพ่ิมเติม โดยนอ้งเอ
สนใจงานดา้นการเขียนลายเส้นเป็นพิเศษ ในชัว่โมงศิลปะเม่ือทาํงานศิลปะท่ีครูมอบหมายจนเสร็จส้ิน นอ้งเอจะขอ
ครูทาํงานดา้นการเขียนลายเส้นเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นงานท่ียากกว่าเดก็ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จะทาํได ้เพราะ
ตอ้งใชส้มาธิสูงและเวลาในการทาํงานนาน แต่นอ้งเอสามารถจดจ่ออยูก่บัการทาํงานน้ีไดน้าน  

นอ้งเอไดใ้ชช่้วงเวลาอยูก่บัการทาํงานศิลปะไดป้ระมาณ 1 ปี พบว่าพฤติกรรมไม่พงึประสงคเ์ร่ิมลดนอ้ยลง 
แต่กลบัเพ่ิมคุณลกัษณะของเดก็ท่ีมีความมัน่คง มีเหตุผล หนกัแน่น สามารถช่วยเหลือดูแลชั้นเรียนแทนครูได ้
 

อภิปรายผล  
 การจดัการเรียนการสอน Constructionism เป็นวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) จาก
การลงมือปฏิบติัจริงเพ่ือนาํไปสู่นกัเรียนรู้ตลอดชีวิต และเม่ือมีการพฒันาคุณภาพภายในเขา้มาช่วยเติมเตม็ จะทาํให้
ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  การจดัการเรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเป็นนกัเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

อยา่งไรกต็าม จะเห็นไดว้า่ศาสตร์ของการใหค้วามรู้และดูแลเดก็นั้น ครูผูส้อนเปรียบเหมือนกบัผูป้รุงอาหาร
คือ ตอ้งใชศ้าสตร์หลายศาสตร์มาผสมผสานเพ่ือทาํใหเ้กิดการสร้างเดก็ใหเ้ป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ เม่ือตอ้งการให้
เดก็เกิดการเรียนรู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ครูสามารถใช ้Constructionism แต่เม่ือเดก็มีทกัษะดา้นการเรียนรู้
ไม่เพียงพอ จาํเป็นตอ้งมีคุณภาพภายในเพ่ือการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ครูสามารถใชท้ฤษฎีวอลดอร์ฟ
เขา้มาเติมเตม็ เม่ือเดก็บางคนมีพฤติกรรมเชิงลึกท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจเพ่ือแกปั้ญหาใหต้รงจุด การแสวงหาตวัช่วย
ของครู เช่น Art Therapy จะเป็นตวัช่วยท่ีดี เพือ่ช่วยแกปั้ญหาและเติมเตม็เดก็ใหมี้ความสมบูรณ์ครบทุกดา้น 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี 
ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ ประเภทของผลิตภณัฑ ์บุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ งบประมาณท่ีใชใ้นการซ้ือ และแนวโนม้ในการใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม 
(LANCOME) ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
แตกต่างกนั นอกจากนั้นยงัพบวา่แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
ดา้นราคา มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
ดา้นราคา  และพบวา่แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ดา้นช่องทาง 
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การจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม 
(LANCOME) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
คาํสําคญั: การเปิดรับข่าวสาร, ความพึงพอใจ, แรงจูงใจ, พฤติกรรมการซ้ือ, ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี,  
               ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is for feasibility study of media exposure and satisfaction to woman 
facial skin care (LANCOME). Case study is 400 ladies’ consumer with age of over 20 years located in Bangkok. 
The result of research is those who are studying, salary lady, and vary of married status having different media 
exposure in woman facial skin care (LANCOME). The consumer with frequent purchasing of product, who relate to 
decision-making in purchase, purchasing budget, and purchasing tendency in woman facial skin care (LANCOME) 
having a different satisfaction to the product of LANCOME. By the way the consumer who has a reason to 
purchase and the different duration of using product of LANCOME having a same satisfaction to the product. 
Moreover the price relates to the satisfaction in using the product of woman facial skin care (LANCOME) and 
found out that the motivation in using woman facial skin care (LANCOME). Distribution channel (place) 

relates to the satisfaction in using woman facial skin care (LANCOME). Distribution channel (place). 
Keywords: media exposure, satisfaction, motivation, purchasing behavior, production of women facial skin care,  
                   LANCOME 
 

บทนํา 
 การดูแลและบาํรุงผิวหน้าถือเป็นเร่ืองคู่กนักบัผูห้ญิงไม่ว่าจะยุคสมยัใด ส่งผลให้มีผลิตภณัฑ์บาํรุง
ผิวหน้าสตรีออกสู่ท้องตลาดเป็นจาํนวนมาก หลากหลายตราสินคา้ โดยมีให้เลือกทั้ งคุณสมบติัและราคาท่ี
แตกต่างกนัไป สําหรับผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรีนั้น ตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูห้ญิงทัว่โลก รวมทั้ง
ผูห้ญิงในประเทศไทยก็คือ  “ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME)” แต่เม่ือพิจารณา
สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองแลว้ พบว่าตราสินคา้คู่แข่งไดพ้ฒันาและเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 
ออกมาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี  ตราสินคา้ลงัโคม  (LANCOME) ตอ้งวางกลยุทธ์ดา้น
การตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะดงักล่าว เช่น การโฆษณา การส่งเสริมทางการตลาด การจดัโปรโมชนัดว้ย
การแถมของขวญัพิเศษ และอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีสําคญัคือ การตกแต่งเคาน์เตอร์สินคา้เพ่ือสะทอ้นภาพดา้น
เทคโนโลยแีละสร้างประสบการณ์ ณ จุดขายใหก้บัลูกคา้  
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 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตรา
สินคา้ลงัโคม (LANCOME) ว่าผูบ้ริโภคมีการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารใดมากท่ีสุด รวมถึงเพ่ือให้
ทราบถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) โดย
เลือกศึกษากบัประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีจาํนวนกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและมีผูบ้ริโภคท่ีใช้
ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) เป็นจาํนวนมาก และมีความหลากหลายของลกัษณะทาง
ประชากรของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ข้อมูลท่ีได้สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายของผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) เพ่ือ ให้
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และยงัสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดใหก้บัผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรีภายใตต้ราสินคา้อ่ืน ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีใช้
ในการส่ือสารการตลาดต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม 
(LANCOME) กบัความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME)  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม 
(LANCOME) กบัความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LAMCOME) 
 

สมมติฐานของการวจัิย  
 1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั 
 2. ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ท่ีแตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั 
 3. แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงอายตุั้งแต่ 20 ปี
ข้ึนไป ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม
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(LANCOME) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ระยะเวลาในการวิจยัคือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล โดยใชส้ถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์
เชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ดว้ยสถิติ  t - test, F - test, Chi - square  และ Pearson’s Correlation Coefficient  
 

ผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั ยกเวน้ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพ 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุง
ผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั ยกเวน้ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพ 
 สมมติฐานท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม(LANCOME) 
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั 
ยกเวน้พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME)  ดา้นระยะเวลาท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์
 สมมติฐานท่ี 4 แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ดา้น
ราคาและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตรา
สินคา้ลงัโคม (LANCOME)   
 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั โดยผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีรายได ้15,000 - 
20,000 บาท จะเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) จากส่ือ
เฉพาะกิจมากท่ีสุด ขณะท่ีผูท่ี้มีรายได ้35,000  บาทข้ึนไป จะเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตรา
สินคา้ลงัโคม (LANCOME) จากทั้งส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกิจมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีรายได้
สูงจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จากส่ือหลากหลายประเภทมากกว่าคนท่ีมีรายไดน้้อย 
สอดคลอ้งกบัยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2542, หนา้ 50) ท่ีกล่าวว่า คนท่ีมีรายไดสู้งมกัจะเป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บข่าวสารท่ีมี
เน้ือหาต่าง ๆ มากกว่าคนท่ีมีรายไดน้อ้ย เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัมีการศึกษาสูง ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานดี ถูก
ผลกัดนัให้มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้หาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทนัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ดงันั้นการเปิดรับ
ข่าวสารจึงจาํเป็นสาํหรับผูรั้บสารกลุ่มน้ีมาก จึงส่งผลให้คนท่ีมีรายไดสู้งมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ 
จากส่ือต่าง ๆ มากกวา่คนท่ีมีรายไดน้อ้ย 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้
สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั โดยผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาย ุ20 - 30 ปี จะซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้
สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ประเภทความกระจ่างใสมากท่ีสุด ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอาย ุ31 - 40  ปี จะซ้ือ
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ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ประเภทลดเลือนร้ิวรอยมากท่ีสุด และผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีมีอาย ุ41 - 50 ปี จะซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ประเภทผลิตภณัฑก์นัแดด
มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัจิราดา นาคฤทธ์ิ และอนุพล ทองใหม่ (ออนไลน์, 2555) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ
มีความจาํเป็น ความตอ้งการและอุปสงคท์ั้งท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัไป โดยผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีสามารถสนองความตอ้งการหรือช่วยแกปั้ญหาของตนได ้อยา่งไรก็ตามในการเลือกผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑ์
หน่ึงมาใชน้ั้นผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผลิตภณัฑน์ั้นสามารถสนองความตอ้งการของตนเป็นหลกั และ
เม่ือผูบ้ริโภคไดค้น้พบผลิตภณัฑท่ี์ให้ผลประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณค่า คุณภาพและความพอใจ เม่ือเทียบกบั
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ แลว้ กจ็ะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือตามมา 
 นอกจากนั้นยงัพบวา่  ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีรายได ้15,000 - 25,000 บาท จะมีงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑ์
บาํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แต่ละคร้ังอยูท่ี่ 1,000 - 2,000  บาท มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูใ้ช้
ผลิตภณัฑท่ี์มีรายได ้30,001 - 35,000 บาท จะมีงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม 
(LANCOME) แต่ละคร้ังอยูท่ี่ 2,001 - 3,000 บาท มากท่ีสุด และผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีรายได ้35,000 บาทข้ึนไป จะมี
งบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แต่ละคร้ังอยูท่ี่ 4,001 - 5,000 
มากท่ีสุด อธิบายไดว้า่ ยิง่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑมี์รายไดต่้อเดือนสูงกจ็ะยิง่มีงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้
สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ในแต่ละคร้ังสูงมากข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบัจิรพรรณ ยติุธรรม 
(2552, หนา้ 277) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ราคาปานกลางของสตรีวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อมูลค่าต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ประเภทต่อตา้นและ
ลดเลือนร้ิวรอยก่อนวยัท่ีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งจะซ้ือสินคา้ในมูลค่าท่ีสูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
นอ้ย และยงัสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546, หนา้ 24) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งจะใหค้วามสาํคญั
กบัคุณภาพและช่ือเสียงของสินคา้ท่ีซ้ือ ซ่ึงสินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอางบาํรุงผิวเป็นสินคา้ประเภทเลือกซ้ือและเจาะจง
ซ้ือ โดยการตดัสินใจซ้ือจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพและช่ือเสียง โดยเคร่ืองสาํอางท่ีมีคุณภาพสูงและมีช่ือเสียงมกัจะมีราคา
สูง ทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งใชง้บประมาณในการซ้ือต่อคร้ังสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 สมมติฐานท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) แตกต่างกนั 
โดยผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์ตดัสินใจซ้ือโดยผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้มีความพงึพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์(product) มากกว่าผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีตดัสินใจซ้ือโดยพนกังานขาย สอดคลอ้งกบัสยามธุรกิจ (ออนไลน์, 2552) ท่ีกล่าวว่า คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้ 
อาทิ ผูเ้ช่ียวชาญ (guru) เวบ็บอร์ด และบลอ็กเกอร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมากถึงร้อยละ 88 
รองลงมาคือพนกังานขาย เพ่ือน หรือคนรู้จกั เน่ืองจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้มีความน่าเช่ือถือกว่าแบรนดโ์ฆษณาขายของ 
และมีความเช่ียวชาญ รู้จริง มีประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นจริง    
 สมมติฐานท่ี 4 แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) โดย
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แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม  (LANCOME)  ดา้นราคา (price) มีความ 
สัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME)  ดา้นราคา 
(price)  อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือหากผูใ้ชผ้ลิตภณัฑมี์
แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ดา้นราคาสูงจะมีความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ดา้นราคาในระดบัปานกลาง  (r = 0.528) 
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ชผ้ลิตภณัฑมี์แรงจูงใจในการใชผ้ลิตภณัฑด์า้นราคา เน่ืองจากการท่ีผลิตภณัฑมี์ราคาสูงสามารถ
สะทอ้นรสนิยม ฐานะ และภาพลกัษณ์ของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้และเม่ือใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้พบว่าคุณภาพของผลิตภณัฑ์
มีความเหมาะสมกบัราคาจึงมีความพึงพอใจดา้นราคา อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้
ลงัโคม (LANCOME) เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาค่อนขา้งสูง จึงทาํใหผู้ใ้ชผ้ลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจดา้นราคาอยูใ่น
ระดบัปานกลางเท่านั้น สอดคลอ้งกบัขอ้มูลดา้นราคาของผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
ท่ีพบว่าผลิตภณัฑท่ี์มีราคาถูกท่ีสุดของผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) คือผลิตภณัฑ์
ประเภทกระจ่างใส โดยมีราคาเร่ิมตน้ 1,200 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาของผลิตภณัฑต์ราสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ
ใกลเ้คียงกนั เช่น  Estee Lauder, Clinique, MAC ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ก็
ยงัจดัเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูง ส่งผลใหผู้ใ้ชผ้ลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจดา้นราคาในระดบัปานกลางเท่านั้น   
 แรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ
หากผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์มีแรงจูงใจท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม  (LANCOME) ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายจะมีความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าสตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สอดคลอ้งกบักิตติญา แสนเจริญ, ฉตัรชยั ลอยวุฒิไกร และเสาวภา มีถาวรกุล (2557) 
ท่ีศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของสตรีวยัส่ีสิบปีข้ึนไปในภาคตะวนัออก พบว่าแรงจูงใจ
ดา้นการจดัจาํหน่ายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานท่ีซ้ือ วิธีท่ีซ้ือ 
และงบประมาณในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 
 1. ควรเนน้การทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลท่ีมีอาย ุ41 - 50 ปี มากยิง่ข้ึน 
เช่น การใชส่ื้อบุคคล อาทิ การนาํเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑโ์ดยผูใ้ชสิ้นคา้ เน่ืองจากกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็นกลุ่มบุคคล
ท่ีใชผ้ลิตภณัฑผ์วิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) มากท่ีสุด   
 2. เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูมี้การศึกษาสูง มักไม่ให้ความเช่ือถือโฆษณา
ผลิตภณัฑม์ากนกั จึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พ่ือประกอบการตดัสินใจมากกว่าคนท่ี
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มีการศึกษานอ้ย ดงันั้นควรมีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาประกอบการทาํโฆษณาดว้ย เช่น ผลวิจยัทางการแพทย ์สถิติความ
พึงพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์เป็นตน้   
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกต เพ่ือให ้
ทราบขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้สตรี ตราสินคา้ลงัโคม (LANCOME) มากยิง่ข้ึน 
 2. ควรมีการวิจยักบัผลิตภณัฑต์ราสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาแตกต่างกนัออกไป เช่น ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ตาม
ทอ้งตลาด เช่น ผลิตภณัฑต์ราสินคา้ Olay, Smooth E, L'Oreal ฯลฯ จะทาํใหท้ราบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
ความพึงพอใจ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีมีราคาแตกต่าง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
เจา้ของตราสินคา้ และผูท่ี้สนใจธุรกิจดา้นความงาม รวมถึงผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขต

ลุ่มนํ้าชี 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชี 3) 
เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มนํ้ าชี เป็นการวิจยั
แบบผสานวิธีประกอบดว้ย การวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การอุปมานวิเคราะห์และการตีความ การวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูล จาํนวน 250 
ตวัอยา่ง ดว้ยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน พบวา่        

1. ประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นนโยบายอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือดา้นการบริหารจดัการ และดา้นสงัคม 

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้ าชี 
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ และปัจจยั
ดา้นนโยบาย โดยสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือ
การเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชีไดร้้อยละ 74.40 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 

* รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
   ปีการศึกษา 2558 
** อาจารยป์ระจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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3. การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้ าชีท่ีมีประสิทธิผลประกอบดว้ย 1) ควรมี
การทบทวนแผนงาน โครงการต่าง ๆ และนโยบายนํ้ าแห่งชาติเป็นระยะ ๆ มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไปตาม
สภาพของพ้ืนท่ีและความตอ้งการของประชาชน 2) ควรมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบผสมผสาน โดยกาํหนด
แผนงานและขอ้ตกลงร่วมในการบริหารจดัการให้มีความชดัเจน และเปิดโอกาสใหส้มาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วม 
3) ควรจดัตั้ งสถาบนัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า เพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางด้านวิชาการ พฒันาหลกัสูตร
การศึกษา จดัการฝึกอบรมและเป็นสถานท่ีฝึกปฏิบติังาน เพ่ือเสริมสร้างทกัษะและองคค์วามรู้ใหก้บัประชาชนทุก
ระดบั 4) จดัทาํพระราชบญัญติัการบริหารจดัการนํ้า เพ่ือใหมี้กฎหมายแม่บทสาํหรับการพฒันาการบริหารจดัการและ
การอนุรักษท์รัพยากรนํ้า 5) จดัตั้งหน่วยงานกลางเพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า โดยรวบรวมหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ามาอยูห่น่วยงานเดียวกนั บูรณาการขอ้มูลและทาํงานร่วมกนั 6) ควรประยกุตร์วมการ
จดัการนํ้ าในมิติภูมิปัญญาชาวบา้น เพ่ือให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ในการจดัการนํ้ าท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง
ของแต่ละพ้ืนท่ี 
คาํสําคญั: การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า, การบริหารจดัการแนวใหม่, การบริหารจดัการนํ้าแบบผสมผสาน, ลุ่มนํ้าชี 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the effectiveness of water resource management for 
agriculture in Chi river basin, 2) to study the influential factors affecting the effectiveness of water resource 
management for agriculture in Chi river basin, and 3) to propose the guidelines for improving the effectiveness 
of water resource management for agriculture in Chi river basin. This research was a mixed methods research. 
The qualitative research was conducted by studying the related documents, local and foreign researches and 
conducted the in - depth interview, combined with focus groups. The data were analyzed by analytics induction 
and interpretation. The quantitative research was conducted by collecting the data from 250 respondents. The 
statistics for data analysis composed of percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested 
by stepwise regression analysis. The research findings were as follows: 
 1. The effectiveness of water resources management for agriculture in Chi river basin in overall was 
at high level. While considered in each aspect, it was found that the policy aspects was both of the high level, 
followed by the management aspect and social aspect respectively.  
 2. The influential factors affecting the effectiveness of water resources management for agricultural in 
Chi river basins consisted of 3 principle aspect as: 1) social, 2) management, and 3) policy. All of these three 
aspect could explain the variation of the effectiveness of water resources management for agriculture in Chi 
river basins at 74.70 percent at the statistical level of significance .01. 
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 3. The proposed guidelines for improving the effectiveness of water resources management for agriculture 
in Chi river basin composed of 6 performing as: 1) plans, projects and national water policy should be revised 
regularly for being coped with the change of area and the people’s demand, 2) the water management plan should be 
integrated with clear objectives and member involvement, 3) the institution of water resources management should 
be established to be academic center for curriculum developing, providing training courses and to promote the 
knowledge and skill for all levels of people, 4) enact the act for water management and development to preserved 
the resource of the country, 5) the central organization should be set up for being the central agency for water 
resources management by gathering all related agents to be under the same unit to integrate all data for working 
together, and 6) the local water management wisdoms should be gathered for being applied effectively. 
Keywords: water resource management, modern management, integrated water resource management,  
                   Chi river basin. 
 

บทนํา 
 การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชีในปัจจุบนัประสบปัญหาหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ นํ้าท่วมขงั 
นํ้ าไหลลน้ตล่ิง นํ้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ซ่ึงมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า เน่ืองจากไดรั้บ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงเหนือ และดีเปรสชัน่จากทะเลจีนใต ้บริเวณตน้นํ้ ามี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดลาํนํ้าชีและลาํนํ้าสายหลกัหลายสาย มีความลาดชนัสูงและมีการ
บุกรุกทาํลายป่าไมต้น้นํ้าลาํธารทางตอนล่างของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชี ปัญหาในการระบายนํ้าจากพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าก่อนไหลลง
สู่ลาํนํ้ าโขง แหล่งเก็บกกันํ้ าและระบบชะลอนํ้าหลากยงัไม่เพียงพอ ลาํนํ้ าธรรมชาติต้ืนเขิน และมีการบุกรุกของ
ราษฎรริมฝ่ังลาํนํ้า ทาํใหไ้ม่สามารถระบายนํ้าหลากไดท้นั การบริหารจดัการนํ้าในอ่างเกบ็นํ้าขนาดใหญ่ ในช่วง
ฤดูฝนของบางปีตอ้งระบายนํ้ าออกเป็นปริมาณมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีต้นนํ้ ามีปริมาณฝนรายปีมาก เม่ือรวมกบั
ปริมาณนํ้าท่ีระบายออกจากอ่างอุบลรัตน์ ทาํใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วมทางดา้นทา้ยนํ้าและพ้ืนท่ีตอนล่างของลุ่มนํ้ามาก
ข้ึน (กรมทรัพยากรนํ้า, 2546) ประกอบกบัพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชียงัประสบกบัการขาดแคลนนํ้าสาํหรับอุปโภคและบริโภค 
ซ่ึงมีผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตวัของชุมชนส่งผลให้มีกิจกรรมท่ีต้องใช้นํ้ ามากข้ึน 
ตลอดจนปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือทาํการเกษตรและตั้งชุมชนเพิ่มข้ึน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้
และชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า เน่ืองจากการขาดจิตสํานึกต่อทรัพยากร ทาํให้เกิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน
ตกตะกอนในแหล่งนํ้ า แมว้่าภาครัฐจะมีนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ ท่ีจะบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า แต่
จากการท่ีลุ่มนํ้ าชีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ทาํใหก้ารพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางอยูใ่นระดบัตํ่า โดยสาเหตุ
หน่ึงมาจากการขาดงบประมาณในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและโครงการท่ีวางไว ้ทาํใหห้ลายพ้ืนท่ี
ในเขตลุ่มนํ้ าชีขาดแหล่งเก็บกกันํ้ าตน้ทุนซ่ึงจะใชเ้ก็บกกันํ้ าท่าท่ีเกิดในช่วงฤดูฝนและปล่อยลงทา้ยนํ้ าในช่วงฤดู
แลง้ เพื่อบรรเทาปัญหาภยัแลง้ใหก้บัพ้ืนท่ีตามแนวริมนํ้า นอกจากน้ีการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ามีหน่วยงานของ
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รัฐ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้ า ฯลฯ เป็นผูท้าํหน้าท่ีในการบริหารจัดการ ทาํให้เกิดความไม่เป็น
เอกภาพในการจดัทาํแผนงานและโครงการต่าง ๆ และบทบาทของขา้ราชการท่ีเป็นผูก้าํหนด วางแผน บริหาร
และส่ังการตามนโยบายเป็นหลัก ทาํให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ า ประกอบกบัยงัไม่มีกฎหมายกลางท่ีจะใช้เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า 
กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเป็นเพียงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาเฉพาะเร่ืองหรือแกไ้ขปัญหาในบางพ้ืนท่ี 
บทบญัญติับางส่วนลา้สมยัและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงทาํให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิผลในการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าในเขตลุ่มนํ้าชี 
 ผูว้ิจยัจึงศึกษาเพ่ือใหท้ราบถึงวิธีการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชีว่า ประสิทธิผล
ของการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของภาครัฐท่ีไดป้ฏิบติัอยู ่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการนํ้าเพ่ือการเกษตร
ของเกษตรกรไดห้รือไม่ การบริหารจดัการสามารถสร้างความยัง่ยนืต่อวิถีของชุมชนอยา่งไร และเพื่อนาํผลวิจยั
ไปใชพ้ฒันา แสวงหาวิธีการในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าใหต้รงต่อความตอ้งการของประชาชน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ใชแ้นวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผล การบริหารจดัการแนวใหม่ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ชุมชน การพฒันาท่ีย ัง่ยืน การมีส่วนร่วมของประชาชน ความพึงพอใจ 
ทรัพยากรท่ีใชร่้วมกนั และการจดัการร่วม ดงัภาพท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่ม

นํ้าชี 
3. เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการจดัการทรัพยากรนํ้ าเพื่อการเกษตรในเขตลุ่ม

นํ้าชี 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ   ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายนํ้ าแห่งชาติ แผนงาน โครงการต่าง ๆ มติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  และงานวิจยัต่าง ๆ การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 

การวจิยัเชิงปริมาณ  เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า มีความเช่ือมัน่ท่ี 0.772 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือหัวหน้าครัวเรือน กาํนัน สารวตัรกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น กรรมการลุ่มนํ้า เกษตรกร สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล และเกษตรอาํเภอ ในเขตลุ่ม
นํ้าชี 5 จงัหวดั คือ หนองบวัลาํภู ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม และร้อยเอด็ ดา้นกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่  

-  การวิจยัเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัคือ กาํนัน สารวตัรกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น เกษตรกร กรรมการลุ่มนํ้า สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล จาํนวน 15 คน ซ่ึงเลือกแบบ
เจาะจง ส่วนการสนทนากลุ่มจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มละ 5 คน รวม 10 คน ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง
เช่นกนั ไดแ้ก่ กาํนนั สารวตัรกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น เกษตรกร กรรมการลุ่มนํ้ า 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล 

-  การวิจยัเชิงปริมาณ คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือเป็นตวัแทนของประชากรคือ หัวหนา้ครัวเรือน ผูน้าํ
ชุมชน โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนคือ สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งขั้นโดยกาํหนดให้หวัหนา้ครัวเรือน 
ผูน้าํชุมชนในเขตลุ่มนํ้าชี 5 จงัหวดัละ ๆ 1 หมู่บา้น เป็นขั้นในการสุ่มตวัอยา่ง แลว้จึงสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจาก
จาํนวนตวัอย่างตามสัดส่วนของจาํนวนหัวหน้าครัวเรือน ผูน้าํชุมชนในแต่ละจงัหวดั เพ่ือเป็นตวัแทนของผูน้าํ
ชุมชนในการใหข้อ้มูล ไดท้ั้งหมด 250 ตวัอยา่ง ซ่ึงมาจากการคาํนวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่  

การวเิคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น 
    -  การวิจยัเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลจากคาํถามปลายเปิด ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาและแสดงผลเปรียบเทียบ
โดยใชว้ิธีอุปมานวิเคราะห์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ การตีความ และการสรุป  
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-  การวิจยัเชิงปริมาณ ใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 

ผลการวจัิย 
 1. ประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นแผนงานและดา้นโครงการอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือดา้นการบริหารจดัการ 
และดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้ าชี
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัดา้น
นโยบาย โดยปัจจยัดงักล่าวสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชีไดร้้อยละ 74.40 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 
                  เพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชี   
 

 
 
 3. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชีคือ 1) ควร
มีการทบทวนนโยบายนํ้าแห่งชาติ แผนงาน โครงการต่าง ๆ อยูเ่สมอเป็นระยะ ๆ  2) ควรมีรูปแบบการบริหารจดัการ
แบบผสมผสาน 3) ควรจดัตั้งสถาบนัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 4) จดัทาํกฎหมายกลางท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการนํ้า 5) จดัตั้งหน่วยงานกลางเพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 6) ควรรวมองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการนํ้า
ท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นใหส้ามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการนํ้าได ้
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อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชีอยูใ่นระดบัมากโดยพบว่า ปัจจยั
ดา้นนโยบายอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ และปัจจยัดา้นสังคม กล่าวคือ ปัจจยั
ดา้นนโยบาย มีการจดัลาํดบัความสําคญัของแผนงานและโครงการท่ีคุม้ค่า มีความเหมาะสมโดยไม่ซํ้ าซ้อน และมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้นํ้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ไม่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ส่วนปัจจยัดา้นการบริหารจดัการและปัจจยัดา้นสังคมเนน้การสร้างเครือข่ายการบริหาร
จดัการในระดบัชุมชน ระดบัอาํเภอ โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทุกระดบั 
 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตลุ่มนํ้าชี 
       -  ปัจจยัดา้นนโยบาย แผนงานมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเพ่ือการเกษตร ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัรายงานวิจยัเร่ือง การวางแผนจดัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
ความมัน่คงดา้นนํ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวบ็ ของเอกสิทธ์ิ โฆสิตสก
ลุชยั และคนอ่ืน ๆ (2553) ท่ีพบว่า การจดัทาํแผนการจดัการนํ้ าจงัหวดัสมุทรสงครามใชก้ลไกการช้ีแจงทาํความ
เขา้ใจและเชิญชวนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมทาํงาน ผูแ้ทนหน่วยงานในคณะทาํงานมีความ คุน้เคยกนั เน่ืองจาก
มีการประสานการทาํงานในภารกิจต่าง ๆ ในระดบัจงัหวดัอยู่แลว้ ผลจากการร่วมกนัจดัทาํแผนจดัการนํ้าจงัหวดั
ช่วยใหเ้กิดการบูรณาการภารกิจดา้นนํ้าของแต่ละหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั  
      -  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ จะส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเพื่อการเกษตร 
เพราะเป็นกิจกรรมการจดัหา การพฒันา การจดัสรรและใชป้ระโยชน์ การป้องกนัและการฟ้ืนฟูภาวะทางนํ้ า 
เพ่ือให้ไดรั้บประโยชน์อย่างเสมอภาคและยัง่ยืน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัเร่ือง การจดัประเภทหมู่บา้นชนบทไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตามลกัษณะของทุนทางทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของกฤตเมธ สุทธิหาญ (2552) ท่ีพบว่า ผลการจดัประเภทหมู่บา้นตามลกัษณะของทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้ง 3 ดา้น สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการดาํเนินการต่าง ๆ ในอดีตท่ีผา่นมาเนน้ไปท่ี
การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยละเลยเร่ืองการพฒันาคุณภาพและการบริหารจดัการทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ หรืออีกนยัหน่ึงคือไม่ไดน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้ดงันั้น ใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ท่ีมีการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติันั้น นับว่ามาถูกทางแลว้และควรตอ้งดาํเนินการอย่างจริงจงัในทุกระดบั และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัเร่ือง โครงการจดัทาํรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัทาํนโยบาย  แผน 
มาตรการ กฎหมาย หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของ
สถาบนัวิจยัสงัคม (2547) ท่ีพบว่า การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นมาเป็นการบริหารจดัการในแนวด่ิงของส่วน
ราชการอย่างเป็นเอกเทศ แต่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาเชิงพ้ืนท่ี ตอ้งการผสานรวมกาํลงัทาํงานในลกัษณะ
ของคลสัเตอร์ ซ่ึงจะประกอบด้วยก่ีหน่วยงานก็แลว้แต่สภาพของปัญหา ดงันั้นการปรับรูปแบบการทาํงาน 
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รวมทั้งการจดัระบบงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี และตวัช้ีวดัท่ีจะใชเ้ป็นเป้าหมายร่วมกนั จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบได ้
         -  ปัจจยัดา้นสงัคม จะเป็นปัจจยัไปสู่ความสาํเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตร ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการพ้ืนท่ี
ต้นนํ้ าในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่คาํปอง จงัหวดัแพร่ ของโสรัจจ์ ตาปณานนท์ (2543) ท่ีพบว่า ชาวบ้านท่ีทาํงานกบั
หน่วยงานป่าไมมี้ส่วนร่วมในการจัดการพื้นท่ีต้นนํ้ าในขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหา และการติดตาม
ประเมินผล แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง โครงการจดัทาํ
รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัทาํนโยบาย  แผน มาตรการ กฎหมาย หลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของสถาบนัวิจยัสังคม (2547) ท่ีพบว่า 
รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีส่วนราชการไทยกาํลงัดาํเนินการเป็นส่วนใหญ่และเร่ิมมีความสัมฤทธ์ิผล มกัจะเป็น
รูปแบบของการแบ่งปันตน้ทุนผลประโยชน์ เช่น การจดัทาํเครือข่ายป่าชุมชน โครงการรีไซเคิลขยะ ซ่ึงสมาชิก
กลุ่มจะเป็นผูมี้ส่วนไดรั้บประโยชน์ สําหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีตอ้งหาขอ้ยุติจากการเจรจาและการชดเชย 
มกัจะเป็นกรณีท่ีจะมีทั้งผูมี้ส่วนไดแ้ละผูมี้ส่วนเสีย โดยมกัจะเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการขนาดใหญ่ท่ีมี
พ้ืนท่ีดาํเนินการกวา้งเกินกวา่จะใชเ้คร่ืองมือทางสงัคม เช่น ภูมิปัญญาการจดัการแบบดั้งเดิม หรืออาศยัการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยเคร่ืองมือทางสังคม การมีส่วนร่วมในลกัษณะหลงัน้ียงัจะตอ้งพฒันารูปแบบอีกมาก ในปัจจุบนัการ
เจรจาต่อรองมกัจบลงในรูปของความขดัแยง้หรือการชดเชยในระดบัท่ีสูงมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะทางด้านการบริหารจดัการ  
      -  ควรศึกษาในลกัษณะ “ลุ่มนํ้าศึกษา” โดยใหส้ถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกบัชุมชน

ในพ้ืนท่ีศึกษา โดยชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในขั้นตอนการศึกษาทุกขั้นตอนในบทบาทของการเป็นคณะผูศึ้กษา ไม่ใช่
เป็นเพียงผูใ้หข้อ้มูลเท่านั้น  
       -  ควรจดัเวทีใหผู้แ้ทนภาคประชาชน องคก์รเอกชน องคก์รอิสระ นกัวิชาการอิสระ ปราชญช์าวบา้น 
หรือกลุ่มต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ภาคราชการและภาคการเมือง ระดมความคิดเพื่อหากลวิธีหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีความ
เป็นไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
       -  องคก์รสิทธิสตรีควรขบัเคล่ือน ผลกัดนั และเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการจดัการนํ้ าใหก้ลุ่มสตรีใน
ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัรากหญา้ถึงระดบันโยบาย เพ่ือผลกัดนัใหส้ตรีเขา้ไปมีบทบาทในคณะอนุกรรมการ ลุ่มนํ้า
ในทุกระดบั 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ภาคราชการควรปรับเปล่ียนบทบาทในการจดัการนํ้ าใหม่ จากท่ีเคยเป็นผู ้
กาํหนด วางแผน บริหารจดัการและส่ังการตามนโยบาย ตอ้งปรับบทบาทหน้าท่ีให้เป็นคณะท่ีปรึกษาให้กบั
องคก์รบริหารจดัการลุ่มนํ้า 
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อทิธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธุรกจิท่ีมีผลต่อบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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RESOURCE MANAGEMENT WITHIN BUSINESS IN BANGKOK 
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บทคดัย่อ 
              งานวิจยัน้ีศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยท์ั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่  บทบาทดา้นการมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ (strategic partner) ดา้นการเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหาร 
(administrative expert) ดา้นการเป็นตวัการในการเปล่ียนแปลง (change agent) และดา้นการเป็นตวัแทนใหก้บั
พนกังาน (employee champion) จากสมการถดถอยมีตวัแปร 2 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทการจดัการทรัพยากร
มนุษยอ์ยา่งมาก ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
บทบาทในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นทุก ๆ ดา้น แสดงใหเ้ห็นว่าบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจ
ในปัจจุบนัน้ีจะเปล่ียนแปลงตามสภาพการแข่งขนัของธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของการแข่งขนัทางธุรกิจใน
ปัจจุบนัท่ีกาํลงัมุ่งสู่การแข่งขนัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นการลงทุนจากการแข่งขนัท่ีเป็นรากฐานของ
การดาํเนินธุรกิจท่ีแทจ้ริง 2) ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือการบริการ ไดรั้บผลกระทบทางวฒันธรรมทางสังคม 
นโยบายของรัฐบาล และปัจจยัอ่ืน ตวัแปรน้ีมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัต่อบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยถึ์ง 3 
ดา้นคือ บทบาทดา้นการมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ (strategic partner) ดา้นการเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหาร 
(administrative expert) และดา้นการเป็นตวัแทนใหก้บัพนกังาน (employee champion)   
คาํสําคญั: ทรัพยากรมนุษย,์ ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ  
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
** อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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ABSTRACT 

This research is to study the influence of the business environment that affect the role of human 
resource management in 4 areas: role and involvement in strategy (strategic partner), the role of the 
administrative specialist (administrative expert),the role of a character to change (change agent), and role as 
agent for the employees (employee champion) According to the multi - regression model, there are two 
variables that significantly influence the role of human resources: first, rapid changing in product and service, 
which has had a significant role in all aspects of human resource management. The role of human resource 
management within business today is changing the competitive environment of business, consistent with the 
trend of the current business, which is geared towards the development of human resources. Human resource 
management is the foundation of the business. Secondly, standards for the quality of the product or service 
have been the cultural impact by social policies and other factors. This variable has significantly influenced 
the role of human resource management across three areas involved in strategy, strategic partner for 
administrative professionals, administrative expertise and the role of representing the employees. 
Keywords: human resource management, business environments. 
 

บทนํา 
การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา การ

ปรับตวัของธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มจึงเป็นงานท่ีทา้ทายสาํหรับผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง
ติดตามและทาํความเขา้ใจเพื่อท่ีจะไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มดงักล่าว งาน
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นงานท่ีมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ความสามารถเขา้มาสู่องคก์ร และฝึกอบรม
พฒันาใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของ
โลกธุรกิจท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีท่ีจะเป็นพลงัเสริมให้บุคลากร
ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
กาํหนดกลยุทธ์ขององคก์ารดว้ยเช่นกนั เพราะกลยุทธ์ขององคก์ารจะส่งผลโดยตรงต่อกลยุทธ์ของการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์(strategic human resource management) ท่ีตอ้งใชเ้พื่อการดาํเนินการในการดึงดูด (attract) พฒันา 
(develop) และธาํรงรักษา (maintain) ทรัพยากรมนุษยใ์หป้ฏิบติังานไดผ้ลสูง (high–performing workforce) รวมไป
ถึงการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององคก์าร (corporate excellence) โดยผสมผสานความตอ้งการความกา้วหนา้และการ
พฒันาของบุคคลกบัเป้าหมายขององคก์าร (Harvey & Bowin, 1996, p. 6) ท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจในประเดน็
ต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มธุรกิจท่ีมีผลต่อบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
Conner & Ulrich (อา้งถึงใน ธนารัตน์ เทพโยธิน, 2544, หนา้ 16 - 17) ไดก้ล่าวถึงบทบาทในการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยว์่าแบ่งออกเป็น 4 บทบาทหลกั คือ 
1. บทบาทดา้นการมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ (strategic partner) เป็นบทบาทท่ีมุ่งเนน้การกาํหนด    

กลยทุธ์และแนวทางการปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของธุรกิจ โดยการให้
ความช่วยเหลือในการวางแผนกลยทุธ์ขององคก์ารและรับผิดชอบในการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั 

2. บทบาทดา้นการเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหาร (administrative expert) เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์มีหนา้ท่ีออกแบบวิธีการทาํงานและควบคุมงานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพ 
โดยเนน้การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานทั้งองคก์าร 

3. บทบาทดา้นการเป็นตวัการในการเปล่ียนแปลง (change agent) เป็นบทบาทในดา้นการช่วยเหลือ
องคก์ารให้มีความสามารถหรือศกัยภาพในการบริหารจดัการหรือบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว กาํหนดพฤติกรรมของพนกังานในการทาํงานใหม่ ๆ 
ท่ีช่วยทาํให้องคก์ารมีประสิทธิภาพในการแข่งขนั ช้ีใหพ้นกังานเห็นว่าการเปล่ียนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
พนกังานทุกคนเพ่ือลดแรงต่อตา้นในการเปล่ียนแปลง 

4. บทบาทดา้นการเป็นตวัแทนใหก้บัพนกังาน (employee champion) เป็นบทบาทในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวนัท่ีเก่ียวขอ้งและข้ึนกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน ซ่ึงนกับริหารทรัพยากรมนุษย์
จะตอ้งเพ่ิมความสามารถของพนกังานใหสู้งข้ึนโดยการทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกผกูพนั (commitment) กบังาน
และบริษทั จะทาํให้พนกังานทุกคนทุ่มเทการทาํงานให้กบัองคก์ารอย่างเต็มท่ี นกับริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งเป็น
ตวัแทนในการพูดคุยกบัผูบ้ริหารขององคก์ารและนาํขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากพนกังานเสนอต่อ
ผูบ้ริหาร 

สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ (มยรีุ ภูสด (Mayuree Phusod), ออนไลน์, 2556) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่   
1) สภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจ (internal environment) คือสภาวะแวดลอ้มท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได ้หมายถึง 
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีธุรกิจสามารถกาํหนดและควบคุมใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของธุรกิจได ้ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อโปรแกรมการตลาด มกัวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของธุรกิจแลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 2) สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกธุรกิจ (external environment)  เป็นสภาวะแวดลอ้มท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได ้ปัจจยักลุ่มน้ีหมายถึง
ปัจจยับงัคบัภายนอกธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อระบบการตลาด คือสร้างโอกาสหรืออุปสรรคแก่ธุรกิจซ่ึงประกอบดว้ย
ส่ิงแวดลอ้มจุลภาคและส่ิงแวดลอ้มมหภาค ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดจ้ากแนวคิดสภาพแวดลอ้มในการดาํเนิน
ธุรกิจของ Margarietha (2007) แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
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1. สภาวะซบัซอ้น ไดแ้ก่ 
    -  ความตอ้งการของลูกคา้ของบริษทั / องค์การต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการ ไดรั้บผลกระทบทาง

วฒันธรรม เหตุการณ์ทางการเมืองหรือทางสงัคม และนโยบายอ่ืน ไม่ใช่ปัจจยัทัว่ไปในตลาด 
    -  มาตรฐานในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือการบริการ ไดรั้บผลกระทบทางวฒันธรรม สังคม 

นโยบายของรัฐบาล และปัจจยัอ่ืน 
    -  การดาํเนินงานภายในของบริษทั ไดรั้บผลกระทบจากรัฐบาล สังคม และส่ือ หรือการแทรกแซงจาก

ภายนอก 
    -  โอกาสทางการตลาดของบริษทั ไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมของรัฐบาล 
2.  สภาวะแบบพลวตั ไดแ้ก่ 
    -  ธุรกิจของบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว 
    -  ธุรกิจของบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีการเปล่ียนเปล่ียนแปลงดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไปอยา่งรวดเร็ว 
    -  พฤติกรรมและนโยบายทางธุรกิจของบริษทัคู่แข่ง มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
    -  ธุรกิจของบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งรวดเร็ว 
3.  สภาวะการแข่งขนั ไดแ้ก่ 
    -  ความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม นบัวนัยิง่มีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน 
    -  ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการ นบัวนัยิง่มีความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ เพ่ิม

มากข้ึน 
    -  วตัถุดิบหรือทรัพยากรท่ีทางบริษทัตอ้งการ นบัวนัยิง่หามาไดย้าก 
    -  พฤติกรรมของบริษทัคู่แข่ง นบัวนัยิง่มีความหลากหลาย 
ประสิทธิผลขององค์กร จากแนวคิดของ Wright & Snell (1998) แบ่งเป็น 8 ประเดน็ ไดแ้ก่  
1. พนกังานในแผนกบุคคลไดท้าํงานในลกัษณะท่ีตอ้งการ 
2. แผนกบุคคลสามารถเผชิญหน้ากบัลูกคา้และตอบสนองไดอ้ย่างทนัท่วงที (ลูกคา้ในท่ีน้ีหมายถึง 

ผูจ้ดัการสายงานและพนกังาน) 
3. แผนกบุคคลสามารถใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชนด์า้นทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
4. แผนกบุคคลช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่บริษทั 
5. แผนกบุคคลมีส่วนร่วมและสนบัสนุนในการเพ่ิมผลกาํไรโดยรวมแก่บริษทั 
6. แผนกบุคคลสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในทุนมนุษยข์องบริษทั ช่วยใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ใน

การแข่งขนั 
7. นโยบายการฝึกหดั รวมถึงกระบวนการของแผนกบุคคล มีส่วนช่วยในการทาํงานของแผนก 
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8. นโยบายดา้นทรัพยากรมนุษย ์การฝึกหดัและกระบวนการ มีส่วนช่วยในการสนบัสนุนกลยทุธ์ทางธุรกิจ
ของบริษทั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. ศึกษาบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อธุรกิจในกรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัของธุรกิจใน

กรุงเทพมหานคร 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ใช้

เกณฑก์ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่รู้จาํนวนประชากรของ Cochran (1953) ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 396 คน แลว้ใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ (accidental sampling) เกบ็ขอ้มูลในระหว่างเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกบ็ขอ้มูลจากงานอบรมสัมมนาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) มี 3 ส่วน ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลพื้นฐาน  2) ความ
คิดเห็นต่อบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจ 3) ส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจในปัจจุบนั หาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามดว้ยสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha มีค่าความเช่ือมัน่รวมเท่ากบั 0.912 ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแต่ละดา้น 
  

แบบสอบถาม Cronbach's Alpha 
1. บทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษย ์20 ขอ้คาํถาม 
2. สภาพแวดลอ้ม 12 ขอ้คาํถาม 
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 8 ขอ้คาํถาม 

                 0.963 
0.850 
0.946 

 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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ผลการวจัิย 
 

ตารางท่ี 2  ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

  
จากตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 61.40) สดัส่วนอายรุะหว่าง 16 - 30 ปี และ 

31 - 45 ปี รวมกนัร้อยละ 75.00 
 
ตารางท่ี 3  ประสบการณ์ทาํงาน 

 
ช่วงประสบการณ์ ความถ่ี สดัส่วน 

    ช่วงประสบการณ์ทาํงานทั้งหมด                    1 - 13 ปี 219 55.3 
                                                                          14 - 26 ปี 105 26.5 
                                                                          27 ปีข้ึนไป 72 18.2 
    ช่วงประสบการณ์ทาํงานในธุรกิจปัจจุบนั      1 - 13 ปี 285 72.0 
                                                                         14 - 26 ปี 81 20.5 
                                                                         27 ปีข้ึนไป 30 7.6 
 

จากตารางท่ี 3  พบวา่ช่วงประสบการณ์ทาํงานทั้งหมดและช่วงประสบการณ์ทาํงานในธุรกิจปัจจุบนัส่วนใหญ่
ของกลุ่มตวัอยา่ง อยูใ่นช่วง 1 - 13  ปี 
 

 ความถ่ี สดัส่วน 
    เพศ:    ชาย 243 61.4 
                หญิง 153 38.6 
   
    อาย:ุ     0 – 15 ปี 0 0 
               16 – 30 ปี 141 35.6 
               31 – 45 ปี 156 39.4 
               46 – 60 ปี 93 23.5 
               61 ปีข้ึนไป 6 1.5 
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ตารางท่ี 4  สภาพส่ิงแวดลอ้มธุรกิจในปัจจุบนั 
 
 

ส่ิงแวดล้อมในธุรกจิในปัจจุบัน 
Cod 
ing 

Mean Std. 
Deviation 

ระดบัความ 
สาํคญั 

1. สภาวะ  
ซบัซอ้น 
(complexity) 

1.1 ความตอ้งการของลูกคา้ของบริษทั/องคก์ารต่อผลิตภณัฑห์รือ
บริการไดรั้บผลกระทบทางวฒันธรรม เหตุการณ์ทางการเมืองหรือ
ทางสงัคม 
 1.2 มาตรฐานในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือการบริการ ไดรั้บ
ผลกระทบทางวฒันธรรม สงัคม นโยบายของรัฐบาล และปัจจยัอ่ืน  
1.3 การดาํเนินงานภายในของบริษทั ไดรั้บผลกระทบจากรัฐบาล 
สงัคม และส่ือ หรือการแทรกแซงจากภายนอก 
1.4 โอกาสทางการตลาดของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการควบคุม
ของรัฐบาล 
 

 
 

X1 
 

X2 
 

X3 
 

X4 

 
 

3.5682 
 

3.4697 
 

3.5000 
 

3.5455 

 
 

.99513 
 

1.08457 
 

1.04215 
 

.94959 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

2. สภาวะแบบ
พลวตั 
(dynamic) 
 
 
 

2.1 ธุรกิจของบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว 
2.2 ธุรกิจของบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลง
ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคไปอยา่งรวดเร็ว 
2.3 พฤติกรรมและนโยบายทางธุรกิจของบริษทัคู่แข่ง มีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
2.4 ธุรกิจของบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งรวดเร็ว 

 
X5 

 
X6 

 
X7 

 
X8 

 
3.5455 

 
3.5227 

 
3.6439 

 
3.5530 

 
.94959 

 
.96626 

 
.88130 

 
.87422 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

3. สภาวะการ
แข่งขนั 
(competitive) 
 
 

3.1 ความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนบัวนัยิง่มีการ
แข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน 
3.2 ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการ นบัวนั
ยิง่มีความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ เพิม่ข้ึน 
3.3 วตัถุดิบหรือทรัพยากรท่ีทางบริษทัตอ้งการ นบัวนัยิง่หามาได้
ยาก 
3.4 พฤติกรรมของบริษทัคู่แข่ง นบัวนัยิง่มีความหลากหลาย 

 
X9 

 
X10 

 
X11 

 
X12 

 
4.2121 

 
3.9924 

 
3.4318 

 
4.1667 

 
.74999 

 
.85828 

 
.99513 

 
.81908 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
จากตารางท่ี 4  พบว่าสภาพส่ิงแวดลอ้มธุรกิจในปัจจุบนัมีความสาํคญัในระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้ความ

รุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนบัว่ายงัมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเพียงดา้นเดียวท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5  บทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละประสิทธิผลการจดัการองคก์ร 
 

บทบาท 
 

Coding ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความสาํคญั 

1. บทบาทดา้นการมีส่วนร่วมในการกาํหนด 
    กลยทุธ์ 

Y1 3.5712 .79152       มาก 

2. บทบาทดา้นการเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหาร Y2 3.7364 .77570 มาก 
3. บทบาทดา้นการเป็นตวัการในการเปล่ียนแปลง Y3 3.4212 .92073 มาก 
4. บทบาทดา้นการเป็นตวัแทนใหก้บัพนกังาน Y4 3.3864 .94963 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจในปัจจุบนัส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก มี

เพียงบทบาทดา้นการเป็นตวัแทนใหก้บัพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 สมการถดถอยพหุคูณ 
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1. ผลการวเิคราะห์อทิธิพลของส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอบทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยุทธ์ 
 

 
 

2. ผลการวเิคราะห์อทิธิพลของส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอบทบาทด้านการเป็นผู้เช่ียวชาญทางการบริหาร 
 

 
 

3. ผลการวเิคราะห์อทิธิพลของส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอบทบาทด้านการเป็นตัวการในการเปลีย่นแปลง 
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4. ผลการวเิคราะห์อทิธิพลของส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอบทบาทด้านการเป็นตัวแทนให้กบัพนักงาน 
 

 
 
อภิปรายผล  

1. จากตารางท่ี 5 จะเห็นไดว้า่หน่วยงานทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัน้ีมีบทบาทดา้นต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก 
มีเพียงบทบาทดา้นการเป็นตวัแทนใหก้บัพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัสันติชยั อินทรอ่อน (2546) 
ท่ีศึกษาทิศทางและแนวโน้มการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องธนาคารพาณิชยไ์ทย พบว่าผูบ้ริหารและพนกังาน
ของธนาคารกสิกรไทยส่วนใหญ่ เห็นว่าการบริหารบุคคลควรจะมีบทบาทนาํในการเปล่ียนแปลง องค์กรควรให้
ความสาํคญักบับทบาทการเป็นตวัแทนพนกังานมากยิง่ข้ึน 

2. สภาพแวดลอ้มธุรกิจท่ีมีระดบัความสาํคญักบัธุรกิจในปัจจุบนัมากท่ีสุดคือ ความรุนแรงของการแข่งขนั
ในอุตสาหกรรม มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

3. จากสมการถดถอยจะเห็นไดว้่า มีตวัแปรส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสนใจหลายตวัท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ร ไดแ้ก่  

    - การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบทบาทใน
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์แสดงใหเ้ห็นว่าบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจในปัจจุบนัน้ีจะเปล่ียนแปลง
ตามสภาพการแข่งขนัของธุรกิจ สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัท่ีกาํลงัมุ่งสู่การแข่งขนั
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการลงทุนจากการแข่งขนัท่ีเป็นรากฐานของการดาํเนินธุรกิจท่ีแทจ้ริง โดย
แต่ละองคก์ารจะมีแนวทางการจดัการทุนมนุษยท่ี์เหมาะสมกบัองคก์ารของตนเอง (Young, 2005, pp. 24 - 25)  

     - มาตรฐานในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือการบริการไดรั้บผลกระทบทางวฒันธรรม สังคม นโยบาย
ของรัฐบาล และปัจจยัอ่ืน ตวัแปรน้ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบทบาทการจดัการทรัพยากรมนุษยถึ์ง 3 ดา้น 
ผูจ้ดัการท่ีรับผดิชอบในการจดัการทรัพยากรมนุษยค์วรติดตามการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจใน 2 ประเดน็น้ี 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการท่ีดีในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ  
ควรขยายประเด็นการสํารวจขอ้มูลไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือใช้ศึกษาแนวทางการทาํงานเปรียบเทียบระหว่าง

พ้ืนท่ี เพ่ือผลท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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ระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Web-based 
เพือ่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism 

ONLINE ASSESSMENT SYSTEM WITH WEB-BASED FOR 
CONSTRUCTIONISM LEARNING SUPPORT 

 
มชัีย จนัทร์โพธ์ิ* 

Meechai Junpho 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ผา่น Web - based 
ของดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎี Constructionism เป็นการเรียนผา่นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติั (learning by doing) โดยการทาํโครงงาน 
(project - based learning) ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เรียนรู้ผา่นการสร้างส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม บูรณาการดว้ยเทคโนโลย ี
วิชาการ ศิลปวฒันธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา มุ่งพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนรายบุคคล และเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม
หรือเป็นทีมไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตรจนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (life - long learning) โดยวดัผลและ
ประเมินผลผูเ้รียนรายบุคคล 3 ดา้น (KPA) ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคค์วามรู้ (knowledge) 2) ดา้นกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎี Constructionism (process) 3) ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(attitude) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
สามารถบนัทึกผลการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้ อีกทั้งยงัช่วยให้ขอ้คิดแก่ครูเพื่อออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ผูป้กครองสามารถดูขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลาน 
ผา่นการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9241 และมีผลประเมินความพึงพอใจผูใ้ชใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 
คาํสําคญั: การเรียนรู้ออนไลน,์ ทฤษฎี Constructionism, โรงเรียนดรุณสิกขาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
* นกัวิจยั ดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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ABSTRACT 
 This research aims to develop an on - line assessment and evaluation system through web - based 
program of Darunsikkhalai for Innovative School, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. The 
school has been using Constructionism Theory as a school’s philosophy to manage teaching and learning for 
learners. The Constructionism Theory is mainly focused on learning by doing through Project - based learning 
and learner - centered learning. According to the theory, learners learn through creating and inventing concreate 
things integrated with technology, academic knowledge, Thainess, ethic and morality aiming to develop on 
individual learners and to mutually learn with team friendly until they have a habit of life - long learning. In 
terms of individual learners’ assessment and evaluation, there are 3 aspects to assess learners: 1) Knowledge, 
2) Learning Process as in Constructionism Approach, and 3) Attitude including student development activities. The 
process of assessing and evaluating of learners from teachers can be recorded and then be concluded on learners’ 
report. Besides, learners’ report can help teachers to design learning activities suitably for learners. Also, parents 
can support learners’ learning by making use of learners’ report. 
Keywords: on - line assessment, Constructionism, Darunsikkhalai for Innovative School. 
 

บทนํา 
 

“การเรียนรู้ท่ีดีกว่าไม่ไดเ้กิดมาจากการท่ีครูคน้พบวิธีการสอนท่ีดีกว่า 
แต่เกิดมาจากการท่ีครูไดใ้หโ้อกาสท่ีดีกว่าแก่ผูเ้รียนรู้ใหส้ามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง” 

“Better learning will not come from finding better ways for the teacher to instruct  
but from giving learners better opportunities to construct” 

                                                                       Seymour Papert, Professor Emeritus, MIT Media Lab, 1993 
                                                                             (Hughes, 2008, p. 28) 

 
 แนวความคิดของทฤษฎี Constructionism คือการเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเองและดว้ย
ตนเองของผูเ้รียน หากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิดและนาํความคิดของตนเองไปสร้างสรรคช้ิ์นงานโดย
อาศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะทาํใหค้วามคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และเม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ข้ึนมาในโลก จึงเป็นการสร้างความรู้ข้ึนในตนเอง ความรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนในตนเองน้ีจะมีความหมายต่อผูเ้รียน จะ
อยูค่งทน ไม่ลืมง่าย และสามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความคิดของตนไดดี้ นอกจากนั้นความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองน้ี 
ยงัจะเป็นฐานใหผู้เ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน,์ 2555) 
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 ดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ยึดหลกั
กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism เป็นการเรียนผา่นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติั (learning by doing) 
โดยการทาํโครงงาน (project - based learning) เนน้การเรียนรู้ผา่นการสร้างส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม บูรณาการดว้ย
เทคโนโลย ีวิชาการ ศิลปวฒันธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา และภาษาองักฤษ  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอด
ชีวิต (life -  long learning) (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หนา้ 54) จากการคิดวางแผน ออกแบบและ
ลงมือสร้างโครงงาน นอกจากนกัเรียนจะไดพ้บประสบการณ์และความรู้ท่ีหลากหลายท่ีจบัตอ้งไดใ้นชีวิตจริงแลว้ 
นกัเรียนจะไดผ้า่นกระบวนการสะทอ้นความคิดดว้ยการบนัทึกประจาํวนั การสนทนา Reflection ซ่ึงเป็นการฝึกฝน
การทบทวน และเรียนรู้จากประสบการณ์และกระบวนการท่ีไดผ้า่นไป เพ่ือนาํไปปรับปรุงพฒันาตนเองและพฒันา
ช้ินงานอยา่งต่อเน่ืองต่อไปดว้ย สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาไวใ้นหมวด 4 ซ่ึงเป็นหวัใจของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน มาตรา 22 ให้หลกัการจดัการศึกษาไวว้่า การศึกษาตอ้งยึด
หลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนจดั 
การศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ ในมาตรา 24 ยงัไดก้าํหนดการจดั
กระบวนเรียนรู้โดยเนน้ท่ีการจดัการเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั และความ
แตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และประยกุตใ์ชเ้พ่ือป้องกนัและ
แกปั้ญหา ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ือง ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวก 
เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี 
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จดัการเรียนรู้
ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา - มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และในมาตรา 26 การประเมินผลการเรียนรู้ไดก้าํหนดใหส้ถานศึกษาจดัการ
ประเมินโดยพิจารณาพฒันาการของผูเ้รียน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการจดัการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการจดัการศึกษา (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542, ออนไลน,์ 2553, หนา้ 8 - 9) และสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะ
สาํคญั 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีรวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ ท่ีจะสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะพลเมืองไทย
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และพลเมืองโลกคือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซ่ือสตัย ์สุจริต 3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมัน่
ในการทาํงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หนา้ 6 - 27) 
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิผล จะช่วยให้ผูเ้รียนทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนของ
ตนเองไดอ้ย่างทนัท่วงที และเช่ือมโยงไปยงัเกณฑท่ี์จาํเป็นเพ่ือปรับปรุงพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึน ดงันั้นผลการ
เรียนของนกัเรียนจึงควรให้นกัเรียนสามารถดูเกรดการเรียนของตนเองไดท้นัทีในเวบ็ไซต ์โดยมีการปรับปรุง
ขอ้มูลให้ทนัสมยัเสมอ โดยดูไดท้ั้งรายจุดประสงค ์รายบุคคล และรายวิชา รวมทั้งผูป้กครองควรดูผลการเรียน
ของบุตรหลานไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลาดว้ย (ชยัวฒัน ์สุทธิรัตน,์ 2555) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือพฒันาระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Web-based เพ่ือสนบัสนุนการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 การจดัการเรียนรู้ตามหลกั Constructionism ของดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้มี 8 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  การจดัการเรียนรู้ตามหลกั Constructionism ของดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนที่  1  เร่ืองทีผู่้ เรียนสนใจ โดยก่อนเปิดเทอม นกัเรียนจะมาร่วมกนัคิดว่าจะจดัทาํโครงการงานใดกนั
บา้ง  ดว้ยการจดัประชุมเพ่ือหาความสนใจร่วมกนั ซ่ึงแต่ละคนมีความสนใจในหวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัไป การจดักลุ่ม
จะรวมนกัเรียนท่ีมีความสนใจในเร่ืองใกลเ้คียงกนัท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัได ้ทาํใหก้ารจดัการโครงงานทาํ
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ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน อีกทั้งตวัผูเ้รียนเองจะมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเร่ืองท่ีคิดแตกต่างของเพ่ือน ๆ ท่ี
อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัเพ่ิมข้ึนไปอีก  

ขั้นตอนท่ี  2 บูรณาการวิชาการ ครูจะบูรณาการวิชาการท่ีนกัเรียนสนใจพร้อมกบัเตรียมขอ้มูลเช่ือมโยง
ระหว่างความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงงาน อาทิ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษา ฯลฯ ตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการลงในโครงงานโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือ ตลอดจนเตรียมเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความรู้ 
หรือนาํเดก็ไปทศันศึกษาตามแหล่งความรู้ต่าง ๆ กบัผูมี้ความรู้จริงในศิลป์และศาสตร์นั้น ๆ 

ขั้นตอนที ่ 3 วางแผนการเรียนรู้ร่วมกนั  ครูและนกัเรียนจะร่วมกนัวางแผนว่าจะจดัใหมี้กิจกรรมใดบา้ง
ในแต่ละวนั ตลอดระยะเวลาโครงงาน 12 สัปดาห์ ทาํใหน้กัเรียนมีภาพแผนงานของตวัเองและกลุ่มตั้งแต่ตน้จนจบ
โครงงาน ครูในฐานะผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) นาํเสนอส่ิงท่ีผูเ้รียนน่าจะไดเ้รียนรู้และสอบถาม
ส่ิงท่ีนกัเรียนอยากเรียนรู้เพ่ิมเติม พร้อมทั้งเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใหน้กัเรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดดว้ยตนเอง แลว้
ใหน้กัเรียนเขียนภาพความคิด (mind map) และวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละหวัขอ้ และจดัทาํตารางเวลาเรียนรู้แต่
ละเร่ืองเป็นแผนการทาํงาน ทาํใหผู้เ้รียนมีความเป็นเจา้ของโครงงานและมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานนั้นให้
บรรลุผลสาํเร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้ด้วยการลงมือทําจริง นกัเรียนจะตอ้งหาขอ้มูล ทดลอง สร้างช้ินงาน หรือพบปะเรียนรู้
จากผูเ้ช่ียวชาญและสถานท่ีจริง นกัเรียนจะไดส้ัมผสัและเขา้ใจกบัส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงมิใช่เพียงการเรียนรู้
ตามทฤษฎีเท่านั้น หลกัจากนั้นนกัเรียนจะนาํองคค์วามรู้ท่ีไดส้ร้างข้ึนมานาํเสนอเพ่ือเขา้สู่กระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม อีกทั้งครูยงัไดต้รวจสอบไดว้า่ถูกตอ้งและครบถว้นหรือไม่ หากยงัไม่ถูกตอ้งหรือ
ครบถว้น ตอ้งใหผู้เ้รียนยอ้นกลบัไปเร่ิมตน้หาขอ้มูลใหม่หรือเพ่ิมเติมอีกคร้ังจนกว่าจะสมบูรณ์ จึงจะไปสู่ขั้นตอน
ท่ี 5 ได ้ซ่ึงเรียกกระบวนการเหล่าน้ีว่า กระบวนการ PDCA (plan / do / check / act) ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในภาค
ธุรกิจเพ่ือนาํไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและไม่มีท่ีส้ินสุด และในการทาํกิจกรรมทุกคร้ังจะมีการบนัทึกและสรุป
ส่ิงท่ีเรียนรู้ เพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะการเขียน การใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ ตลอดจนทกัษะการนาํเสนออยา่ง
ถูกตอ้ง 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปความรู้ และเกบ็บันทึกผลงาน  ในรูปแบบของบทความ สมุด รวบรวมผลงาน (portfolio) 
และแผนภาพความคิด (mind map) ซ่ึงเป็นการใหน้กัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 6  จัดเตรียมนิทรรศการเพือ่แสดงผลงานจากการเรียนรู้ นาํเสนอใหผู้ป้กครองและผูท่ี้สนใจเขา้
ชม ซ่ึงจะมีทุก ๆ ส้ินโครงงาน โดยนกัเรียนจะเป็นผูคิ้ดวิธีการนาํเสนอ วางแผน และดาํเนินการดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนที ่7 วเิคราะห์และประเมนิผลแบบ 360 องศา  ผูเ้รียนประเมินตนเองและจะไดรั้บ Feedback จาก
เพ่ือน ครู และผูป้กครอง ในทุกสัปดาห์ เพ่ือนาํขอ้มูลมาพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ และการประเมินดา้นความรู้ 
ทกัษะ และพฤติกรรม ผา่นแบบทดสอบ ช้ินงาน กิจกรรม แฟ้มผลงาน แบบบนัทึกพฤติกรรมโดยครู 

ขั้นตอนที่ 8 การต่อยอดองค์ความรู้ หมายถึงการนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการทาํโครงงานนั้นมาใชเ้พ่ือพฒันา
ตนเองไปสู่การทาํโครงงานถดัไปท่ีใหญ่ข้ึน ลึกข้ึน หรือแมก้ระทัง่เร่ืองใหม่ ๆ  



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 158 

 

วงจรการเรียนรู้จะเร่ิมจากตน้จนจบกระบวนการแบบน้ีไปเร่ือย ๆ และจะพฒันาเป็นนิสัยการเรียนรู้ติดตวั
นกัเรียนไปตลอดชีวิต ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Peter M. Senge แห่ง Sloan 
School - MIT ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้นั้นเป็นเหมือนรูปกน้หอยเจดียห์งาย (spiral model) ท่ีแต่ละรอบการเรียนรู้จะนาํ 
ไปสู่การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ต่อเน่ืองกนัไปไม่ส้ินสุด 
 การวดัและประเมนิผลการเรียน  มีดงัน้ี 
 Assessment for Learning คือการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เป็นการประเมินระหว่างเรียนโดยครู เพ่ือดูว่า
ผูเ้รียนบรรลุตามส่ิงท่ีกาํหนดเป็นเป้าหมายหรือไม่ ถา้ยงัไม่บรรลุตอ้งหาสาเหตุเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข การประเมิน
ลกัษณะน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนของครูและวางแผนพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 
 Assessment of Learning คือการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้รวบ
ยอด เพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้โดยรวมของผูเ้รียน มีหลายระดบั ไดแ้ก่ การประเมินเม่ือจบบทเรียน การประเมินเม่ือจบ
หน่วยการเรียนรู้ และการประเมินเม่ือจบรายวิชา เพ่ือสรุปว่าผูเ้รียนมีความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะตามท่ี
กาํหนดหรือไม่ 
 Assessment as Learning คือการประเมินตนเองของผูเ้รียนเพ่ือการเรียนรู้ เป็นการประเมินท่ีผูเ้รียนเป็น
ผูป้ระเมินตนเอง และปรับวิธีการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัตนเองเพื่อพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
 ประโยชน์ของระบบการวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู้ออนไลน์ 

1. เพ่ือใชใ้นการบนัทึกผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
2. เพ่ือใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตดัสินผลการเรียน พฒันาผูเ้รียน และสรุปผลการ

เรียนรู้ 
3. เพ่ือใชใ้นการช่วยใหค้รูออกแบบการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
4. เพ่ือใชใ้นการใหผู้ป้กครองสามารถส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานของตวัเองได ้

 

ผลการวจัิย 
 ระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ผา่น Web-based เพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎี Constructionism สามารถรองรับการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนรายบุคคล โดยประเมิน 3 ดา้น (KPA) 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคค์วามรู้ (knowledge)  2) ดา้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism (process)   
3) ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(attitude) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สามารถบนัทึกผลการเรียนรู้ ประเมินผล
การเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้ อีกทั้งยงัช่วยใหข้อ้คิดแก่ครูเพื่อออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
ผูป้กครองสามารถดูขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานของตวัเองได ้โครงการน้ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9241 และมีผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 
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 ตวัอย่างระบบการวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. หนา้ login เขา้สู่ระบบ 
 

  
   
  
 
 

2. การเลือกประเภทของกลุ่มการจดัเรียนการสอน 1) โครงงาน (project) ซ่ึงบูรณาการอยา่งนอ้ย 3 วิชาหลกั 
(วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม, การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลย)ี 2) LG & Core (ภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์, ภาษาองักฤษ) 3) ศิลปะ (art) 4) สุขศึกษาและพลศึกษา (sport) 5) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. แสดงรายช่ือครูผูส้อนและนกัเรียนในกลุ่ม 
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 4. การเลือกตวัช้ีวดัของแต่ละวิชาและแต่ละชั้นปี สามารถเลือกไดต้ามการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนจริง 
สามารถเลือกขา้มชั้นปีไดต้ามการร่วมกนัออกแบบวางแผนการเรียนจากครูผูแ้ละนกัเรียน 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

5. การบนัทึกคะแนนและพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล Knowledge (K) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
6.  การบนัทึกกระบวนการเรียนรู้รายบุคคล Process (P) 
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7.  การบนัทึกคุณลกัษณะอนัพงึประสงคร์ายบุคคล Attitude (A) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

8.  การสรุปผลประเมินการเรียนรู้รายบุคคล (อา้งอิง ปพ. 6 ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล) 
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9. การสรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ความคิดเห็นต่อผูเ้รียนรายบุคคล (อา้งอิง ปพ. 4 ผลการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค)์ 
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อภิปรายผล 
ระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ผา่น Web - based เพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎี Constructionism สอดคลอ้งกบัแนวทางการวดัผลประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ท่ีว่าการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัใหมี้การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การประเมินผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน 
ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 
และรองรับสนบัสนุนการจดัการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มุ่งพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน
รายบุคคล นาํผลการประเมินระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน สาํหรับการปรับปรุง
พฒันา วางแผนการเรียนรู้รายบุคคล ดูความกา้วหนา้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร จนติดเป็นนิสยัใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (life - long learning) 
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การสอนดนตรีสําหรับเด็กออทิสติกตามแนวคดิของออร์ฟ* 
MUSIC INSTRUCTION FOR AUTISTIC CHILDREN  

ON THE CONCEPT OF ORFF 
 

รัชกฤช คงพนิิจบวร** 

Ratchakrit Kongpinitbovorn  

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ  คือ 1) เพ่ือพฒันารูปแบบการสอนดนตรีสาํหรับเดก็ออทิสติก 2) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาพฤติกรรมและแนวทางแกปั้ญหาในการสอนดนตรีสาํหรับเดก็ออทิสติก เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนจากศูนยว์ิจยัการศึกษาเพ่ือเดก็ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 10 คน เกบ็ขอ้มูลโดยใชก้ารสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การจดัทาํแผนกิจกรรมและส่ือการสอน พบวา่ 

1. การพฒันารูปแบบการสอนดนตรีและส่ือประกอบการสอน ผูว้ิจยัมุ่งเป้าหมายไปท่ีพฒันาการทางดนตรี
ของเดก็ โดยนาํวิธีการของออร์ฟมาประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมดนตรี ใชกิ้จกรรมการร้องเพลงและการเล่นเคร่ืองดนตรี
โดยมีระนาดออร์ฟเป็นหลกั มีการเรียบเรียงโนต้เพลงใหเ้หมาะสมกบัเดก็แต่ละคนจากง่ายไปยาก ตลอดจนการ
แสดงดนตรีร่วมกบัเดก็ปกติ การจดัทาํโนต้เพลงแบบพิเศษโดยใชต้วัอกัษรไทย อกัษรสากล ค่าโนต้สากล แยกสี
ของโนต้ใหมี้ความแตกต่างของแนวดนตรีท่ีชดัเจนเพ่ือใหเ้ดก็สามารถอ่านโนต้ได ้ตลอดจนการจดัทาํดนตรีประกอบ 
(backing track) เพ่ือใหเ้ดก็เห็นภาพรวมทั้งหมดของบทเพลง ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเพลงท่ีเด็กสามารถจดจาํไดง่้าย
มาเรียบเรียงใหม่ จาํนวน 11 บทเพลง   

2. ดา้นปัญหาพฤติกรรมและแนวทางในการแกปั้ญหาในการสอนดนตรีสาํหรับเดก็ออทิสติก พบปัญหา
ในชั้นเรียน เช่น การไม่สนใจฟังครูผูส้อน เหม่อลอย การพดูคุยเสียงดงั เล่นหยอกลอ้กนั ตอ้งการหยบิจบัอุปกรณ์
ต่าง ๆโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เป็นตน้ ผูว้ิจยัแกปั้ญหาโดยการเตรียมหอ้งเรียน เตรียมแผนการสอน ส่ือการสอน อุปกรณ์ 
และทาํขอ้ตกลงในการเรียน 
คาํสําคญั: การสอนดนตรี, เดก็ออทิสติก, คาร์ล ออร์ฟ  
 

* ไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการ “กตญัญู อินโนเวชัน่ คร้ังท่ี 2” ภายใตห้วัขอ้ โครงการสนบัสนุนทุนเพือ่พฒันานวตักรรม 
    ดา้นการเรียนการสอน (learning and teaching innovation grants program) โดยบริษทัวลยั-วิโรจน ์(2553) จาํกดั และการ 
    สนบัสนุนจากโครงการการศึกษาพิเศษ ศนูยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
** อาจารยป์ระจาํศนูยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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ABSTRACT 
The aims of the research were:  1) to develop a music instruction model for autistic children, and 2) to 

study the behavioral problems and the ways to solve problems in teaching music to autistic children by using 
qualitative research methods. The research methodology is composed of 10 students in the third - fifth grade 
of the Educational Research Center for Children with Special Needs at Kasetsart University Laboratory 
School.  Participant observation, lesson plans, and teaching materials were used to collect data.  The research 
findings are as follows: 

1. The development of music instruction model and teaching materials:  A researcher focused on the 
music development of children based on Orff approach applied in musical activities, that is, singing and 
playing musical instruments, especially, Orff xylophone.  Arranging simple and complicated notes to fit each 
autistic child, performing music with non - autistic children, using special notes written with Thai alphabet, 
universal alphabet, universal note value and different note color to identify musical genres clearly were used to 
allow children to read notes.  Backing track was provided for autistic children to understand an overview of all 
songs.  There were 11 rearranged songs.  The easy - to - remember songs were chosen by a researcher.   

2. The behavior problems and ways to solve problems in teaching music to autistic children:  The 
problems found in classrooms, that is, the autistic children have trouble paying attention to instruction, are 
absent - minded, chat loudly, tease each other, want to touch and take stuff without permission, and etc.  
Preparing the classroom, lesson plans, instructional media, teaching materials, and learning agreements were  
used to solve problems mentioned above. 
Keywords:  music instruction, autistic children, Carl Orff. 
 

บทนํา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้คาํนึงถึงการจดัการศึกษาเพ่ือสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล จึงจดัการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ แบ่งเป็น 3 โครงการ ไดแ้ก่ 
โครงการการศึกษาพิเศษ 1 จดัสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โครงการการศึกษาพิเศษ 2 จดั
สาํหรับนกัเรียนออทิสติก และโครงการการศึกษาพิเศษ 3 จดัสาํหรับนกัเรียนท่ีมีวุฒิภาวะไม่สมวยั  โดยจดัตั้ง
เป็นศูนยว์ิจยัการศึกษาเพ่ือเดก็ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ 

เดก็ออทิสติกจดัเป็นเดก็พิเศษท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติของสมอง เดก็จะมี
พฒันาการล่าชา้หรือถดถอย ทาํให้มีพฒันาการไม่เป็นไปตามเกณฑอ์ยา่งเดก็ปกติทัว่ไป ลกัษณะโดยทัว่ไปของเด็ก
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ออทิสติก ไดแ้ก่ การมีโลกของตนเอง การใชค้าํพดู / คาํถามซํ้ า ๆ รวมถึงตอบเองโดยไม่ตอ้งการคาํตอบจากผูถู้กถาม  
การไม่สบตากบัผูอ่ื้นโดยตรง เป็นตน้ (เพญ็แข ล่ิมศิลา, 2545)  

อยา่งไรกต็ามเดก็ออทิสติกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมเป็นหนา้ท่ีท่ีสังคมจะตอ้งใหก้ารดูแลบาํบดัรักษาตลอดจน
พฒันาความสามารถท่ีมีตามศกัยภาพของเดก็  หลายคนมีความสามารถทางดา้นทกัษะดา้นภาษา ศิลปะ  ดนตรี หรือ
คอมพิวเตอร์ในระดบัอจัฉริยะ หากแต่ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนตามความ สามารถท่ีมีอยู ่ 
เน่ืองจากสงัคมมองวา่เป็นเดก็ไร้ความสามารถ ดงันั้นเดก็ออทิสติกจึงควรไดรั้บการศึกษาเช่นเดียวกบัเดก็ปกติ โดย
อาจมีความแตกต่างกนัในหลกัการและวิธีการจดัการเรียนการสอนบางประการ (รัชกฤช  คงพินิจบวร, 2553, หนา้ 
125 - 140)  

การสอนดนตรีใหก้บัเดก็ออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างกนันั้น จาํเป็นตอ้งมีวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบั
สภาพและวิธีการเรียนรู้ของเดก็  เดก็ออทิสติกท่ีสามารถฝึกฝนทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไดน้ั้นเป็นกลุ่มท่ีมีอาการ 
นอ้ยและอาการปานกลาง วิธีการสอนดนตรีท่ีใชก้บัเดก็ปกติทัว่ไปจึงไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้อีกทั้งในการสอนยงั
จะตอ้งมีแผนการบาํบดัดว้ยดนตรี (music therapy) เพ่ือเสริมดา้นพฤติกรรมใหแ้ก่นกัเรียนควบคู่กนัไปดว้ย 

ในการสอนดนตรีสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องดงักล่าว จะช่วยใหเ้ดก็มีพฒันาการทางดา้นอารมณ์  การ
รับรู้เร่ืองความสวยงาม ความละเอียดอ่อนของอารมณ์ ความมีสุนทรียภาพ และความซาบซ้ึง ซ่ึงไม่มีวิชาอ่ืนใด
ทาํใหเ้กิดส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีได ้  ดงันั้นเดก็ท่ีมีความบกพร่องจึงควรไดรั้บการศึกษาดา้นดนตรีเช่นเดียวกบัเด็กปกติ  
โดยอาจมีความแตกต่างกนัในหลกัการและวิธีการจดัการเรียนการสอนบางประการ ทั้งน้ีเพ่ือความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพดู  อารมณ์  และการเรียนรู้  

รูปแบบการสอนดนตรีของคาร์ล ออร์ฟ มีความยดืหยุน่เหมาะกบัการทาํกิจกรรมดนตรีสาํหรับเดก็เป็น
อยา่งยิง่ โดยเฉพาะระนาดออร์ฟท่ีสามารถถอดรางได ้สามารถลดจาํนวนตวัโนต้ลงและใชโ้นต้เท่าท่ีจาํเป็น ส่งผล
ให้เด็กไม่กลวัการเล่นดนตรีเพราะรู้สึกว่าเล่นง่าย วิธีการของออร์ฟคือการให้ผูเ้รียนมีโอกาสสาํรวจและทดลอง
ส่ิงต่าง ๆ ทางดา้นดนตรี โดยใชก้ารพดู การร้อง การเคล่ือนไหว และการใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะท่ี
สาํคญัท่ีสุด ดงันั้นการสาํรวจส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ ตวัเพ่ือนาํมาใชใ้นการสร้างสรรคจ์ดัว่าเป็นกญุแจสาํคญัของวิธีการน้ี  
(ณรุทธ์  สุทธจิตต,์ 2541, หนา้ 138 - 139)   

วิธีการของออร์ฟเป็นการสอนดนตรีท่ีคาํนึงและสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ ซ่ึงเป็นการสอนดนตรี
ผา่นการลงมือกระทาํอยา่งมีชีวิตชีวา สร้างสรรค ์และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เนน้กระบวนการ
ใหเ้ดก็ไดล้งมือปฏิบติั เดก็จะไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกของส่ิงท่ีเขาไดล้งมือกระทาํ ภาพท่ีอยูใ่นใจ รวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ 
จะถูกสะสมไวแ้ละสามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นเวลาต่อมา (ตอ้งจิตต ์จิตดี, 2547, หนา้ 2)  การสอนดนตรีสาํหรับ
เดก็ตามแนวคิดของออร์ฟนั้นตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเขา้ใจในพฒันาการของเดก็ โดยวางแผนการสอนเป็นลาํดบั
ขั้นตอนต่อเน่ืองกนั เร่ิมจากความรู้ง่าย ๆ แลว้สอนต่อเน่ืองจนไปสู่ส่ิงท่ีซบัซอ้นท่ีสุด โดยใชป้ระสบการณ์ของ
ตวัเองเป็นอุปกรณ์การสอนดนตรี (ธวชัชยั  นาควงษ,์ 2542, หนา้ 100) 
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  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะนาํรูปแบบและแนวทางของคาร์ล ออร์ฟ  มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบการ
สอนดนตรีในชั้นเรียน เพ่ือท่ีจะพฒันาศกัยภาพทางดนตรีใหก้บัเดก็ออทิสติกในดา้นอารมณ์ สังคม  และสติปัญญา
ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพ่ือพฒันารูปแบบการสอนดนตรีสาํหรับเดก็ออทิสติก 
2.  เพ่ือศึกษาปัญหาพฤติกรรมและแนวทางแกปั้ญหาในการสอนดนตรีสาํหรับเดก็ออทิสติก 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนกัเรียนจากโครงการการศึกษาพิเศษ กลุ่ม พ.2 (ออทิสติก) ชั้นประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 10 คน ประกอบ  
ดว้ยกลุ่มท่ี 1 นกัเรียนมีระดบัสติปัญญาอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียถึงเหนือเกณฑเ์ฉล่ีย กลุ่มท่ี 2 นกัเรียนมีระดบัสติปัญญา
ตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ีย และกลุ่มท่ี 3 นกัเรียนมีระดบัสติปัญญาบกพร่องขั้นรุนแรง โดยใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล
ระหวา่งวนัท่ี 15 มีนาคม 2556  ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2557   
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ 
 1. แผนกิจกรรมดนตรีจาํนวน 5 กิจกรรม ไดแ้ก่  กิจกรรมร้องเพลงกบัคาราโอเกะ กิจกรรมร้องเพลงกบั
ดนตรีสด กิจกรรมดนตรีระนาดออร์ฟ กิจกรรมวงระนาดออร์ฟ และกิจกรรมฝึกซอ้มกบัรุ่นพี ่
 2. ส่ือโนต้เพลงและบทเพลงประกอบการสอนซ่ึงเรียบเรียงสาํหรับวงระนาดออร์ฟ จาํนวน 11 เพลง  
ไดแ้ก่  เพลง Lightly Row  เพลง Ode to Joy  เพลง ABC Song  เพลง Yankee Doodle  เพลง Aura Lee  เพลงแมง
มุม  เพลง Little Brown Jug  เพลง Jingle Bell  เพลงชา้ง  เพลงตาอินกบัตานา  และเพลงรําวงลอยกระทง 
 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ผูว้ิจยัเป็นผูส้อน นาํกิจกรรมดนตรี และเป็นผู ้
เล่นกีตาร์ โดยมีครูผูช่้วย จาํนวน 2 คน  และนกัเรียนปกติ จาํนวน 5 คน ในการทาํกิจกรรมร่วมกบัเดก็ออทิสติก 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสังเกตพฤติกรรม คอมพิวเตอร์ดนตรี เคร่ืองดนตรี ไดแ้ก่ 
ระนาดไมห้รือไซโลโฟน 3 ขนาด คือ โซปราโน อลัโต และเบส, เมโลเดียน, กลองคาฮอง, ฉาบ, กลองใหญ่ และกีตาร์ 
 

ผลการวจัิย 
 1.  รูปแบบการสอนดนตรีสําหรับเด็กออทสิติก พบวา่ 
       1.1 ดา้นรูปแบบในการสอนดนตรี ผูว้ิจยัมุ่งเป้าหมายไปท่ีพฒันาการทางดนตรีของเดก็ โดยไม่ไดด้าํเนิน
กิจกรรมทางดนตรีตามรูปแบบของออร์ฟทั้งหมด เน่ืองจากกลุ่มเดก็ท่ีมาร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างในดา้นของ
ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญามาก จึงใชก้ารร้องเพลงและการเล่นเคร่ืองดนตรีโดยมีระนาดออร์ฟเป็นหลกั การ
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เรียบเรียงโนต้เพลงใหเ้หมาะสมกบัเดก็แต่ละคนจากง่ายไปยาก นาํเคร่ืองดนตรีท่ีเดก็มีความถนดัหรือสนใจเขา้มา
บรรเลงร่วมกนัในวงดนตรี และมีการแสดงดนตรีร่วมกนักบัเดก็ปกติ 

     ดนตรีของออร์ฟนั้นทาํความเขา้ใจไดง่้าย ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั การนาํแนวทางต่าง ๆ มาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย เพลงไทย  จึงเป็นไปไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงเป้าหมายหลกัของวิธีการสอนของออร์ฟคือ
การท่ีเดก็แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรคด์ว้ยการแต่งทาํนองหรือจงัหวะข้ึนใหม่ โดยการใชโ้นต้ดนตรี  5  ตวั 
ท่ีเรียกว่า เพนตาโตนิก (pentatonic) มีเสียงหลกั ๆ อยู ่  5  เสียง  ซ่ึงเป็นบนัไดเสียงท่ีคนไทยคุน้เคยเป็นอยา่งดี  
เน่ืองจากเพลงไทยเดิมส่วนใหญ่จะใชโ้นต้จากบนัไดเสียงเพนตาโตนิกมาประพนัธ์ทาํนอง ทาํใหเ้อ้ือต่อการนาํไป
บรรเลงในรูปแบบของการใชคี้ตปฏิภาณ (improvisation)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัการพฒันาการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์โดยใชแ้นวทางของคาร์ล ออร์ฟ  เพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ของวชัรี จารุสาร (2551) ท่ีพบวา่คะแนนความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

     1.2  ดา้นรูปแบบของส่ือและบทเพลงประกอบการสอน จากการทาํกิจกรรมพบว่าเดก็ไม่นิยมอ่านโนต้
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ทางดนตรีท่ีตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจเพ่ือให้เกิดการจดจาํ หากให้อ่านโนต้สากล เด็ก
ส่วนใหญ่จะแปลงมาเป็นอกัษรท่ีตนเองเขา้ใจ เช่น ตวัเลข อกัษรไทย เป็นตน้  จากนั้นเดก็จะจดจาํทาํนองแลว้จึง
เล่นเคร่ืองดนตรีจากความจาํ สอดคลอ้งกบัแนวทางของคาร์ล ออร์ฟ ทาํใหก้ารเล่นดนตรีไม่มีขอ้จาํกดัแต่อยา่งใด 
อยา่งไรก็ตามครูผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งมีการส่ือสารท่ีตรงกนักบัผูเ้รียน ตอ้งมีสัญลกัษณ์ท่ีทาํให้ทุกคนสามารถเขา้ใจ
ตรงกนัและสามารถบรรเลงดนตรีร่วมกนัได ้ผูว้ิจยัจึงทาํโนต้เพลงแบบพิเศษข้ึนโดยใชต้วัอกัษรไทย อกัษรสากล และ
ค่าโน้ตสากลร่วมกนั มีการแยกสีให้มีความชดัเจนของแต่ละแนวดนตรี ดงัภาพท่ี 1 จากการทดลองพบว่าเด็ก
สามารถเขา้ใจได ้ 
    การแปลงโนต้สากลให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจและการจดจาํนั้น ยงัคงสอดแทรกจงัหวะโนต้สากล
ไวเ้พ่ือใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ไปในเบ้ืองตน้ มีคอร์ดสาํหรับเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ เดก็ทุกคนจะมีโนต้เพลงเป็นตวัหลกัใน
การบรรเลงเพลง ซ่ึงการแจกโนต้เป็นแผน่ ๆ ใหเ้ดก็ออทิสติกแต่ละคนนั้นไม่เป็นผลดีเท่าท่ีควร 
    ดนตรีประกอบเพลงจากเสียงสังเคราะห์ (midi)  ดงัภาพท่ี 2 เป็นการสร้างเพลงตวัอยา่งให้เด็กเห็น
ภาพรวมของบทเพลง ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์คิวเบส (Cubase) ในการสร้าง นอกจากน้ียงัสามารถตดัเสียงทาํนอง
หลกัและเสียงอ่ืน ๆ เพ่ิมหรือลดความเร็วของจงัหวะเพ่ือใชใ้นการฝึกซอ้ม และการฝึกซอ้มกบัดนตรีประกอบ 
(backing track) ยงัช่วยในการฝึกเร่ืองจงัหวะท่ีสมํ่าเสมอไดอี้กดว้ย  
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ภาพท่ี 1 โนต้เพลงพิเศษ 

 

 
ภาพท่ี 2 ดนตรีประกอบเพลงจากเสียงสงัเคราะห์ (midi) 

 
 โนต้เพลงประกอบการสอนในลกัษณะของโนต้สกอร์ท่ีแสดงภาพรวมของแนวดนตรีต่าง ๆ สาํหรับใช้
เป็นแนวทางใหผู้ส้อน บทเพลงท่ีนาํเสนอมีการนาํไปทดลองใชแ้ละประสบความสาํเร็จดว้ยดี อยา่งไรก็ตามผูท่ี้
จะนาํไปใชค้วรคาํนึงถึงความสามารถของเดก็แต่ละคนเป็นสาํคญั โนต้เพลงท่ีนาํเสนอเป็นเพียงแนวทางหน่ึงเท่านั้น  
แนวทาํนองท่ีสามารถปรับเปล่ียนไปตามความสามารถของเดก็ไดคื้อแนวเสียงประสาน ผูส้อนสามารถออกแบบ
ใหมี้ความยากง่ายแตกต่างกนัไปโดยใชรู้ปแบบของจงัหวะและทาํนองท่ีเรียกว่า ออสตินาโต (Ostinato)   
 นอกจากน้ีการออกแบบจงัหวะกลองกเ็ป็นส่วนสาํคญั  ผูส้อนสามารถออกแบบไดต้ามความเหมาะสม
บทเพลงท่ีไดเ้รียบเรียงคร้ังน้ีมีจาํนวน 11 บทเพลง  จะมีทั้งเพลงทาํนองสั้น ๆ ไปจนถึงเพลงท่ีมีทาํนองยาว ซ่ึง
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ผูส้อนไดค้ดัเลือกเพลงท่ีเด็กสามารถจดจาํไดง่้าย ประกอบดว้ยบทเพลงเรียงตามลาํดบัตามความยากง่าย ไดแ้ก่  
เพลง Lightly Row  เพลง Ode to Joy  เพลง ABC Song  เพลง Yankee Doodle  เพลง Aura Lee  เพลงแมงมุม  
เพลง Little Brown Jug  เพลง Jingle Bell  เพลงชา้ง  เพลงตาอินกบัตานา  และเพลงรําวงลอยกระทง 
 

 
 

ภาพท่ี 3 โนต้เพลงชา้ง 
 
 2. ปัญหาพฤตกิรรมและแนวทางแก้ปัญหาในการสอนดนตรีสําหรับเดก็ออทสิติก พบวา่ปัญหาส่วนใหญ่
เป็นปัญหาดา้นพฤติกรรมทัว่ไป เช่น การไม่สนใจฟังครูผูส้อน เหม่อลอย การพดูคุยเสียงดงั เล่นหยอกลอ้กนัตอ้งการ
หยบิจบัอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต การไม่รักษาเคร่ืองดนตรี ไม่สนใจคาํหา้มปราม ปัญหาเหล่าน้ีมกัทาํ
ใหห้อ้งเรียนดนตรีเกิดบรรยากาศท่ีวุ่นวายสบัสน ยากท่ีจะควบคุมชั้นเรียนได ้การเตรียมตวัของผูส้อนนั้นเป็นส่ิง
สาํคญัมาก ผูส้อนจะตอ้งมีการจดัเตรียมสถานท่ีใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรมดนตรี ควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
    - ดา้นการเตรียมหอ้งเรียน ตอ้งไม่มีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีวางระเกะระกะ เพราะจะเป็นท่ีสนใจทดลอง
หยบิจบั ทาํใหก้ารเร่ิมทาํกิจกรรมชา้ลงและเสียเวลาในการจดัการกบัเดก็มาก เคร่ืองดนตรีในหอ้งเรียนจึงควรมีเท่าท่ี
จาํเป็นตอ้งใชเ้ท่านั้น การอธิบายเร่ืองโนต้เพลงและการฝึกร้องเพลงนั้น ผูส้อนควรอธิบายส่ิงต่าง ๆ ให้เสร็จส้ิน
ในคร้ังเดียวแลว้จึงใหเ้ล่นเคร่ืองดนตรี การใชเ้กา้อ้ีควรใชเ้ท่าท่ีจาํเป็นสาํหรับผูส้อนนัง่ เน่ืองจากเกา้อ้ีจะกลายเป็น
อุปกรณ์การเล่นอยา่งหน่ึง ซ่ึงเดก็จะนาํมาซอ้นกนัใหสู้งและปีนข้ึนไปเล่นได ้  
    -  ดา้นอุปกรณ์และส่ือการสอน ในการใชค้อมพิวเตอร์ดนตรีช่วยสอนโดยมากกจ็ะมีโปรแกรมคาราโอเกะ
สาํหรับฝึกร้องเพลงท่ีเดก็ ๆ ช่ืนชอบ แต่เน่ืองจากเดก็ใหค้วามสนใจมากเป็นพิเศษจึงมายนืรายลอ้มคอมพิวเตอร์และ
แข่งขนักนันาํเสนอส่ิงท่ีตนเองสนใจ ครูจะตอ้งเป็นผูค้วบคุมสถานการณ์ จดัลาํดบัใหเ้หมาะสม ไม่ใหท้ะเลาะกนั 
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ครูจะตอ้งไม่ใหอุ้ปกรณ์ดนตรีจนกว่าจะอธิบายหรือทาํกิจกรรมเสร็จส้ินลง โดยเฉพาะไมร้ะนาดออร์ฟท่ีเม่ือเดก็
ไดรั้บกจ็ะลงมือเล่นทนัทีโดยไม่สนใจส่ิงใด ทาํใหเ้กิดปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน    
 -  บุคลิกภาพของครู ขอ้ตกลง การตกัเตือน และการลงโทษ นบัเป็นส่ิงท่ีทา้ทายมากสาํหรับการสอน
ดนตรีให้กบัเดก็ออทิสติก นอกจากครูจะตอ้งมีความอดทนเป็นเลิศแลว้ ยงัตอ้งมีการจดัระบบการเรียนในห้องเรียน
อยา่งเป็นขั้นเป็นตอนอีกดว้ย ครูส่วนใหญ่จะเห็นว่าเดก็ท่ีมาเรียนเป็นเดก็ไม่ปกติ กจ็ะอนุโลมในการใชก้ฎเกณฑก์าร
ลงโทษต่าง ๆ อาจทาํใหเ้กิดปัญหาไดเ้ช่นกนั ความมีจิตใจดีความเมตตาเป็นส่ิงดี แต่กไ็ม่ควรลืมว่ากาํลงัฝึกเดก็
ใหเ้กิดพฒันาการเพ่ือการอยูร่่วมกนักบัคนปกติ การวางตวัของครูควรมีทางสายกลางคือ ไม่ควรใจดีจนทาํใหเ้ดก็
ไม่เช่ือฟัง ไม่สนใจกิจกรรมจนส่ง ผลเสียต่อการฝึกซอ้ม และในทางกลบักนักไ็ม่ควรดุไปเสียทุกเร่ืองจะทาํให้
เดก็รู้สึกหวาดกลวัจนไม่อยากมา ร่วมกิจกรรมอีก การตกัเตือนจะตอ้งมาพร้อมกบัเหตุผลเสมอ เพ่ือใหเ้ดก็ยอมรับ
และลดพฤติกรรมลง ในกรณีท่ีเด็กเกิดปัญหาดา้นอารมณ์ ไม่ว่าจะมาจากการถูกแกลง้จากเพ่ือน หรือไม่พอใจ
คาํพดูของครู ควรจะแยกเดก็ออกจากสถานท่ีฝึกซอ้มเพ่ือใหไ้ดส้งบสติอารมณ์เสียก่อน ดงันั้นในหอ้งเรียนควร
จะมีผูช่้วย 1 - 2 คน  เม่ือมีเดก็ออทิสติกอยูร่วมกนัจาํนวนมาก  
 

อภิปรายผล 
 รูปแบบการสอนดนตรีโดยการนาํแนวคิดของออร์ฟมาประยุกต์ใชแ้ละการจดัการปัญหาในการสอน
ดนตรีของเดก็ออทิสติกนั้นมีความเหมาะสม ประเมินผลไดจ้ากการแสดงดนตรีในงานประจาํปี เวทีวิชาการของ
โรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการประเมินผลในรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพในดา้นของพฒันาการทางดา้นทกัษะดนตรีในการ

วิจยัคร้ังต่อไป   
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงประเมิน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการดาํเนินงานท่ีเป็นอยูก่บัสภาพการ
ดาํเนินงานท่ีควรจะเป็น และเพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูจาํแนกตามสถานภาพส่วนตวั ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง
ใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามท่ีมีค่าดชันี IOC อยู่
ระหว่าง 0.5 - 1.0 ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.989 และค่าอาํนาจจาํแนกมีค่าระหว่าง 0.613 - 0.912 ไดรั้บ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ส่งคืนจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 389 ฉบบั (ร้อยละ 97.25)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประชากร 2  กลุ่ม  แบบ 
  
* ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการประเมินและการวิจยัการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา  2555 
** อาจารยป์ระจาํภาควิชาการประเมินและการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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Paired Sample t - test และแบบ Independent Sample t - test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ีย
ประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม (ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะทดสอบ
ค่าเฉล่ียประชากรรายคู่โดยวิธี LSD ผลการวิจยัพบว่า 
 1. สภาพการดาํเนินงานท่ีควรจะเป็นตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูดา้นการเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษาและดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพื่อพฒันาการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วนดา้นท่ีเหลือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสภาพการดาํเนินงานท่ีเป็นอยู่ทุกดา้นโดยรวมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง 
 2. ความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ทุกดา้นทั้งโดยภาพรวมและรายขอ้แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
 3. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีมีเพศ ช่วงอาย ุและประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในทุกดา้น ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตาํแหน่ง ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์
การประชุม อบรม สัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนและประสบการณ์การจดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นดา้นการเสริมสร้างความ
ตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน ดา้นการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา และดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืน
เพ่ือพฒันาการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คาํสําคญั: ความตอ้งการจาํเป็น, การจดัการศึกษา, ประชาคมอาเซียน 
 

ABSTRACT 
 In this research is the evaluation research, the researcher investigates the expected and actual conditions 
that are supposed to secondary educational management to the ASEAN community in the opinion of school 
administrators and teachers at school of the secondary educational service area office 1 Bangkok and the needs 
are compared by reference to differences in demographical characteristics.  Using the multi - stage random 
sampling method, the researcher selected 400 subjects of investigation who were the administrators and teachers at 
school of the secondary educational service area office 1 Bangkok, The instrument of research was a 
questionnaire. The IOC of all items was more than 0.5, the level of reliability of 0.989, and the discrimination of all 
items were more than 0.2. All 400 copies of the questionnaire sent to the subjects were returned, a return rate of 
97.25 percent.  Techniques of descriptive statistics used in analysis of data collected were percentage, mean and 
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standard deviation. The techniques of t-test and One-way Analysis of Variance ANOVA were also used for testing 
purposes. Findings are as follows: 
 1. The expectation of school administrators and teachers in respect to the operational conditions of 
secondary educational management to the ASEAN community according to promoting ASEAN awareness, 
increasing access to quality primary and secondary education, and strengthening cross - border mobility and 
internationalization of education in the aspect of instruction and study were at the high level. The aspects of 
increasing quality of education - performance standards, lifelong learning and professional development and 
support for other ASEAN sectoral bodies with an interest in education were at the highest level. The actual 
operational conditions of secondary educational management to the ASEAN community in all aspect of 
instruction and study were found to be at a moderate level. 
 2. The school administrators and teachers under study evinced needs for secondary educational 
management to the ASEAN community in all aspects at the statistically significant level of .05. 
 3. School administrators and teachers who differed in the demographical characteristics of gender, age 
and work experience exhibited no corresponding differences in their needs for secondary educational 
management to the ASEAN community in all aspects.  But school administrators and teachers who differed in 
the demographical characteristics of job, educational level, ASEAN training or seminar experiences and ASEAN 
learning management experiences are displayed concomitant differences in their needs for secondary educational 
management to the ASEAN community at the statistically significant level of .05.  
Keywords: needs, educational management, ASEAN community. 

 
บทนํา 
 การศึกษามีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการรวมตวัของอาเซียน ท่ีผ่านมาอาเซียนมีการดาํเนินกิจกรรมในดา้น
การศึกษาอยา่งหลากหลาย ส่ิงเหล่าน้ีสร้างความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนและสร้างเสริมความเขา้ใจ
อนัดีระหว่างวฒันธรรม ก่อเกิดมิตรภาพและผนึกอาเซียนใหเ้ป็นดินแดนท่ีประชาชนมีความรู้สึกร่วมกนัในการ
เป็นเจา้ของภูมิภาคและมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั การรวมตวัเป็นหน่ึงของสมาชิกอาเซียนมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการ
ลดช่องว่างและการพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีใหแ้ก่ประเทศสมาชิกอาเซียน การประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด
ดา้นการศึกษาทาํใหอ้าเซียนมีแนวทางในการขจดัความยากจน รักษาสภาพแวดลอ้มและพฒันาสุขอนามยั บรรลุผล
ตามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษของสหประชาชาติ การจดัการศึกษาเพื่อปวงชนและการพฒันาการศึกษา
อยา่งย ัง่ยืนเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเสริมสร้างดา้นสิทธิมนุษยชนของประชาชนอาเซียน (สาํนกัความสัมพนัธ์ต่าง 
ประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554 ก, หนา้ 17 - 22) นบัตั้งแต่ประเทศไทยประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายเพ่ือปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบตามเป้าหมาย
และหลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ เพื่อพฒันา “มนุษยท่ี์สมบูรณ์” ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรม ผนวกกบัผลกระทบจากปฏิญญาบาหลีว่าดว้ยความร่วมมืออาเซียน (ค.ศ. 2004) ท่ีกาํหนดให้
มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกอาเซียนจึงตอ้งกาํหนดนโยบายโดยเฉพาะนโยบาย
ดา้นการศึกษาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้การเตรียมประชากรให้มีความพร้อมใน
การเผชิญผลกระทบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
การศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการศึกษาท่ีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการสร้างประชาคมอาเซียนคือ 
“การสร้างศกัยภาพในการแข่งขนับนพื้นฐานของความร่วมมือ” (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554, 
หนา้ 7)  
 การศึกษาความตอ้งการจาํเป็น เป็นกระบวนการประเมินเพ่ือกาํหนดความแตกต่างของสภาพท่ีเกิดข้ึน กบั
สภาพการดาํเนินงานท่ีควรจะเป็น โดยระบุส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนว่ามีลกัษณะเช่นใดและประเมินส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงว่า
มีลกัษณะเช่นใด จากนั้นนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ประเมินส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงว่าสมควรดาํเนินการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง
การประเมินความตอ้งการจาํเป็นทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงผลท่ีเกิดข้ึนปลายทาง การเปล่ียนแปลง
อนัเน่ืองมาจากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นจึงเป็นการเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นการเปล่ียนแปลง
ทางบวก (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, หนา้ 62) ความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร คือ สารสนเทศท่ีมีความสาํคญัในการกาํหนดนโยบายพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการปรับตวัสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
บนพื้นฐานจิตสาํนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั คาํนึงถึงส่วนรวม และยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนการศึกษาเพ่ือกา้วสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนคือผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู การจดัการเรียนการสอนของครูตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา นอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้น
ต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา้ 2) 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลท่ีไดส้ามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษาดา้นนโยบายการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร สู่การเป็นประชาคมอาเซียนอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผลต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครู 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 67 โรงเรียน จาํนวนผูบ้ริหารสถานศึกษา 
261 คน  และครู 4,750 คน รวมจาํนวน 5,011 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูใน
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 20 โรงเรียน โดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน รวมจาํนวน 400 คน  
 ตัวแปรท่ีศึกษา ตวัแปรอิสระคือ สถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ตวัแปรตามคือ ความตอ้งการ
จาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามแผน 5 ปี ดา้นการศึกษาของอาเซียน 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 

สถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

- เพศ  
- อาย ุ 
- ตาํแหน่ง  
- ประสบการณ์การทาํงาน 
- ระดบัการศึกษาสูงสุด  
- ประสบการณ์การประชุม อบรม สมัมนาเก่ียวกบั 
  ประชาคมอาเซียน 
- ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมเก่ียวกบั 
  ประชาคมอาเซียน 

ความต้องการจําเป็นของการจดัการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 

- ดา้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน  
- ดา้นการเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาท่ีมี 
  คุณภาพ  
- ดา้นการเพิม่คุณภาพการศึกษา  
- ดา้นการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษา 
  ใหมี้ความเป็นสากล  
- ดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานองคก์รสาขาอ่ืน 
  เพือ่พฒันาการศึกษา             
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ผลการวจัิยและอภปิรายผล 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานท่ีควรจะเป็นของการจดัการศึกษา

ดา้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน ดา้นการเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
ดา้นการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษาใหมี้ความเป็นสากล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการเพิ่ม
คุณภาพการศึกษา และดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพ่ือพฒันาการศึกษา โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความหวงัอยา่งมากท่ีจะใหโ้รงเรียนยกระดบัการจดั
การศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สอดคลอ้งกบัสุคนธ์ สินธพานนท ์และจินตนา วีรเกียรติสุนทร (2556, หนา้ 
16 - 18)  ท่ีกล่าวว่าปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียนต่างพยายามเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
โดยวิธีการท่ีหลากหลาย แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีความร่วมมือจากองคก์รทุกระดบั รวมถึงประชาชนทุกคน ดงันั้นทุกคน
จึงตอ้งศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือให้รู้เท่าทนัต่อสถานการณ์ ซ่ึงแตกต่างจากสภาพการดาํเนินงานท่ี
เป็นอยูข่องการจดัการศึกษาท่ีมีความคิดเห็นในทุกดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั ว. อาํพรรณ 
(2555, หนา้ 60 - 61) ท่ีกล่าวว่าการใชน้โยบายเชิงรุกและเชิงรับในดา้นการศึกษาเพ่ือจะสนบัสนุนระบบของเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไม่ง่ายหรือราบร่ืน แต่กลบัพบว่ามีปัญหาหลายดา้น ดงันั้นตอ้งเปล่ียนแนวคิดและประชุมตกลง
วิธีการปฏิบติังานเสียก่อน อีกทั้งผูป้ฏิบติัยงัขาดความชาํนาญหรือนาํศกัยภาพมาใชไ้ม่เตม็ท่ี โดยเฉพาะศกัยภาพ
ดา้นภาษาและทกัษะระดบันานาชาติ ฉะนั้นจะตอ้งมีการพฒันาความรู้และร่วมเสริมสร้างใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้อยา่ง
เป็นขั้นตอน เม่ือใชร้ะยะเวลาศึกษาแลว้จึงประเมินและทดสอบ มีการจดักิจกรรม ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเสริมและเป็น
พลงัขบัเคล่ือนการพฒันาโรงเรียนเพ่ือเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ กิจกรรม
คือรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีใชไ้ดผ้ลดี อาจเป็นกิจกรรมผา่นส่ือหรืออุปกรณ์ รูปภาพ วิดีทศัน ์นิทรรศการ เกม 
รวมถึงส่ือ ICT เหล่าน้ีช่วยใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ซ่ึงปัจจุบนัยงัไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชนมากมาย 
นบัวา่ช่วยสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนไดดี้อยา่งยิง่ 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาดา้นต่าง ๆ 
โดยภาพรวมและรายขอ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นการเสริมสร้าง
ความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียนมากท่ีสุดคือ การจดัค่ายบูรณาการการเรียนรู้ทางดา้นประเพณีและวฒันธรรมใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นการเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาก
ท่ีสุดคือ การศึกษาเพ่ือการแบ่งปันโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียง ความตอ้งการ
จาํเป็นทางดา้นการเพ่ิมคุณภาพการศึกษามากท่ีสุดคือ การให้ผลตอบแทนแก่ครูท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
ความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษาให้มีความเป็นสากลมากท่ีสุดคือ 
ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้นอกสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ความตอ้งการจาํเป็น
ทางดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพ่ือพฒันาการศึกษามากท่ีสุดคือ การสนบัสนุนให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นความเส่ียงและภยัพิบติัท่ีเกิดจากธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองัคว์รา วงษรั์กษา (2549) ท่ี
ศึกษาการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าแนวทางใน
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การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาท่ีเหมาะสมแบ่งเป็น 3 ดา้นคือ 1) ดา้นผูเ้รียน ครูควรมีความเขา้ใจในหลกัสูตรให้
ชดัเจนและมีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือสร้างความสนใจใหก้บันกัเรียน 2) ดา้นครู ตอ้งมีความรู้
ในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี ซ่ึงควรมีการสอบวดัความรู้ครูอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการ
พฒันาตนเองในการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีควรลดภาระงานอ่ืนของครูเพ่ือใหค้รูไดท้าํหนา้ท่ีจดั 
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 3) ดา้นผูบ้ริหาร ควรมีการพฒันาในดา้นภาวะผูน้าํ ทั้งดา้นวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นกลัยาณมิตรท่ีดี พร้อมทั้งมีการใชอ้าํนาจในการตดัสินใจเดด็ขาด 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีเพศ ช่วงอาย ุและประสบการณ์ทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทางในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้นการศึกษาของประเทศไทย 5 ประการ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมอบใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและครูทุกคนตอ้งดาํเนินการ 
ไดแ้ก่ 1) การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 2) การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษา 
และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษา 
องักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 3) การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเคล่ือนยา้ย
นกัศึกษาและครูอาจารยใ์นอาเซียน 4) การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5) การสร้างกลไกเพ่ือพฒันาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสาํคญัในการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน (สาํนกัความสมัพนัธ์ต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554 ก, หนา้ 39) 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของการจดั
การศึกษา ด้านการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาดา้นการเสริมสร้างความตระหนกั
เก่ียวกบัอาเซียนสูงกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการเสริมสร้างโอกาสใน
การไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดา้นการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา ดา้นการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดั
การศึกษาให้มีความเป็นสากล และดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพื่อพฒันาการศึกษาไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศรีบงัอร อิสระกุลฤทธา (2553) ท่ีศึกษาความ
ตอ้งการจาํเป็นในการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มพระนครเหนือ พบว่าผูบ้ริหารและครูท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความตอ้งการจาํเป็นเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มพระนครเหนือ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็น
ของการจดัการศึกษาดา้นการเพิม่คุณภาพการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโทมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของ
การจดัการศึกษาดา้นการเพ่ิมคุณภาพการศึกษาเก่ียวกบัอาเซียนสูงกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีระดบัการศึกษา
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สูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบั
อาเซียน ดา้นการเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดา้นการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการ
จดัการศึกษาใหมี้ความเป็นสากล และดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพ่ือพฒันาการศึกษา
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศรีบงัอร อิสระกุลฤทธา (2553) ท่ีศึกษาความ
ตอ้งการจาํเป็นในการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มพระนครเหนือ พบว่าผูบ้ริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการจาํเป็นเก่ียวกบั
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มพระนครเหนือ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การประชุม อบรม สัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาดา้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบั
อาเซียน และดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพ่ือพฒันาการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การประชุม อบรม สัมมนาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนนอ้ย (นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงใน 1 ปี) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของ
การจดัการศึกษาดา้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน และดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์ร
สาขาอ่ืนเพ่ือพฒันาการศึกษาสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การประชุม อบรม สัมมนาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนปานกลาง (นอ้ยกว่า 30 - 60 ชัว่โมงใน 1 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนดา้นการเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดา้นการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา และดา้นการ
เคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษาให้มีความเป็นสากลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบัศรีบงัอร อิสระกุลฤทธา (2553) ท่ีศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการประกนัคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มพระนครเหนือ พบว่าผูบ้ริหาร
และครูท่ีมีประสบการณ์ในการอบรมต่างกนัมีความตอ้งการจาํเป็นเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มพระนครเหนือ 
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคม
อาเซียนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาดา้นการเสริมสร้างความตระหนกั
เก่ียวกบัอาเซียน และดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพ่ือพฒันาการศึกษาแตกต่างกนัอยา่ง 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้
หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนนอ้ย (นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงใน 1 ปี)  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาดา้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียนสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนปานกลาง (นอ้ยกว่า 30 - 
60 ชัว่โมงใน 1 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รวมทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การ
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จดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนนอ้ย (นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงใน 1 ปี)  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษา ดา้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียนสูงกว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนมาก (มากกว่า 60 
ชัว่โมงใน 1 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การ
จดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนนอ้ย (นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงใน 1 ปี)  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพ่ือพฒันาการศึกษา
สูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน
มาก (มากกว่า 60 ชัว่โมงใน 1 ปี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดา้นการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา และดา้นการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษาใหมี้
ความเป็นสากลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ 5 ปี ดา้นการศึกษา
ของสาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2554 ก, หนา้ 36 - 38) ท่ีมอบใหผู้บ้ริหาร
สถานศึกษาและครูในทุกสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์คือ 1) การเสริมสร้างความ
ตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน 2) การเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาและการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 3) การ
เคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษาให้มีความเป็นสากล และ 4) การสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์ร
สาขาอ่ืนเพ่ือพฒันาการศึกษา 

8. การประเมินความตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้นพบว่า (สาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554 ก, 
หนา้ 36 - 38) 
        8.1 ดา้นการเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน ซ่ึงใหค้วามสาํคญัในการเสริมสร้างความตระหนกั
และค่านิยมร่วมระหวา่งนกัเรียนมธัยมศึกษา การสนบัสนุนใหมี้การจดัทาํหลกัสูตรอาเซียนในระดบัมธัยมศึกษา 
เพ่ือใหน้กัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียนในมุมมองของความเป็นภูมิภาคเดียวกนั การส่งเสริมการพฒันารูปแบบโครงการ
ฝึกอบรมครูและพฒันาส่ือการเรียนการสอนในภูมิภาค การพฒันาศกัยภาพของนกัการศึกษา ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม โดยเรียง 3 อนัดบั
แรกดงัน้ี 1) การจดัค่ายบูรณาการการเรียนรู้ทางดา้นประเพณีและวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 2) การฝึกอบรม
ครูให้มีทกัษะดา้นภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) การพฒันาส่ือสารสนเทศในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 
        8.2 ดา้นการเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงใหค้วามสาํคญัในการจดัการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพสําหรับนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน การ
สร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา และให้มีการลดอตัราผูไ้ม่รู้หนงัสือ 
นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้การจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มดอ้ยโอกาสและการศึกษาแบบเรียนร่วมดว้ย โดยเป็นการจดั
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โครงการเพ่ือส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นสากลผา่นความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ
พฒันาครูเพ่ือใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูเ้รียน โดยเฉพาะในชุมชนห่างไกลและกลุ่มดอ้ยโอกาส รวมถึง
โครงการมีส่วนร่วมของสังคมเพ่ือจดัการศึกษาไปยงักลุ่มต่าง ๆ โดยเรียง 3 อนัดบัแรกดงัน้ี 1) การศึกษาเพ่ือการ
แบ่งปันโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียง 2) การศึกษาเพ่ือปวงชนโดยการเปิดโอกาส
ใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง และ 3) การศึกษาเพ่ือการพฒันาสังคมโดยการจดั
การศึกษาท่ีเนน้ทกัษะชีวิตของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
        8.3 ดา้นการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการจดัมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการพฒันาวิชาชีพดว้ยการพฒันาคุณภาพการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ส่งเสริมการจดัการศึกษาในระบบ
โรงเรียนอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน และมีผลตอบแทนแก่ครูท่ีมีผลงานเป็น
เลิศ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือใหป้ระชาชนทุกคนสามารถศึกษาอยา่งต่อเน่ือง การส่งเสริมให้
มีการประกนัคุณภาพการศึกษาและการเพ่ิมคุณค่าดว้ยการสร้างสรรคน์วตักรรมเพ่ือฝึกอบรมครูและผูน้าํการศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการพฒันา การเขา้ถึงคุณภาพการศึกษา 
โดยเรียง 3 อนัดบัแรกดงัน้ี 1) การใหผ้ลตอบแทนแก่ครูท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 2) ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลสารสนเทศในการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ 3) การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการพฒันาอาชีพ
ตามความสามารถของนกัเรียน 
        8.4 ดา้นการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษาใหมี้ความเป็นสากล ซ่ึงใหค้วามสาํคญัต่อการ  
จดัการศึกษาแก่ผูเ้รียนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจของยุคโลกาภิวตัน์ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งอาศยัแรงงานท่ีมีทกัษะและความชาํนาญการสูงและสามารถเคล่ือนยา้ยไปประกอบอาชีพในอาเซียน การ
จดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาเพ่ือใหมี้คุณภาพ มีทางเลือกอยา่งหลากหลาย โดยจดัเรียง 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี    
1) ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้นอกสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน 2) การจดัการศึกษาท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ 3) การจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมทกัษะความชาํนาญ
ของผูเ้รียนรายบุคคลสู่ความเป็นสากล 
        8.5 ดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาขาอ่ืนเพื่อพฒันาการศึกษา ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบั
การดาํเนินงานร่วมกนัขององคก์รรายสาขาอ่ืน ๆ ของอาเซียนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นการศึกษา 
เช่น การศึกษาดา้นสภาพแวดลอ้ม การจดัการดา้นความเส่ียงและภยัพิบติั การจดัการศึกษาเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
การจดัการศึกษาเพ่ือการป้องกนั HIV/AIDS นอกจากน้ียงัสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายขององคก์รพฒันาเอกชน 
มหาวิทยาลยัและส่ือมวลชนต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการดาํเนินการดา้นการศึกษาเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเรียง 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี 1) การสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นความเส่ียงและภยัพิบติัท่ี
เกิดจากธรรมชาติ 2) การสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ 3) การสนบัสนุน
ใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการป้องกนัโรคระบาดท่ีมีความรุนแรง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนาํผลการวิจยัมาประกอบการพฒันาปรับปรุงนโยบาย เป้าประสงค ์วิสัยทศัน ์

และพนัธกิจท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นมาใช้ประกอบการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา 

2. ครูควรนาํผลการวิจยัมาประกอบการจดัทาํแผนงานหรือโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยเนน้กระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
เป็นรูปธรรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจาํเป็นของการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
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ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เคร่ืองมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
และ 8 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของรายวชิาชีววทิยา เร่ือง 
บทนําทางชีววทิยา ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนศีลาจารพพิฒัน์ 
RESULTS OF USING THE TOOLKIT FOR 21st CENTURY WITH TOPIC THE 
INTRODUCTION OF BIOLOGY WHICH EFFECT TO ACHIEVEMENT AND 

SCIENTIFIC ATTITUDE OF THE MATTHAYOM 4 STUDENTS AT 
SILACHANRAPHIPHAT SCHOOL 

 
วชัิย ลขิิตพรรักษ์* 

Wichai Likitponrak 
 

บทคดัย่อ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยสาระหลกั 8 สาระ มีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คุณธรรมและค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม โดยมุ่งเนน้ความเป็นไทย
ควบคู่กบัสากล แต่ปัจจุบนัพบว่าส่วนใหญ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
อีกทั้งเจตคติในดา้นลบต่อการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งผูว้ิจยัไดรั้บมอบหมายการสอนในรายวิชา
ชีววิทยา 1 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์ จึงสนใจท่ีจะหาแนวทางการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ใหสู้งข้ึน โดยนาํนวตักรรมเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาจดัทาํเป็นแบบบนัทึกกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งแทจ้ริง ผลปรากฏวา่ 1) ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 ของนวตักรรมแผนการจดัการเรียนรู้และแบบบนัทึกการเรียนรู้
ท่ีจดัทาํข้ึนเท่ากบั 81.25/80.85 ซ่ึงมากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวคื้อ 80 / 80   2) ผลจากการทดสอบหลงัการใชน้วตักรรม  
 
 
* ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการประเมินและการวิจยัการศึกษา  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา  2555 
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การเรียนรู้ ( = 16.17, SD = 2.855)  สูงกว่าก่อนการใชน้วตักรรมการเรียนรู้( = 6.13, SD = 1.100) อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99%  (t = 11.790, sig = .000) และ 3) ผลการประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
หลงัใชน้วตักรรม ( = 3.96, SD = 0.267) ไม่แตกต่างจากเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้ท่ีจดัทาํข้ึนตามแนวทางพฒันา
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมในการนาํมาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในชั้นเรียน 
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนกัเรียนหลงัเรียน ( = 4.39, SD = 0.185) สูงกวา่เป้าหมาย
ท่ีระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนั 99% 
คาํสําคญั: เคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21, 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, 
                 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 Core curriculum for basic education of science learning that has the 8 core material, which aims  
to provide all students with the knowledge (K), process (P) and attitude (A). This objective of learning wear   
prepared Thai students to globalization especially 21st century skills and ASEAN community. But, the researcher 
found that the negative of Thai student’s achievement and scientific attitude; Learning standards and indicators 
of core curriculum. Moreover, the researcher is biology teacher at department of Science, Silachanraphiphat 
School, Secondary Educational Service Area Office 1 Bangkok, was assigned to teach with topic the introduction 
of biology, semester 1 academic year 2557, of the matthayom 4 students at silachanraphiphat school. So, the 
researcher is interested to use the toolkit for 21st century and 8 steps of learning in the 21st century to improve 
student achievement and scientific attitude. The results showed that: 1) performance E1/E2 of innovative 
lesson plans and learning exercise are equal to 81.25/80.85, 2) post - test after use innovative learning ( = 
16.17, SD = 2.855) is higher scores than pre - test ( = 6.13, SD = 1.100), this find differences significantly 
at .01 (t = 11.790, sig = .000), and 3) the results of the evaluation of the students' science attitudes ( = 3.96, 
SD = 0.267) did not differences significantly at .01 from the goals in the high levels. The Concluding of this 
research that the using the toolkit for 21st  century and 8 steps of learning in the 21st century with topic the 
introduction of biology can develop the achievement and scientific attitude of the matthayom 4 students at 
Silachanraphiphat school. Consistent with the overall satisfaction of the students after class ( = 4.39, SD = 
0.185) higher than the target level. Means that high levels of statistical significance, this find differences 
significantly at .01.  
Keywords: Toolkit for 21st century, 8 steps of learning in the 21st century, science achievement, scientific attitude. 
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บทนํา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบ 
ดว้ยสาระหลกั 8 สาระ มีเป้าหมายใหผู้เ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา ความสามารถในการส่ือสาร การตดัสินใจ การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ตลอดจนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คุณธรรมและค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมโดยมุ่งเนน้ความเป็นไทยควบคู่
กบัสากล หรือ “เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และเป็นคนท่ีมีความสุข”    

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพ เทคโนโลย ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่ออาํนวยความ
สะดวกในชีวิตและการทาํงานลว้นเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์
อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษยพ์ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มี
ทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้
ขอ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ (knowledge - base society) ดงันั้นทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้วิทยาศาสตร์เพ่ือใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน สามารถนาํความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  เม่ือสาํรวจผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
ศีลาจารพิพฒัน์ ปรากฏว่าโดยภาพรวมตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน และมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง จะเห็นไดจ้าก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - Net) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2550 - 2555 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.62, 35.97, 28.56, 14.99, 22.73 
และ 22.73 ตามลาํดบั และสรุปค่าเฉล่ียของคะแนน O - Net ทั้ง 5 ปี พบว่ามีคะแนนร้อยละ 31.54 ส่วนหน่ึงอาจมา
จากธรรมชาติของรายวิชาท่ีตอ้งอาศยักระบวนการจาํเป็นหลกัและยากต่อความเขา้ใจเพราะเน้ือหาวิชามีจาํนวน
มาก อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ หรือความพร้อมท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนแต่ละคน
รวมถึงเจตคติในทางลบต่อวิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงสะทอ้นเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลกัษณะไม่พึงพอใจ ไม่
ชอบ ไม่อยากเรียน และไม่อยากเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน โดยเฉพาะทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยัเจตคติในทางบวก ซ่ึงงานวิจยั
เร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30  พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คือ ความถนดัทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน (สุขฤกษ ์ดีโนนโพธ์ิ, 2554) ผูว้ิจยั
ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อนจึงมีแนวคิดในการนาํนวตักรรมแบบเรียนสาํเร็จรูปท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามขั้นตอนท่ีกาํหนด พร้อมกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือพฒันา
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อนัเป็นการส่งเสริมเจตคติท่ีดีทางดา้นวิทยาศาสตร์  ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือสร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาชีววิทยา 1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลงัการใช้แบบบนัทึกการเรียนรู้ตาม
แนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน
รายวิชาชีววิทยา 1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ระหว่างหลงัเรียนและเป้าหมายการใชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้ตาม
แนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน
รายวิชาชีววิทยา 1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างหลงัเรียนและเป้าหมายการใช้แบบบนัทึกการเรียนรู้ตาม
แนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน
รายวิชาชีววิทยา 1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรต้น 

- แบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะ 

   แห่งศตวรรษท่ี 21 (Toolkit for 21st Century) 

ตวัแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา 1     

เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

์ ์ ์
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วธีิดําเนินการวจัิย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 หอ้ง 1 จาํนวน 33 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  
 ระยะเวลาในการวจิยั  วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 ถึง 18 ตุลาคม 2557 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาชีววิทยา 1  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา มีค่า 
IOC = 0.77 
 2. แบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21  รายวิชาชีววิทยา  1 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เร่ือง บทนาํทาง
ชีววิทยา มีค่า IOC = 0.77 ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 81.25/80.85 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของ
เคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 รายวิชาชีววิทยา 1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา ค่า IOC = 0.77 ค่าความเช่ือมัน่ KR-20 = 0.64 ค่าอาํนาจจาํแนกเฉล่ีย = 
0.66 และค่าความยากง่ายเฉล่ีย = 0.52 
 4. แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลงัการใชน้วตักรรมรายวิชาชีววิทยา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา สาํหรับผูเ้รียน
ประเมินตนเอง มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 0.928 และค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.27 - 0.89 
 5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัจากใชน้วตักรรมในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เร่ือง บทนาํ
ทางชีววิทยา มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 0.926 และค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.29 - 0.86 
 

ผลการวจัิย 

 1. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอน  8 ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ประกอบแบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 รายวิชาชีววิทยา 1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เร่ือง  บทนาํทางชีววิทยา 
พบวา่คะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียน  ( =16.17, SD = 2.855)  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อน
เรียน ( = 6.13, SD = 1.100) แสดงว่ามีความกา้วหนา้ทางการเรียนมากข้ึนหลงัการใชแ้นวการสอน 8 ขั้นตอน
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การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบแบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
 2. ค่าเฉล่ียแบบ Paired / Dependent Samples t - test  ของผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดย
ใชแ้นวการสอน 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบแบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือ
เสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 รายวิชาชีววิทยา 1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา พบว่าหลงัเรียน ( = 16.17, SD = 2.855) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 6.13,  
SD = 1.100) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% (t = 11.790, sig = .000) ซ่ึงผลคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.528) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% 
 3. ค่าร้อยละของการประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ พบว่าหลงัเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ แต่ควรพฒันาเจตคติขอ้ท่ี 11 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีน่าเรียนกว่าวิชาอ่ื  ขอ้ท่ี 
13 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีควรใหเ้วลามากกว่าน้ี และขอ้ท่ี 14 ขา้พเจา้ไม่รู้สึกกงัวลมากเม่ือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เน่ืองจากมีเจตคติอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ผลการประเมิน ซ่ึงพบว่าหลงัเรียนนกัเรียนมีค่าเฉล่ียเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด ในขอ้ท่ี 7 วิทยาศาสตร์เป็น
วิชาท่ีน่าสนใจ (  = 4.35,  SD  = 0.832) และนอ้ยท่ีสุดในขอ้ท่ี 11 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีน่าเรียนกว่าวิชาอ่ืน (  = 
3.43, SD = 1.037) แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนส่วนใหญ่เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเกิดแรง
บนัดาลใจ ความสนใจในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์หลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมโดยใชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้
ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบแนวการสอน 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และเม่ือเปรียบเทียบทางสถิติของผลการประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยเฉล่ียของนกัเรียนหลงั
เรียน ( = 3.96, SD = 0.267) ไม่แตกต่างจากเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99% 
 4. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจในการจดักิจกรรมโดยใชแ้บบบนัทึกการ
เรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี21 ประกอบแนวการสอน 8 ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ขอ้ 1 วตัถุประสงคข์องวิชาเหมาะกบัระดบั
ของผูเ้รียน ขอ้ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องวิชา ขอ้ 12  ผูส้อนมีการประเมินผล
การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และขอ้ 14 ผูส้อนมีเคร่ืองมือในการประเมินผลอยา่งหลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมิน ซ่ึงพบว่านกัเรียนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ขอ้ 11 ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม (  = 4.78, SD = 0.422) และนอ้ยท่ีสุดในขอ้ 2 กิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องวิชา ( = 4.13, SD = 0.757) กบัขอ้ 14 ผูส้อนมีเคร่ืองมือในการประเมินผล
อยา่งหลากหลาย (  = 4.13, SD = 0.694) ซ่ึงครูจะตอ้งนาํผลดงักล่าวไปพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และส่ือ
แบบเรียนท่ีใชป้ระกอบในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องวิชา และเคร่ืองมือ
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ในการวดัประเมินผลการเรียนรู้อยา่งหลากหลายต่อไป และเม่ือเปรียบเทียบทางสถิติของผลการประเมินความพึง
พอใจโดยรวมของนกัเรียนหลงัเรียน ( = 4.39, SD = 0.185) ต่อการจดัการเรียนรู้ของครูโดยใชแ้บบบนัทึกการ
เรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบแนวการสอน 8 ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สูงกว่าเป้าหมายท่ีระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99%  
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่า ถา้แบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือ 
เสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนได ้ดงันั้นนกัเรียนท่ีเรียนจากการจดักิจกรรมโดยใชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของ
เคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาชีววิทยา 1 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง บทนาํทางชีววิทยา 1 จะมีคะแนนทดสอบหลงัเรียน ( = 16.17, SD = 2.855) 
สูงกว่าก่อนเรียน ( = 6.13, SD = 1.100) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% (t = 11.790, sig = 
.000) ซ่ึงคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียนดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.528) อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และถา้แบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้าง
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ดา้นบวกได ้ดงันั้นนกัเรียนท่ีเรียนจากการจดักิจกรรมโดยใชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือ
เสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอน การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
โดยเฉล่ียหลงัเรียน (  = 3.96, SD = 0.267) ไม่แตกต่างจากเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% สรุปไดว้่าแบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาชีววิทยา 1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง 
บทนาํทางชีววิทยา ท่ีผูว้ิจยัจดัทาํข้ึน เหมาะสมในการนาํมาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ (IOC =  0.67-1.00) ท่ีเห็นว่าแบบเรียนสาํเร็จรูปน้ีมีความถูกตอ้ง 
สามารถใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอนได้ และผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน       
หลงัเรียน ( = 4.39, SD = 0.185) ท่ีสูงกว่าเป้าหมายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

 ผลการวิจยัสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา บทเรียนต่าง ๆ เพ่ือ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนโดยเฉพาะในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ใหเ้พิ่มมากข้ึนทาํใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่พ้ืนฐานความรู้ ความเขา้ใจ หรือความพร้อมของนกัเรียนแต่ละคน
ก่อนท่ีจบช่วงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นนกัเรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. 
2551 กาํหนด อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และพ้ืนฐานความเขา้ใจของการวิจยัในชั้นเรียนทางด้าน
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การศึกษา ผลการใชน้วตักรรมทางการศึกษาท่ีเก่ียวกบัแบบเรียนสาํเร็จรูปและแนวการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ในโลกศตวรรษท่ี 21 และสมาชิกส่วนหน่ึงแห่งประชาคมอาเซียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง โดยบนัทึกผลภายหลงัการสอนในแต่ละคร้ัง 
ซ่ึงจะพบจุดท่ีเป็นปัญหาและควรดาํเนินการแกไ้ข เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
ผูเ้รียน 
 2. ควรนาํวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบแบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไปประยุกต์ใช ้
ให้ครอบคลุมกบัเน้ือหาทุกบทเรียนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และเจตคติต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. ควรศึกษาผลการใชน้วตักรรมการจดัการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบ
แบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในดา้นการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนสู่ศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความพร้อมเพ่ือกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรวิจยัอยา่งต่อเน่ืองในปีการศึกษาถดัไป และในบทเรียนต่าง ๆ ของรายวิชาชีววิทยา เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการวิจยัดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 8 ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบแบบบนัทึกการเรียนรู้ตามแนวทางของเคร่ืองมือเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 ต่อการส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
  2. ควรศึกษาสาเหตุปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยาและ   
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ตํ่ากว่าเกณฑ์ตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการ 
เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงจะไดข้อ้มูลเชิงลึกมาใช้ประกอบ 
การพิจารณาหาแนวทางในการพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

3. ควรต่อยอดในการจดัทาํนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนการ 
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นแนวสาํคญัในการจดัการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนสู่
ศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความพร้อมเพ่ือกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เป็นทีม มีการฝึก
คน้หาความรู้และเอาความรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมายต่อชีวิตของผูเ้รียน 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ดา้นท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน 
จาํนวน 15 คน การจดัประชุมระดมความคิดในพ้ืนท่ี จาํนวน 4 คร้ัง การเสวนากลุ่มย่อย ตลอดจนการเขา้ร่วม
ประชุมและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัประชาชนในพ้ืนท่ี พบว่าความขดัแยง้ดา้นท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอ   
นาโยง จงัหวดัตรัง เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเขา้มาดาํเนินการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐท่ีส่งผลกระทบต่อ
การดาํรงชีวิตของประชาชน ภาครัฐไม่ยอมรับหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดินของภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชน มุ่งบงัคบัใช้กฎหมายและนโยบายของภาครัฐซ่ึงขาดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน จึงนาํมาสู่การเกิดความขดัแยง้ระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชนและองคก์รชุมชน ซ่ึงมีมุมมองในการ
บริหารจดัการท่ีดินและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินแตกต่างกนั  
คาํสําคญั: ความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน, ตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
 

ABSTRACT 
 This article has main objectives. To show Land Conflicts of Lamo Sub-District, Na Yong District, 
Trang Province. This research was conducted by reviewing related literatures, conducting deep interview with 
15 people who relating to land conflict solving, arranging brain storming activities, arranging 4 focus group 
discussion, and participating local activities. The research showed that Land Conflicts of Lamo Sub -District, Na 
Yong District, Trang Province. The sequel of implementation land management with public sector, affects the 
 
* อาจารยป์ระจาํวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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lives of local people. Public sector did not accept the principles and guidelines for the management of local 
people and community organizations. And Focus enforcement law and policy of Public sector lack of participation 
with local people. Led to the conflict among public sector, local people and community organizations. With a 
view to land management and solution land conflicts were different. 
Keywords: land conflicts,  Lamo Sub - District Na Yong District Trang Province. 
 

บทนํา 
 พ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีประสบกบัปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน 
เน่ืองดว้ยตาํบลละมอเป็นชุมชนหน่ึงท่ีตั้งอยู่แถบเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง ซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรแก่การอนุรักษแ์ละดาํรงไวซ่ึ้งผืนป่าในพ้ืนท่ี จึงมีการนาํแนวคิดการสงวนและ
อนุรักษป่์าไมม้าใชใ้นพ้ืนท่ี โดยมีหลกัการเพ่ือแบ่งแยกและกาํหนดแนวเขตของพ้ืนท่ีทาํกินและอยูอ่าศยัเดิมของ
ประชาชนกบัพ้ืนท่ีป่าไม ้เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การแผว้ถางและบุกรุกทาํลายป่าไม ้ภาครัฐจึงกาํหนดใหผ้ืนป่าเทือกเขา
บรรทดัเป็นพ้ืนท่ีป่าไมส้งวนและป่าไมคุ้ม้ครอง ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีของตาํบลละมอ ดว้ยเหตุผลท่ีว่าป่าแห่งน้ีมี
ไม้ยาง  ไม้นาคบุตร  ไม้ตะเคียนทอง  ไม้หลุมพอ  และไม้ชนิดอ่ืนซ่ึงมีค่าจํานวนมาก และมีของป่ากับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนดว้ย สมควรกาํหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่า ไม ้ ของป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว ้และต่อมามีพระราชกฤษฎีกากาํหนดให้ป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนท่ีตาํบลละมอเป็น
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขายา่ แต่ในแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาไม่ปรากฏช่ือพ้ืนท่ีตาํบลละมอ ทั้งท่ีแผนท่ี
ทา้ยพระราชกฤษฎีกานั้นครอบคลุมและทบัซอ้นกบัพ้ืนท่ีตาํบลละมอ ส่งผลให้ภาครัฐโดยอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - 
เขายา่ถือเป็นเขตพ้ืนท่ีของอุทยานดว้ย จากการนาํแนวคิดในการอนุรักษป่์าไมข้องภาครัฐเขา้มาใชใ้นการบริหาร
จดัการท่ีดินและผืนป่าในบริเวณตาํบลละมอนั้น นาํมาสู่การประกาศทบัซอ้นท่ีทาํกินของประชาชน ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรั้บผลกระทบในการดาํรงชีวิต เกิดการเรียกร้อง ชุมนุมประทว้งให้ภาครัฐเขา้มาดาํเนินการแกไ้ขปัญหา แต่
ในการเขา้มาดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของภาครัฐนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม กลบัทวีความ
รุนแรงของปัญหาความขดัแยง้เพิ่มข้ึน เน่ืองดว้ยไม่สอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมใน
การร่วมคิดและร่วมดาํเนินการจากภาคส่วนต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือศึกษาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 โสภณ ชมชาญ (2548)  กล่าวว่า สาเหตุและท่ีมาของความขดัแยง้ในเร่ืองบริหารจดัการท่ีดินมาจาก
นโยบายของรัฐไม่มีเอกภาพเน่ืองจากมีการเปล่ียนรัฐบาลบ่อยคร้ัง และขาดเครือข่ายระบบขอ้มูลท่ีดินท่ีดี ขอ้
พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐกบัเอกชน และเอกชนกบัเอกชนในเร่ืองท่ีดินนั้น สาเหตุหน่ึง   
เกิดจากขาดระบบขอ้มูลท่ีดินโดยเฉพาะระบบแผนท่ี ซ่ึงแต่ละหน่วยงานใช้มาตราส่วนท่ีแตกต่างกนั มาตรการ
ควบคุมการใช้ท่ีดินจึงไม่มีประสิทธิภาพ ถึงแมว้่าจะมีการกาํหนดเขตท่ีตอ้งสงวนและคุม้ครองไวเ้พ่ือรักษา
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของประเทศไวก้็ตาม เม่ือขาด
นโยบายท่ีมีเอกภาพและระบบขอ้มูลท่ีดินท่ีดี มาตรการท่ีจะใช้ควบคุมการใช้ท่ีดินจึงไม่มีประสิทธิภาพตาม     
ไปดว้ย ตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือมีท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือการเกษตรท้ิงร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จาํนวนมาก แต่มีประชาชนไป
บุกรุกป่าไมห้รือพื้นท่ีสงวนคุม้ครองเพ่ือหาท่ีดินทาํกิน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการท่ีดิน แมว้่ารัฐไดพ้ยายามป้องกนัและลดความขดัแยง้โดยวิธีต่าง ๆ มาโดยตลอดก็ตาม แต่ไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ท่าท่ีควร เป็นเพราะมีการดาํเนินการเพียงฝ่ายเดียว ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไม่มีส่วนร่วม 
ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารจดัการท่ีดินนั้นมิใช่จะมาจากส่วนราชการเพียงฝ่ายเดียว จะตอ้งรวมถึงผูท่ี้อยู่
อาศยัในทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งของทรัพยากรนั้น ๆ ผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากการใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีตอนบนหรือ
ตอนล่างของพ้ืนท่ีนั้น ๆ รวมทั้งนกัวิชาการและผูท่ี้สนใจในการบริหารจดัการท่ีดินดว้ย ในขณะท่ีเครือข่ายปฏิรูป
ท่ีดินแห่งประเทศไทย (2553) มองว่าการบริหารจดัการท่ีดินของประเทศไทยเกิดจากระบบและกลไกการบริหาร
จดัการท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมและความไร้ประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั้งกลไกกระจายการถือครอง
ท่ีดินจากนโยบายและขอ้จาํกดัของนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่ีดินในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าปัญหา
ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินลว้นมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ มากมาย ทั้งน้ีในแต่ละพ้ืนท่ีต่างก็มีปัจจยัและลกัษณะของ
ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินท่ีแตกต่างกนั 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้าํในทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองค์กรชุมชนและประชาชนท่ีมี
ความเขา้ใจถึงปัญหาและเก่ียวขอ้งกบัปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน จาํนวน 15 คน การจดัประชุมระดมความคิดใน
พ้ืนท่ี จาํนวน 4 คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง 30 - 60 คน ประกอบไปดว้ยผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนจากองคก์รชุมชน
และภาคประชาชน การเสวนากลุ่มย่อยแบ่งเป็นกลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน กลุ่มผูแ้ทนจากองค์กรชุมชน และกลุ่มภาค
ประชาชน ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ผลการวจัิย 
 จากการศึกษาประเด็นความขดัแยง้ดา้นท่ีดินพื้นท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง พบว่าไม่ได้
เกิดข้ึนในรูปแบบของการเผชิญหนา้กนัระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชนเพื่อช่วงชิงอาํนาจในการบริหารจดัการ
ท่ีดินในพ้ืนท่ี แต่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเขา้มาดาํเนินการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐท่ีส่งผลกระทบต่อ
การดาํรงชีวิตของประชาชน เม่ือเกิดปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินข้ึนในพื้นท่ีและส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต
ของประชาชน ทาํใหป้ระชาชนรวมตวักนัจดัตั้งเป็นองคก์รภาคประชาชนและองคก์รชุมชน เพ่ือเสนอแนวทาง
และการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในรูปแบบต่าง ๆ ใหภ้าครัฐ แต่ภาครัฐไม่ใหก้ารยอมรับใน
หลกัการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาและการบริหารจดัการท่ีดินของภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ใน
ขณะเดียวกนัภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐในระดบัต่าง ๆ ยงัคงมุ่งดาํเนินการตามระเบียบและขอ้กฎหมายโดยไม่ให้
ความสําคญักบัสภาพความเป็นจริง ความสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี การดาํรงชีพ ประเพณีและวฒันธรรม 
ตลอดจนหลกัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แต่กลบัมุ่งบงัคบัใชก้ฎหมายและนโยบายของภาครัฐท่ีดาํเนินการโดยภาครัฐเพียง
ฝ่ายเดียว ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดว้ยมุมมองในการบริหารจดัการท่ีดินและแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ท่ีแตกต่างกนั จึงนาํมาสู่ความขดัแยง้ระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนและองคก์รชุมชนข้ึนในท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพท่ี 1  ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
  

ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง มีจุดเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กนัยายน 
พ.ศ. 2510 เน่ืองจากมีการกาํหนดใหป่้าเทือกเขาบรรทดั แปลงท่ี 1 ตอนท่ี 1 ในทอ้งท่ีตาํบลละมอ และตาํบลช่อง 
อาํเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ นบัจากวนันั้นเป็นตน้มาประเดน็ปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีจึงไดเ้ร่ิมก่อตวัข้ึนและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเม่ือภาครัฐไดเ้ขา้มาดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายและ
ดาํเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบั จนถึงวนัน้ีเป็นระยะเวลากว่า 46 ปี ท่ีเกิดความขดัแยง้และไม่สามารถแกไ้ข

ความขดัแย้งด้านทีด่นิพืน้ทีตํ่าบละมอ 
อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

ภาครัฐไม่ยอมรับหลกัการและ
แนวทางในการบริหารจดัการ
ท่ีดินของภาคประชาชนและ

องคก์รชุมชน 

การบริหารจดัการท่ีดินของ
ภาครัฐท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ดาํรงชีวิตของประชาชน 

ภาครัฐมุ่งบงัคบัใชก้ฎหมาย
และนโยบายซ่ึงขาดการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน 
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ปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมพอท่ีจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินไดอ้ย่างย ัง่ยืน ในทางกลบักนั
ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีได้ก่อให้เกิดความทุกข์ยากในการดาํรงชีพตามวิถีดั้ งเดิมของประชาชน ขาด
โอกาสในการเขา้ถึงการบริการและการพฒันาดา้นโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และดา้นอ่ืน ๆ ของภาครัฐ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตอ้งตกอยู่ในหล่มแห่งความทุกข์ของแนวคิดเพ่ือการอนุรักษ์และดาํรงไวซ่ึ้งป่าไมท่ี้อุดม
สมบูรณ์ของภาครัฐท่ีมุ่งดาํเนินการตามหลกัของกฎหมาย ขาดการมีส่วนร่วมคิดร่วมดาํเนินการของภาคประชาชน 
ตลอดจนขาดการสาํรวจบริบทของพ้ืนท่ีและลงพ้ืนท่ีเพื่อกนัเขตพื้นท่ีทาํกินและอยู่อาศยัเดิมของประชาชนใน
พ้ืนท่ีกบัเขตแนวพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ภาครัฐตอ้งการสงวนและอนุรักษ์ไว ้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าหากมีการลงพ้ืนท่ีและ
สํารวจพ้ืนท่ีอย่างแทจ้ริง ปัญหาการประกาศพ้ืนท่ีป่าอนุรักษแ์ละป่าสงวนของภาครัฐทบัซ้อนท่ีทาํกินและอยู่
อาศยัเดิมของประชาชนกจ็ะไม่เกิดข้ึน  

 

อภิปรายผล 
1. การบริหารจัดการท่ีดนิของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวติของประชาชน ความขดัแยง้ดา้น

ท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3, 4, 8 และ 9 หรือพ้ืนท่ีบา้นเหมก 
บา้นคลองลาํปริง บา้นทุ่งส้มป่อย เกิดข้ึนมาจากมีการประกาศให้ทอ้งท่ีตาํบลละมอเป็นป่าสงวนแห่งชาติใน 
พ.ศ. 2510 ซ่ึงการประกาศให้เป็นป่าสงวนนั้นขาดการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจน
การดาํเนินการภาครัฐในขณะนั้นไม่ไดเ้ขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยบริบทของพ้ืนท่ีในตอน
นั้นมีความยากลาํบากในการเดินทางเขา้ถึงพ้ืนท่ี ภาครัฐจึงไม่ไดเ้ขา้มาดาํเนินการใด ๆ อีกทั้งประชาชนบางส่วน
ไม่ทราบเสียดว้ยซํ้ าว่าพ้ืนท่ีท่ีตนเองทาํมาหากินและอยู่อาศยั เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษได้
กลายเป็นพื้นท่ีป่าสงวนไปโดยปริยาย เม่ือประชาชนในพ้ืนท่ีทราบว่าผืนแผน่ดินท่ีตนเองทาํมาหากินและอยูอ่าศยั
นั้นกลายเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติไปแลว้ก็พยายามท่ีจะเรียกร้องสิทธิในการอยู่อาศยัมาก่อน และมองว่าภาครัฐ
ประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติทบัซ้อนท่ีทาํกินและอยูอ่าศยัเดิมของตน ซ่ึงกระบวนการเรียกร้องเพ่ือให้ภาครัฐมา
แกไ้ขปัญหานั้นไม่ไดเ้ป็นรูปธรรม เพราะผูใ้ดเดือดร้อนหรือโดนจบักุม ก็ตอ้งต่อสู้และด้ินรนกนัเอง แต่เม่ือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนและผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตเป็นจาํนวนมากจึงนาํมาสู่การรวมตวักนั
ข้ึนของประชาชนในพ้ืนท่ี จากบทเรียนท่ีไดรั้บจากการเขา้มาควบคุมและเขม้งวดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ตลอดจนการ
รวมพลงัของประชาชนในชุมชนเพ่ือต่อสู้และคดัคา้นการดาํเนินงานของภาครัฐและอาํนาจของภาครัฐในรูปแบบ
ต่าง ๆ จึงนาํมาซ่ึงปัญหาความขดัแยง้ระหว่างภาคประชาชนกบัภาครัฐท่ีรุนแรงข้ึน ต่อมาในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2525 ไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดให้ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทดัแปลงท่ี 1 ตอนท่ี 1 นั้น เป็น
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขายา่ แต่ไม่มีช่ือของตาํบลละมอในแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกา ทั้งท่ีพ้ืนท่ีท่ีระบุใน
แผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกานั้นครอบคลุมและทบัซ้อนพ้ืนท่ีตาํบลละมอ เจา้หนา้ท่ีของรัฐจึงมองว่าแมร้ายช่ือจะ
ตกหล่นไปแต่แผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกานั้นครอบคลุมพ้ืนท่ี ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้มาเขม้งวดและ
บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงั เสมือนหน่ึงการเติมเช้ือเพลิงให้กบัไฟท่ียงัร้อนระอุ ปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน
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ในพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง จึงไดท้วีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เพราะการบริหารจดัการท่ีดินและ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัความขดัแยง้ดา้นท่ีดินของภาครัฐไม่สอดคลอ้งกบับริบทและสภาพความเป็นจริงของพ้ืนท่ี 
ตลอดจนไม่อยูบ่นพ้ืนฐานของประเพณีและวฒันธรรมในพ้ืนท่ี ตรงกนัขา้มกลบัมุ่งให้ความสําคญัตามระเบียบ
และขอ้กฎหมาย และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินการบริหารจดัการท่ีดิน 

2. ภาครัฐมุ่งบังคับใช้กฎหมายและนโยบายซ่ึงขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การเขา้มาดาํเนินการ
บริหารจดัการท่ีดินในพื้นท่ีของภาครัฐดว้ยแนวคิดของการอนุรักษแ์ละการสงวนผืนป่าในรูปแบบของป่าสงวน
แห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขายา่นั้นขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ก่อให้เกิดความขดัแยง้ใน
การบริหารจดัการท่ีดินระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชนในพื้นท่ีตลอดมา กระทัง่มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2541 เร่ืองการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าไมม้าใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารจดัการท่ีดิน
ในพ้ืนท่ี แต่ก็ยงัไม่สามารถนาํมาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอได ้เพราะประชาชนใน
พ้ืนท่ีคดัคา้นนโยบายตามมติของคณะรัฐมนตรีดงักล่าว เน่ืองดว้ยประชาชนบางส่วนมองว่าการแกไ้ขปัญหาตาม
มติดงักล่าวนั้นเป็นการเอาเปรียบภาคประชาชน ไม่มีการส่งเสริมใหมี้การแกไ้ขปัญหาท่ีดินอยา่งมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนอย่างแทจ้ริง ก่อให้เกิดความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากเจา้หน้าท่ีป่าไมมุ่้งปฏิบติั
หน้าท่ีตามระเบียบขอ้บงัคบัของนโยบายการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไมโ้ดยไม่สนใจขอ้เรียกร้องและ       
ขอ้คดัคา้นจากภาคประชาชน จึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้พราะเป็นนโยบายท่ีเกิดจากการกาํหนดโดยภาครัฐ
เพียงฝ่ายเดียว ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
ทาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทดัไม่ยอมรับการแกไ้ขปัญหา ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดน้าํ
แนวคิดโฉนดชุมชนมาใช้เพ่ือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอ แต่หลกัการของโฉนด
ชุมชนไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ด้านท่ีดินเป็น
รูปธรรมอย่างย ัง่ยืนได ้ประชาชนและองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีตาํบลละมอจึงไม่ยอมรับในหลกัการของการแกไ้ข
ปัญหาในรูปแบบของโฉนดชุมชน แสดงให้เห็นว่าการเขา้มาบริหารจัดการท่ีดินและแกไ้ขปัญหาด้านความ
ขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอนั้น ภาครัฐมุ่งดาํเนินการตามแนวทางและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีขาดการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนอยา่งแทจ้ริง   
 3. ภาครัฐไม่ยอมรับหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินของภาคประชาชนและองค์กรชุมชน  
เพ่ือแกไ้ขและบรรเทาปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน ประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลละมอจึงไดร้วมตวักนัเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การจดัทาํกฎกติกาในการบริหารทรัพยากรและการอยูร่่วมกนั
ในชุมชน การจดัตั้งกลุ่มรักษป่์าตน้นํ้ าในชุมชนต่าง ๆ จดัรูปแบบชุมชนรักษป่์าตน้นํ้ าตามภูมิปัญญาของแต่ละ
ชุมชน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัชุมชนและพ้ืนท่ี แต่ไม่ไดรั้บการยอมรับและให้ความสาํคญัจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
ปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอนั้น ประชาชนในพ้ืนท่ีต่างก็พยายามเสนอแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาและการบริหารจดัการท่ีดินในรูปแบบต่าง ๆ ต่อภาครัฐ โดยให้ยึดหลกัของสิทธิของชุมชนในการบริหาร
จดัการตนเอง แต่กไ็ม่ไดรั้บการยอมรับและใหค้วามสาํคญัจากภาครัฐ ในทางกลบักนัภาครัฐมุ่งใชห้ลกัวิชาการและ
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ขอ้กฎหมายในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ขาดการมีส่วนร่วมและไม่เป็นธรรม ทั้งท่ีการดาํเนินการเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินของภาคประชาชนนั้นควรทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง ประชาชนมีความรักความ
สามคัคีกนั ควรนาํหลกัของภูมิปัญญามาใชใ้นการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาในชุมชน ตลอดจนมีการดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินอยา่งเป็นระบบตามวิถีของชุมชน  

แสดงให้เห็นว่าความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพื้นท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง เกิดข้ึนมาจากความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของการบริหารจดัการท่ีดินระหว่างภาครัฐ หน่วยงานของภาครัฐ นโยบายของรัฐ เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐกบัองคก์รชุมชนและภาคประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนกบัประชาชนดว้ยกนั โดยความขดัแยง้
ดา้นท่ีดินเกิดจากแนวคิดและมุมมองในการบริหารจดัการท่ีดินและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ซ่ึงมีความแตกต่างกนั 
โดยต่างฝ่ายต่างกมุ่็งท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งสิทธ์ิของตนท่ีมีอยู ่ภาครัฐกมุ่็งท่ีจะอนุรักษท่ี์ดิน ดูแลและรักษาไวซ่ึ้งป่าไมท่ี้
อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร แต่การประกาศป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานท่ีไม่ไดมี้การสาํรวจเขตพ้ืนท่ี
ให้ชดัเจน ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพ้ืนท่ีทาํกินและอยูอ่าศยัของประชาชนกบัพ้ืนท่ีป่าไม ้และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐ ไดน้าํมาสู่การประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทบัซอ้นท่ีทาํ
กินและอยูอ่าศยัเดิมของประชาชน ในขณะท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเรียกร้องสิทธ์ิอนัชอบธรรม โดยมองว่าบรรพบุรุษ
ของตนไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัและทาํกินก่อนการประกาศเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติ จึงนาํมาซ่ึงความขดัแยง้
ระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชนข้ึน และจากมุมมองในการบริหารจดัการท่ีดินท่ีแตกต่างกนัยงันาํไปสู่ความขดัแยง้
ระหว่างนโยบายของรัฐกบัประชาชน ความขดัแยง้ระหว่างเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัประชาชน และความขดัแยง้
ระหว่างประชาชนกบัประชาชนตามมา หากไม่ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และก่อให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ อาจ จะนาํไปสู่ความรุนแรงท่ีมากข้ึนและอาจจะก่อใหเ้กิดการ
ต่อสู้แย่งชิงซ่ึงอาํนาจในการบริหารจดัการท่ีดินระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชน องคก์รชุมชน และระหว่าง
ประชาชนดว้ยกนัเอง   
 ทั้งน้ีภาครัฐตอ้งมีระบบการจดัการขอ้มูลท่ีดินท่ีดี ตอ้งมีมาตรการควบคุมการใชท่ี้ดินท่ีมีประสิทธิภาพ และ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาปัญหาและรูปแบบของความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
 2. ควรศึกษาผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจากการเขา้มาดาํเนินการบริหารจดัการ
ท่ีดินในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาครัฐ  
 3. ควรศึกษากระบวนการและวิธีการรวมตวัของภาคประชาชนในการต่อสู้และคดัคา้นการดาํเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
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นโยบายภาครัฐเพือ่การบริหารจัดการท่ีดนิพืน้ท่ีตําบลละมอ อาํเภอนาโยง จังหวดัตรัง 
PUBLIC POLICY FOR LAND MANAGEMENT IN LAMO SUB-DISTRICT,  

NA YONG DISTRICT, TRANG PROVINCE 
 

ววิฒัน์   ฤทธิมา* 
 Wiwat  Rittima 

 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการนาํนโยบายภาครัฐมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สัมภาษณ์ไม่เป็นทางการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน การจดัประชุมระดมความคิดและการ
เสวนากลุ่มยอ่ยในพ้ืนท่ี ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัประชาชนในพ้ืนท่ี พบว่าในการ
บริหารจดัการท่ีดินพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง ภาครัฐมีความมุ่งเน้นเพ่ือการอนุรักษแ์ละสงวน
พ้ืนท่ีไวเ้พื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่ดว้ยการดาํเนินงานเพ่ือการบริหารจดัการท่ีดินท่ีไม่สอดคลอ้งกบับริบทของ
พ้ืนท่ี จึงนาํมาสู่การสร้างความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนและเกิดความขดัแยง้ในการบริหารจดัการท่ีดินระหว่าง
ภาคประชาชนกบัภาครัฐ  
คาํสําคญั: นโยบายภาครัฐ, การบริหารจดัการท่ีดิน, ตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
 

ABSTRACT 
This article aims to show Problems in Public Policy Implement for Land Management in Lamo Sub - 

District, Na Yong District, Trang Province. This study was conducted by reviewing related literatures, conducting 
deep interview and informal interview with people relating to land conflict solving, arranging brain storming 
activities, arranging focus group discussion, and participating local activities. To show that Land Management 
in Lamo Sub - District, Na Yong District, Trang Province. The focus on conservation and preserve for 
benefits of the public. However, with the implementation of Land Management does not correspond the area. 
So brings to make trouble people and land management conflicts between local people and public sector. 
Keywords: public policy, land management, Lamo Sub - District Na Yong District Trang Province. 
 
* อาจารยป์ระจาํวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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บทนํา 

 นโยบายภาครัฐเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการท่ีดินนั้นดาํเนินการเพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดิน แต่ในทางกลบักนัหากการดาํเนินนโยบายของภาครัฐขาดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
จากประชาชนในแต่ละพื้นท่ีและไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง กจ็ะนาํไปสู่ปัญหาในการบริหารจดัการท่ีดิน
ท่ีเกิดจากการนาํนโยบายการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐไปบงัคบัใชไ้ดเ้ช่นกนั พ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีประสบปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินอนัเกิดจากแนวคิดเพ่ือการบริหารจดัการท่ีดิน
ของภาครัฐ เร่ิมตน้จากการประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือปกป้องและสงวนไวซ่ึ้งป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 
แต่กลบัประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนทบัซอ้นท่ีทาํกินและอยูอ่าศยัเดิมของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการนาํนโยบาย
ในการบริหารจดัการท่ีดินและการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในรูปแบบต่าง ๆ มาบงัคบัใชเ้พื่อบริหาร
จดัการท่ีดินในพ้ืนท่ี ซ่ึงกระบวนการและนโยบายในการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐไม่ก่อให้เกิดการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม กลบัก่อใหเ้กิดความแตกร้าวระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชน เกิดความ
ขดัแยง้ในการบริหารจดัการท่ีดินท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สาํหรับบทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเร่ือง
แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินโดยชุมชน ตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาจากการนาํนโยบายภาครัฐในการบริหารจดัการดา้นท่ีดินไปบงัคบัใช้ในพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง ท่ีประสบความลม้เหลวและส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ในการบริหารจดัการท่ีดินระหว่างภาครัฐกบัภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนในขณะเดียวกนัปัญหาเดิมท่ีมีอยู่ก็ไม่ไดรั้บการแกไ้ข อีกทั้งนโยบายในการบริหาร
จดัการท่ีดินของภาครัฐนั้นยงัขาดการมีส่วนร่วมและขาดการคาํนึงถึงความตอ้งการของภาคประชาชนและองคก์ร
ชุมชนในพ้ืนท่ี  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือศึกษาปัญหาในการนาํนโยบายภาครัฐไปใชใ้นการบริหารจดัการท่ีดิน พ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ใหค้วามหมายของป่าวา่ เป็นท่ีดิน รวมตลอดถึงภูเขา หว้ย 

หนอง คลองบึง บาง ลาํนํ้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียงัมิไดมี้บุคคลไดม้าตามกฎหมาย ในการกาํหนด   
ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตราท่ี 6 ระบุว่า บรรดาป่าท่ีเป็นป่าสงวนอยูแ่ลว้ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองและสงวน
ป่าก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัน้ี และเม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควร
กาํหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่า ไม ้ของป่า หรือทรัพยากร ธรรมชาติอ่ืน ใหก้ระทาํไดโ้ดย
ออกกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งมีแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าท่ีกาํหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบทา้ยกฎกระทรวงดว้ย และ
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ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กล่าวถึงการกาํหนดท่ีดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามมาตราท่ี 6 ว่า 
เม่ือรัฐบาลเห็นสมควรกาํหนดบริเวณท่ีดินแห่งใดท่ีมีสภาพธรรมชาติ เป็นท่ีน่าสนใจให้คงอยูใ่นสภาพธรรมชาติเดิม 
เพ่ือสงวนไวใ้ห้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและร่ืนรมยข์องประชาชน ก็ให้มีอาํนาจกระทาํได้โดยประกาศ     
พระราชกฤษฎีกาและใหมี้แผนท่ีแสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีกาํหนดนั้นแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาดว้ย บริเวณท่ี
กาํหนดน้ีเรียกวา่ "อุทยานแห่งชาติ" ท่ีดินท่ีจะกาํหนดใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาตินั้นตอ้งเป็นท่ีดินท่ีมิไดอ้ยูใ่นกรรมสิทธ์ิ
หรือครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลใด ซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง ทั้งน้ีจากการกาํหนดพ้ืนท่ีของแนวคิด
การสงวนและคุม้ครองพ้ืนท่ีป่าไมต้ามนโยบายของภาครัฐทั้งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 นั้น แสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าไม่คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีแต่อย่างใด เม่ือนาํไปบงัคบัใชจ้ริงยอ่มนาํไปสู่ปัญหาดา้นต่าง ๆ และประสบกบัความ
ลม้เหลวในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

การดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 มีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 1. ดาํเนินการสาํรวจ - ตรวจสอบในขอบเขตพ้ืนท่ีป่าโดยสาํรวจ - ตรวจสอบสภาพป่าและการใชท่ี้ดิน ป่าไม ้
เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนเน้ือท่ีรวมทั้งหมดของการใชท่ี้ดิน ป่าไม ้และสภาพป่าท่ีเหลืออยู ่ดาํเนินการสาํรวจการถือครอง
พ้ืนท่ีป่าไมเ้พ่ือใหไ้ดข้อ้มูลว่าในจาํนวนการใชท่ี้ดินและป่าไมท้ั้งหมดนั้น ใครเป็นผูใ้ช/้ครอบครองใชท้าํอะไร โดย
ทาํการสาํรวจพ้ืนท่ีท่ีครอบครองและข้ึนทะเบียนบุคคลผูค้รอบครอง รวมถึงการสาํรวจลกัษณะสภาพพ้ืนท่ีและช้ี
ตาํแหน่งท่ีตั้งดว้ย รวมทั้งสาํรวจขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีในพ้ืนท่ีนั้น 
 2. สรุปผลขอ้มูลการสาํรวจซ่ึงเป็นสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน นาํมาพิจารณาประเมินเชิงภาพรวม/ช้ีปัญหา 
และกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น 
 3. ตรวจสอบสภาพการใชท่ี้ดินจากภาพถ่ายทางอากาศท่ีถ่ายภาพบริเวณพ้ืนท่ีป่าเป้าหมายไวเ้ป็นคร้ังแรก 
(ภายหลงัจากประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมายคร้ังแรก) และถ่ายทอดขอบเขตอา้งอิงลงในพ้ืนท่ีภูมิประเทศจริง 
 4. สาํรวจและวางแผน กาํหนดความเหมาะสมในการใชพ้ื้นท่ี โดยพิจารณาผลการตรวจสอบร่องรอยการ
ทาํประโยชน์ประกอบพยานหลกัฐานอ่ืนในพื้นท่ีเป้าหมาย พิจารณาลกัษณะทางภายภาพของพ้ืนท่ีนั้น ๆ ว่า
ล่อแหลม คุกคามต่อระบบนิเวศหรือไม่ 
 5. ตรวจพิสูจน์ และรับรองสิทธ์ิการอยูอ่าศยั/ทาํกิน กรณีตรวจพิสูจน์แลว้ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูม่าก่อนการ
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้และไม่เป็นพ้ืนท่ีล่อแหลม คุกคามต่อระบบนิเวศ จะออกหนงัสืออนุญาต สทก. ให้เพ่ือ
การอยูอ่าศยั/ทาํกินต่อไป ในกรณีท่ีอยูม่าก่อนการประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้แต่เป็นพ้ืนท่ีล่อแหลม คุกคามต่อระบบ
นิเวศ จะตอ้งกาํหนดแผนความช่วยเหลือหรือยา้ยไปในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงหากอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีป่าไมก้จ็ะตอ้งมี
การออกหนงัสืออนุญาตรับรองสิทธ์ิให้เช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีตรวจสอบพิสูจน์แลว้ปรากฏว่าเป็นการอยู่อาศยั
ภายหลงัการประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่า จะตอ้งพิจารณาดาํเนินการจดัทาํแผนการเคล่ือนยา้ยต่อไป และหากยงัไม่สามารถ
เคล่ือนยา้ยไดท้นัที จะตอ้งจดัระเบียบท่ีอยูอ่าศยั/ทาํกินใหเ้พยีงพอกบัการดาํรงชีพ 
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 6. ขอบเขตพ้ืนท่ีอนุญาตหรือจดัใหอ้ยูอ่าศยั / ทาํกิน จะมีการจดัทาํขอบเขตใหเ้ป็นท่ีทราบอยา่งชดัเจนโดย
ทัว่กนั เพ่ือป้องกนัการขยายพ้ืนท่ีหรือรุกลํ้าเขา้ไปในเขตอนุรักษ ์
 7. การใชท่ี้ดินในพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตหรือจดัใหจ้ะกาํหนดเง่ือนไขการใชท่ี้ดินเพ่ือลดผลกระทบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ/หรือส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการหา้มขยายพ้ืนท่ีรุกลํ้าเขา้ไปในเขตอนุรักษ ์ 
 8. พิจารณาจดัทาํแผนการปฏิบติัต่อเน่ือง เพ่ือสนบัสนุนโครงการแลว้แต่กรณี  

แสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าการนาํนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐนั้น 
ยงัให้ความสาํคญัต่อกระบวนการของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวและไม่คาํนึงถึงสภาพความเป็นจริงและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้าํในทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รชุมชนและประชาชนท่ีมี
ความเขา้ใจถึงปัญหาและเก่ียวขอ้งกบัปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน จาํนวน 18 คน และการสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน การจดัประชุมระดมความคิดในพ้ืนท่ีจาํนวน 4 คร้ัง ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมต่อคร้ังประมาณ 30 - 60 คน ประกอบดว้ยผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนจากองคก์รชุมชน และภาคประชาชน การ
เสวนากลุ่มยอ่ยจาํนวน 3 คร้ัง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อคร้ังประมาณ 5 - 15 คน แบ่งเป็นกลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน กลุ่มผูแ้ทน
จากองคก์รชุมชน และกลุ่มภาคประชาชน ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
 

ผลการวจัิย 
 แนวทางการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐในพื้นท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง พบว่าการ
ดาํเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ของภาครัฐนั้น ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรชุมชนในพื้นท่ี 
ตลอดจนขาดความสอดคลอ้งกบับริบทอนัแทจ้ริงของพ้ืนท่ี จึงนาํมาสู่การต่อสู้และการเรียกร้องความยุติธรรม
ของภาคประชาชนและองคก์รชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือส่ือสารถึงภาครัฐ แสดงใหเ้ห็นว่านโยบาย ในการบริหาร
จดัการท่ีดินของภาครัฐท่ีบงัคบัใชใ้นพ้ืนท่ีนั้นก่อใหเ้กิดความทุกขย์ากในการดาํรงชีพ และไม่ใช่ความตอ้งการของ
ประชาชนท่ีแทจ้ริง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความย ัง่ยืนในการบริหารจดัการท่ีดิน เม่ือขาดการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนและองคก์รชุมชน แต่ภาครัฐก็ยงัมุ่งดาํเนินการตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดมาและไม่ให้ความสาํคญักบัภาค
ส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีมากนกั ส่งผลใหเ้กิดปัญหาทบัซอ้นมากยิง่ข้ึนจากการนาํนโยบายการบริหารจดัการท่ีดินของ
ภาครัฐไปบงัคบัใชใ้นพ้ืนท่ี 
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อภิปรายผล 
 นโยบายในการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐท่ีนาํมาบงัคบัใชใ้นพ้ืนท่ีตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดั
ตรัง ประกอบไปดว้ย  
 1. นโยบายว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินว่าด้วยการอนุรักษ์  ดว้ยลกัษณะของพื้นท่ีตาํบลละมอ ในเขตหมู่
ท่ี 1, 3, 4, 8 และหมู่ท่ี 9  ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาบรรทดั จึงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นอนั
เป็นพ้ืนท่ีป่าไมซ่ึ้งยงัคงอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าเป็นป่าดิบช้ืน มีพนัธ์ุไมแ้ละพนัธ์ุสัตวน์านาชนิด ตลอดจนเป็น
แหล่งตน้นํ้าท่ีหล่อเล้ียงชีวิตประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง จากประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น 
ผูค้นไดเ้ขา้มาจบัจอง แผว้ถางพ้ืนท่ีป่าไมเ้พ่ือใชท่ี้ดินในการทาํมาหากิน ทาํเกษตรกรรม ปลูกผกัปลูกขา้วเพ่ือการ
ดาํรงชีพ ซ่ึงพึ่งพาและอยู่ร่วมกบัผืนป่าอย่างสมดุลควบคู่ไปกบัการดูแลและรักษาผืนป่า ต่อมาราวปีพุทธศกัราช 
2442 - 2444 พระยารัษฎานุประดิษฐ ์(คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ไดน้าํพนัธ์ุยางพาราเขา้มาเผยแพร่ในจงัหวดัตรังเป็นแห่ง
แรกในประเทศไทย โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรังปลูกยางพารา แต่ในขณะนั้นยางพาราไม่ค่อย
ไดรั้บความนิยมจากประชาชนในพ้ืนท่ีมากนกั ประชาชนปลูกยางพาราควบคู่ไปกบัผลไมห้ลากหลายชนิด ไดแ้ก่ 
จาํปาดะ ขนุน ทุเรียนพ้ืนบา้น ลางสาด เงาะ มะพร้าว มะไฟ กระทอ้น และตน้ไมอ่ื้น ๆ อาทิ สะตอ เหนียง เหรียง 
ตลอดจนตน้ไมใ้ชส้อยชนิดต่าง ๆ เพ่ือนาํมาใชส้ร้างบา้นและส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ผสมผสานในลกัษณะของป่าสมรม 
แต่ต่อมาเม่ือยางพาราขายไดแ้ละเป็นท่ีนิยมมากข้ึนจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอยา่งหน่ึง ส่งผลใหป้ระชาชนในแถบน้ีมี
การบุกรุกแผว้ถางพ้ืนท่ีป่าไมเ้พ่ิมเติมเพ่ือขยายท่ีดินทาํกินและปลูกยางพารา อีกทั้งในขณะเดียวกนัภาครัฐกลบัมี
นโยบายเพ่ือส่งเสริมการทาํเกษตรกรรมของประชาชน โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการขยายพ้ืนท่ีการปลูกยางพารา 
จึงนาํมาสู่การแผว้ถางและทาํลายผนืป่าเป็นจาํนวนมาก  
 แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงภาครัฐก็ตอ้งการสงวนและรักษาไวซ่ึ้งผืนป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ จึงไดน้าํแนวคิดและ
นโยบายว่าดว้ยการอนุรักษป่์าไมเ้ขา้มาบงัคบัใชใ้นพ้ืนท่ีและจาํกดัพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี จาก
การเขา้มาดาํเนินการของภาครัฐดว้ยแนวคิดการอนุรักษแ์ละสงวนไวซ่ึ้งผืนป่านั้น ไดก้าํหนดให้ผืนป่าในพ้ืนท่ี
ตาํบลละมอ ซ่ึงตั้งอยูใ่นป่าเทือกเขาบรรทดั แปลงท่ี 1 ตอนท่ี 1 ในทอ้งท่ีตาํบลละมอ และตาํบลช่อง อาํเภอเมือง
ตรัง จงัหวดัตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2510 โดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 2506 ดว้ยเหตุผลท่ีว่าป่าแห่งน้ีมีไมย้าง ไมน้าคบุตร 
ไมต้ะเคียนทอง ไมห้ลุมพอ และไมช้นิดอ่ืนซ่ึงมีค่าจาํนวนมาก และมีของป่ากบัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนดว้ย จึง
สมควรกาํหนดใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่า ไม ้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว ้ ต่อมากอง
อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม ้ไดด้าํเนินการสาํรวจผืนป่าเทือกเขาบรรทดั พบว่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง 
ซ่ึงเป็นการดูและเทียบเคียงดว้ยแผนท่ีถ่ายทางอากาศ สมควรแก่การอนุรักษแ์ละสงวนไว ้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2525 จึงมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดให้ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทดั แปลงท่ี 1 ตอนท่ี 1 เป็นเขต
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขายา่ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พทุธศกัราช 2504 ตามมาตรา 6 ท่ีว่า “เม่ือรัฐบาล
เห็นสมควรกาํหนดบริเวณท่ีดินแห่งใดท่ีมีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพ่ือ



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 207 

 

สงวนไวเ้ป็นประโยชน์แก่การศึกษาและร่ืนรมยข์องประชาชน ก็ให้มีอาํนาจกระทาํได้โดยประกาศพระราช
กฤษฎีกาและใหมี้แผนท่ีแสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีกาํหนดนั้นแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาดว้ย บริเวณท่ีกาํหนด
น้ีเรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”  

ทั้งน้ีจากภาพถ่ายทางอากาศท่ีมองว่าป่าเทือกเขาบรรทดัทั้งหมดมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งก็เน่ืองดว้ย
ประชาชนในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในลกัษณะของป่าสมรมจึงมองภาพรวมเป็นพ้ืนท่ีป่าไมไ้ปโดยปริยาย และจาก
การมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดใหป่้าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทดั แปลงท่ี 1 ตอนท่ี 1 เป็นอุทยานแห่งชาติ
เขาปู่ - เขายา่นั้น พื้นท่ีของตาํบลละมอตกหล่นไป ไม่มีช่ือของตาํบลละมอปรากฏในมาตราท่ี 3 ท่ีกาํหนดให้
บริเวณท่ีดินป่าเทือกเขาบรรทดัเป็นอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนในแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกากไ็ม่ปรากฏช่ือ
พ้ืนท่ีตาํบลละมอ ทั้งท่ีแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกานั้นครอบคลุมและทบัซ้อนพ้ืนท่ีตาํบลละมอ ส่งผลให้
ภาครัฐโดยอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขายา่มองว่าพื้นท่ีตาํบลละมอถือเป็นเขตพ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขา – 
เขาย่า แมไ้ม่ปรากฏช่ือของพ้ืนท่ีตาํบลละมอให้เป็นพื้นท่ีของอุทยานเขาปู่ - เขาย่าก็ตาม เจา้หน้าท่ีป่าไมแ้ละ
เจ้าหน้าท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่าต่างก็ได้เขา้มาปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือปกป้องและรักษาไวซ่ึ้งพ้ืนท่ีป่า 
เสมือนหน่ึงว่าพื้นท่ีตาํบลละมอเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขายา่ แต่ในความเป็นจริงแลว้พ้ืนท่ีตาํบลละมอ
นั้นมิใช่พ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขายา่ มีแค่เพียงพื้นท่ีบางส่วนท่ีติดเทือกเขาบรรทดัของตาํบลละมอ เป็น
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2506  
 2. นโยบายเพื่อการบริหารจัดการที่ดินนํามาสู่ความขัดแย้ง ในการนาํนโยบายเพ่ือการบริหารจดัการ
ท่ีดินของภาครัฐในรูปแบบของการอนุรักษ์และสงวนไวซ่ึ้งพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ถือเป็นส่ิงท่ีดี หากการ
ดาํเนินงานตามนโยบายนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและผลเสียต่อประชาชน จากการกาํหนดใหพ้ื้นท่ีตาํบลละมอเป็น
พ้ืนท่ีป่าสงวนหรือพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขายา่นั้น พบวา่การประกาศขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีก่อใหเ้กิดการทบัซอ้น
ท่ีทาํกินและอยูอ่าศยัของประชาชนบางส่วนท่ีไดอ้ยูอ่าศยัและทาํกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษบุกเบิกและก่อตั้งชุมชนมา
ตั้งแต่สมยัโบราณ การเขา้มาจบัจองทาํกินและอยูอ่าศยัของผูค้นสมยัก่อนนั้นไม่มีเอกสารสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
มีเพียงสิทธิของผูค้รอบครองและทาํกิน เม่ือไม่มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินจึงเป็นเหตุใหไ้ม่มีเอกสารท่ีราชการยอมรับ
ไปอา้งกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไมไ้ด ้นาํมาสู่การเกิดความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการบริหารจดัการท่ีดิน ทั้งน้ีประชาชน
ในพ้ืนท่ีกต็อ้งทาํเพ่ือความอยูร่อดและดาํรงชีพ ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีป่าไมก้ต็อ้งทาํตามระเบียบขอ้บงัคบั ส่งผลให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิไม่สามารถทาํกินในพ้ืนท่ีเดิมได ้มีความเดือดร้อนในการดาํเนินชีวิต 
ประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนในท่ีดินทาํกินและอยูอ่าศยัจึงไดร้วมตวักนัดาํเนินการแกไ้ขปัญหาใน
นามขององคก์รภาคประชาชนดว้ยกระบวนการและรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเรียกร้องใหห้น่วยงานภาครัฐมาดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหา นาํมาสู่การเกิดความขดัแยง้ดา้นการบริหารจดัการท่ีดินระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลละมอกบั
เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานของภาครัฐตลอดมา และนาํมาสู่การเกิดนโยบายของรัฐเพ่ือแกไ้ขปัญหาการอยูอ่าศยัและทาํ
กินเดิมของประชาชนในพ้ืนท่ีป่าไม ้โดยเฉพาะกระบวนการตรวจสอบว่า “ประชาชนนั้นเป็นผูท่ี้ละเมิดกฎหมาย 
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หรือกฎหมายเป็นผูล้ะเมิดสิทธ์ิประชาชน” เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินและอยู่อาศยัของประชาชนในพ้ืนท่ีป่าไม ้
ตลอดจนแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการท่ีดินใหก้บัประชาชน ภาครัฐจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2541 เร่ืองการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าไมใ้ห้กบัประชาชน เพ่ือใชบ้งัคบัในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกิน
และปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน แต่การแกไ้ขปัญหาท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
นั้น ไม่สามารถนาํมาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได ้กลบัส่งผลให้ปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน ปัญหาในการ
บริหารจัดการท่ีดินระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลละมอกบัภาครัฐทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เน่ืองดว้ยการ
ดาํเนินการสํารวจพ้ืนท่ีถือครองท่ีดินและการแกไ้ขปัญหานั้น ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งแทจ้ริง ตลอดจนแนวคิดในการแกไ้ขปัญหาไม่ไดอ้ยู่บนพ้ืนฐานของการส่งเสริมและพฒันาให้คนอยู่
กบัป่าไดอ้ยา่งสมดุล ถือเป็นการแยกคนออกจากป่า อีกทั้งมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จริง ทาํให้ปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพ้ืนท่ีตาํบลละมอมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งน้ีเม่ือประชาชนบางส่วนไม่
เห็นดว้ยกบันโยบายการแกไ้ขปัญหาของภาครัฐ จึงพยายามคดัคา้นและไม่เขา้ร่วมดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ี
มุ่งใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบติัตามนโยบายของภาครัฐก็พยายามสร้างความเขา้ใจกบัประชาชน แต่กลบัทาํให้
ประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเกิดความขดัแยง้กนัในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินและการบริหารจดัการ
ท่ีดินมีความแตกแยกของประชาชนในพ้ืนท่ี เน่ืองจากประชาชนส่วนหน่ึงเห็นดว้ยและดาํเนินการแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินตามนโยบายของภาครัฐและมองว่าประชาชนท่ีไม่เขา้ร่วมดาํเนินการเป็นคนหวัรุนแรง ประชาชนในพ้ืนท่ี
จึงมีความขดัแยง้กนัและแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอยา่งชดัเจน แต่อยา่งไรกต็ามทั้งประชาชนท่ีเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม
ดาํเนินการตามหลกัการนโยบายการแกปั้ญหาของภาครัฐกป็ระสบกบัการคุกคาม ร้ือถอนและทาํลายทรัพยสิ์น
ของประชาชนในพ้ืนท่ีจากเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้เป็นเหตุใหป้ระชาชนบางส่วนท่ีเคยร่วมดาํเนินการแกปั้ญหาตามนโยบาย
ของรัฐมาเขา้ร่วมกบัประชาชนส่วนท่ีไม่เคยเห็นดว้ยและคดัคา้นนโยบายของภาครัฐมาตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 
2543 ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในพ้ืนท่ีและไม่เห็นดว้ยกบัการแกไ้ขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ไดร้วมตวักนัและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองคก์รชุมชนรักเทือกเขาบรรทดั เพ่ือต่อสู้กบั
ภาครัฐและนโยบายของภาครัฐท่ีไม่มีความเป็นธรรมในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน ตลอดระยะเวลาท่ีผา่น
มาองคก์รชุมชนรักเทือกเขาบรรทดัมีบทบาทในการบรรเทาทุกข์ให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลละมอ ไม่ให้
โดนรังแกและคุกคามจากเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินได้
อยา่งเป็นรูปธรรม มีการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนตาํบลละมอข้ึนในวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เม่ือจดแจง้จดัตั้ง
สภาองคก์รชุมชนแลว้จึงมีการประสานงานต่อจากเครือข่ายรักษเ์ทือกเขาบรรทดั ซ่ึงมีประเดน็ปัญหาร่วมท่ีสาํคญั
คือเร่ืองท่ีดินทาํกินของประชาชน สภาองคก์รชุมชนตาํบลละมอไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือยกระดบัการ
ทาํงานเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีดินและท่ีอยูอ่าศยั การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า และการร่วมขบัเคล่ือน
การแกไ้ขปัญหาเชิงนโยบาย 
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 จากการนาํนโยบายของภาครัฐว่าดว้ยการอนุรักษ์และคุม้ครองป่าไมด้ว้ยการประกาศให้พ้ืนท่ีตาํบล    
ละมอเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 2506 และยกระดบัเป็น
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่าตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พุทธศกัราช 2504 ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ดา้นแนวคิดในการบริหารจดัการท่ีดินเน่ืองมาจากการดาํเนินนโยบายของภาครัฐท่ีขาดความรอบคอบ 
ตลอดจนไม่ไดด้าํเนินการลงสาํรวจพ้ืนท่ีอย่างแทจ้ริงจนเกิดการประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนทบัซ้อนท่ีทาํกินและอยู่
อาศยัเดิมของประชาชนในพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกนัภาครัฐเองก็ไม่ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาให้เป็นรูปธรรม อีกทั้ง
แนวคิดและนโยบายเพ่ือการแกไ้ขปัญหาของภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เร่ือง
การแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าไมใ้ห้กบัประชาชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีนั้นไม่สามารถดาํเนินการได ้
นาํมาสู่การคดัคา้นและการต่อตา้นจากภาคประชาชนเพราะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพความเป็นจริง 
แสดงให้เห็นว่าในการบริหารจดัการท่ีดินของพ้ืนท่ีตาํบลละมอนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ 
จะตอ้งดาํเนินการในรูปแบบของการมีส่วนร่วมและหาขอ้ตกลงเพ่ือกาํหนดกติการ่วมกนั มิใช่ภาครัฐเป็นผูก้าํหนด
เพียงฝ่ายเดียว 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาผลกระทบและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการตามนโยบายในการบริหารจดัการท่ีดินของ

ภาครัฐ ตลอดจนผลเสียจากการดาํเนินนโยบายการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐ  
2. ควรศึกษาในมิติของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการประกาศให้พ้ืนท่ีตาํบลละมอเป็น

พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนกลไกและแนวทางการหนุนเสริมในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน
พ้ืนท่ีตาํบลละมอ 
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การพฒันาทักษะวทิยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบ Problem-Based  Learning  
ในรายวชิาโครงงานวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

โรงเรียนจักรคาํคณาทร จังหวดัลาํพูน 
DEVELOPMENT OF SCIENCE SKILLS BY PROBLEM-BASED LEARNING 

COURSE IN ENVIRONMENTAL SCIENCE OF GRADE 8 STUDENTS OF 
CHAK KHAM KANATHON SCHOOL,  

LAMPHUN PROVINCE 
  

วสิารดา ฉิมน้อย* 
Wisarada Chimnoi 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีศึกษาการพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ โดยใชก้ารเรียนการสอนแบบ Problem - Based  Learning ใน

วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาการพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ 
PBL โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบั ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 จาํนวน 40 คน เรียนรู้ผา่นการทาํโครงงานในแนวทางแบบ Problem - Based  Learning ตลอดจนกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมีการพฒันาระหว่างการดาํเนินโครงการ จากการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และบนัทึกผลงานของนกัเรียน
พบว่า นกัเรียนเกิดทกัษะวิทยาศาสตร์อยา่งเด่นชดัอยูใ่นระดบัดีมากคือ ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป  
ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการตั้งสมมติฐาน และทกัษะการลงความ 
เห็นจากขอ้มูล ส่วนทกัษะท่ีมีการประเมินอยู่ในระดบัดีคือ ทกัษะการคาํนวณ ทกัษะการทดลอง ทกัษะการกาํหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการ และทกัษะการพยากรณ์ 
คาํสําคญั: การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาพ้ืนฐาน, ทกัษะวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม, โรงเรียนจกัรคาํคณาทร 
 
 
 
 
* ครูชาํนาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   มธัยมศึกษา เขต 35   
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ABSTRACT 
This research aimed at  studying  result of  Problem - Based Learning (PBL) on: 1)  the development of 

science process skills, and 2) to study the students' opinions on the PBL process of learning by observation and 
interviews. The target group is a enrichment science classroom students in grade 8 of 40 people targeted learned 
through the project in problem - based learning approach, as well as activities that were developed during the 
project. Data from observations and interviews, the students found that the contribution of science and the 
science that is pronounced in a very good skill to interpret data and draw conclusions, determination and 
control variables, defining characteristics classification, hypothesized, and conclude from the data. The skills 
are assessed in a good numeracy, trial, workshops definition, and forecasting. 
Keywords: problem - based learning, science process skills, environmental science, Chak Kham Kanathon  
                   School. 
 

บทนํา 
 การจดัการเรียนการสอนท่ีดี ควรสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด เน้นความสนใจของนักเรียน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนเพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงันั้นครูควรปรับวิธีสอน
โดยเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนเร่ืองราวท่ีสอนนั้นควรเป็นการศึกษาเร่ืองราว
ในทอ้งถ่ินใกลต้วัอยา่งเป็นอิสระ เช่น นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
จกัรคาํคณาทร ไดเ้รียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเนน้การศึกษาในทอ้งถ่ิน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และ
แกปั้ญหา ใหรู้้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนนั้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้

หน่ึงในกระบวนการเรียนการสอนท่ีช่วยพฒันานักเรียนขา้งต้นคือ การจัดการเรียนแบบ Problem -
Based Learning: PBL การจดัการเรียนรู้ในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็น
บริบทให้ผูเ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นสภาพการณ์จริง 
ผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองนั้นมาก่อน ลกัษณะการเรียนรู้แบบ PBL ประกอบดว้ย การใชปั้ญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงเป็นตวักระตุน้หรือจุดเร่ิมตน้ในการแสวงหาความรู้ การบูรณาการเน้ือหาความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้น เนน้กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลและระบบ เรียนเป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีครู
หรือผูส้อนเป็นผูส้นับสนุนและกระตุ้น เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ท่ีตนเองหรือกลุ่มตั้งไว ้ซ่ึงการเรียนการสอนแบบน้ีจะให้ผลลพัธ์คือ ไดค้วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทจริงและสามารถนาํไปใช้ได้ พฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การให้เหตุผล และนาํไปสู่การ
แกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียน และการคงอยูข่องความรู้จะนานข้ึน ส่วน
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ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการเรียนแบบ PBL คือ ความรู้ ทกัษะการคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหา ความเป็นผูน้าํ - ผูต้าม ทกัษะการส่ือสาร รู้ว่าเม่ือใดควรพดูหรือควรฟัง 
การทาํงานเป็นทีม การช่วยเหลือกนั วตัถุประสงคห์ลกัในการเรียนรูปแบบดงักล่าวคือการพฒันาทกัษะการคิด 
ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการส่ือสาร ตลอดจนมุ่งหวงัต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนและเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้  

ทกัษะวิทยาศาสตร์ในหลกัสูตรการศึกษาไทยมีอยู่ 13 ทกัษะ (ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, 
ออนไลน์, ม.ป.ป.) ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการสังเกต 2) ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 3) ทกัษะการจาํแนกประเภท 
4) ทกัษะการวดั 5) ทกัษะการใชต้วัเลข 6) ทกัษะการส่ือความหมายขอ้มูล 7) ทกัษะการพยากรณ์ 8) ทกัษะการ
หาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 9) ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 10) ทกัษะ
การตั้งสมมติฐาน 11) ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 12) ทกัษะการทดลอง 13) ทกัษะการตี ความหมาย
ขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการทราบว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ PBL ในการเรียนวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มนั้น จะสามารถพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ขอ้ใดบา้ง และในระดบัใด 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 แนวคิดการเรียนรู้ท่ีนาํมาศึกษามี 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (behaviorist 
learning) เช่ือว่า ความรู้มีอยูม่ากมายในโลก แต่ความรู้ท่ีสามารถถ่ายโยงมายงัผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรมมีเพียง
เลก็นอ้ย การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือมีการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง นกัจิตวิทยาท่ีไดรั้บการ
ยอมรับกนัในกลุ่มน้ีคือ สกินเนอร์ (Skinner) 2) กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญา (cognitive learning theory) 
เช่ือวา่ ความรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (particular structure) กบัส่ิงแวดลอ้มทาง
จิตวิทยา (psychological environment) ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล การเรียนรู้จะเกิดก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดป้รับเปล่ียน
โลกภายในของตน โดยอาศยักระบวนการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการรับความรู้เขา้ไปในสมอง หรือจากการปรับเปล่ียน
ความรู้เก่าใหเ้ขา้กบัความรู้ใหม่ นกัจิตวิทยาท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่มน้ีคือ เพียเจท ์(Piaget) (ยรรยง สินธ์ุงาม, 2557) 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานของ Donner & Bickley (1993) นนัทช์นก นนัทะไชย และอินทิรา ลีจนัทร์พร (2554) ไดข้อ้สรุป
สาํหรับการนาํการเรียนการสอนแบบ PBL ไปใชใ้นการเรียนการสอนสาํหรับงานวิจยัใน 3 ส่วนคือ 1) วิธีการจดัการ
เรียนการสอนแบบ PBL  2)  ผลพฒันาการดา้นทกัษะวิทยาศาสตร์ต่อการเรียนการสอนแบบ PBL ในการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3) การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาโครงงานแบบ PBL  
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาการพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ PBL โดยการสังเกต และการ
สมัภาษณ์ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมีกลุ่มนกัเรียนเป้าหมายคือ นกัเรียนระดบั   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ออกแบบกิจกรรมในรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยการจดัการเรียนรู้
แบบ Problem - Based Learning และเกบ็ขอ้มูลเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ ดงัน้ี  

1. การจดัการเรียนรู้แบบ Problem - Based Learning มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทกัษะทางวิทยาศาสตร์
ใหม้ากข้ึน ดาํเนินกิจกรรมในระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม 2557 กิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนและ
กิจกรรมนอกชั้นเรียน ดงัน้ี  

    1.1 กิจกรรมในชั้นเรียน จดักิจกรรมการนดัหมาย การจดักลุ่ม การส่ือสารและการนาํเสนอขอ้มูล การ
อภิปราย การทาํงานดา้นเอกสาร เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะวิทยาศาสตร์ในเร่ือง  
 - ทกัษะการสงัเกต คือการใชร้ะบบประสาท เช่น ตา หู จมูก ล้ิน ศึกษาขอ้มูลของส่ิงท่ีสนใจ 
 - ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล คือการเพ่ิมความคิดเห็นใหก้บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตอยา่ง
มีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
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 - ทกัษะการจาํแนกประเภท คือการแบ่งพวก การเรียงลาํดบัวตัถุหรือส่ิงท่ีอยู่ในปรากฏการณ์ 
โดยใชเ้กณฑค์วามเหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพนัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 - ทกัษะการวดั คือความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยค่าท่ีได้
จากการวดั หรือหน่วยกาํกบัตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดั ตอ้งสามารถอ่านค่าไดถ้กูตอ้งใกลเ้คียงความเป็นจริง 
 - ทกัษะการใชต้วัเลข คือการนบัจาํนวนของวตัถุและการนาํตวัเลขแสดงจาํนวนท่ีนบัไดม้าคิด
คาํนวณ โดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉล่ีย 
 - ทกัษะส่ือความหมายขอ้มูล เป็นการนาํผลการสังเกต การวดั การทดลองจากแหล่งต่าง ๆ โดย
การหาความถ่ี เรียงลาํดบั จดัแยกประเภท หรือการคาํนวณค่าใหม่ 
 - ทกัษะการพยากรณ์ คือการสรุปคาํตอบไวล่้วงหนา้ก่อนการทดลอง โดยอาศยัประสบการณ์ท่ี
เกิดข้ึนซํ้า ๆ หรือจากหลกัการ กฎ ทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ในเร่ืองนั้น ๆ 
 - ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา เป็นความชาํนาญในการ
จาํแนกรูปมิติของวตัถุ เหตุการณ์ รูปร่าง บอกความสัมพนัธ์ของมิติและบอกการเปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กบัเวลา
ได ้
 - ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร เป็นความชาํนาญในการจาํแนกตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่น
ระบบ ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม เพ่ือใหก้ารทดลองเป็นไปตามกาํหนด 
 - ทกัษะการตั้งสมมติฐานหรือการคิดหาคาํตอบล่วงหนา้ก่อนทาํการทดลอง โดยการสังเกต หรือ
ใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานในการหาคาํตอบล่วงหนา้ท่ียงัไม่ทราบ หรือยงัไม่เป็นกฎ หรือทฤษฎี
มาก่อน 
 - ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นนิยามท่ีผูท้ดลองกาํหนดความหมายและขอบเขต
ของคาํหรือขอ้ความต่าง ๆ หรือตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามท่ีอยูใ่นสมมติฐานใหเ้ขา้ใจตรงกนั และสามารถสังเกต
หรือวดัไดโ้ดยการบรรยายเชิงรูปธรรม 

 - ทกัษะการทดลอง ไดแ้ก่ การทดลองแบบแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ และลองผิด 
ลองถูก 

 - ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป โดยการตีความหมายขอ้มูลคือ การแปรความหมาย 
หรือการบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ส่วนการลงขอ้สรุปคือ การสรุปความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมด 

    หลงัจากนั้นจึงดาํเนินกิจกรรม Problem - Based Learning ซ่ึงประกอบดว้ย 1) หาประเดน็หลกั โดย
นกัเรียนเป็นผูเ้ลือกประเดน็หลกัท่ีสนใจเพ่ือดาํเนินโครงงาน 2) กาํหนดคาํถามท่ีสนใจ 3) ออกแบบการทาํโครงงาน 
4) ลงมือทาํโครงงานและเกบ็ขอ้มูลท่ีได ้5) วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อลงขอ้สรุปจากขอ้มูล และ 6) เผยแพร่ผลงาน
ผา่นการนาํเสนอ  

    1.2 กิจกรรมนอกชั้นเรียน เม่ือนกัเรียนกาํหนดประเด็นหลกัไดแ้ลว้ ครูจะนาํนกัเรียนลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัวิชาการและชุมชน 
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2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวม ดงัน้ี 
    2.1 การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เน้นไปท่ีพฤติกรรมการทาํงาน การอภิปราย และการนาํเสนอ

โครงงาน สังเกตทกัษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 
ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการวดั ทกัษะการใช้ตวัเลข ทกัษะการส่ือความหมายขอ้มูล ทกัษะการพยากรณ์ 
ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 
ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ทกัษะการทดลอง ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและ
ลงขอ้สรุป ทั้งก่อน - ระหว่าง - หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยผูวิ้จยัจดบนัทึกขอ้มูลการสังเกตพฤติกรรมและ
วิเคราะห์ผลโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  

    2.2 การสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายในดา้นความพึงพอใจ เจตคติ และความคิดเห็นต่อกิจกรรม 
โดยสัมภาษณ์ทั้งในระหว่างทาํกิจกรรมและเม่ือกิจกรรมส้ินสุด ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จะนาํไปจาํแนกและ
วิเคราะห์แต่ละประเดน็ดว้ยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ เพ่ือนาํมาซ่ึงขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีมีความชดัเจน 

    2.3 ผลงานนกัเรียน อาทิ โปสเตอร์ระหว่างการจดักิจกรรม ใบงาน รายงาน เพ่ือเป็นขอ้มูลประเมิน
การสร้างความรู้ของนกัเรียนและการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงออกผา่นผลงานนั้น 

 

ผลการวจัิย   
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ้Problem - Based Learning ทาํให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะทาง

วิทยาศาสตร์ และพบว่านกัเรียนมีการประเมินทกัษะวิทยาศาสตร์ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัอยูใ่นระดบัดีมากคือ ทกัษะการ
ตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการ
ตั้งสมมติฐาน และทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล ส่วนทกัษะท่ีมีการประเมินอยู่ในระดบัดีคือ ทกัษะการ
คํานวณ ทักษะการทดลอง  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการพยากรณ์ ส่วนทักษะอ่ืน
นอกเหนือจากน้ีผูว้ิจยัไม่ไดท้าํการวดัเน่ืองจากไม่ปรากฏในการทาํโครงงานของนกัเรียน 

 

อภิปรายผล  
การจดัการเรียนรู้แบบ Problem - Based Learning สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจกัร   

คาํคณาทร จงัหวดัลาํพูน จาํนวน 40 คน ในโครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ไดล้งสาํรวจพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้     
ท่ีสาํคญัภายในจงัหวดัลาํพนูคือ บริเวณกู่ชา้ง กู่มา้ บริเวณแม่นํ้ากวง พ้ืนท่ีภายในบริเวณโรงเรียน และไดบู้รณาการ
เขา้กบัสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเร่ืองวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 13 เร่ือง ไดแ้ก่ 

1. การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายและตะไคร่นํ้าในแหล่งนํ้าบริเวณโรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดั 
ลาํพนู 
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2. การศึกษาความหลากหลายของโปรโตซวับริเวณคูเมืองรอบ ๆ บริเวณกาํแพงเมืองลาํพนู 
3. การศึกษาชนิดของหินบริเวณรอยเล่ือนแม่ทา ตาํบลศรีบวับาน อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู 
4. การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของหินและดินบริเวณรอยเล่ือนแม่ทา ตาํบลศรีบวับาน อาํเภอเมือง 

จงัหวดัลาํพนู 
5. การศึกษาขอ้มูลทางกายภาพกบัการเปล่ียนแปลงสภาพของเมฆในบริเวณอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู 
6. การศึกษาพรรณไมน้ํ้าบริเวณแม่นํ้ากวง อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู 
7. การศึกษาไฮดราในแหล่งนํ้าของอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู 

              8. การศึกษาการงอกของเมลด็ถัว่เขียวบริเวณท่ีอยูใ่กลค้ล่ืนโทรศพัทเ์ปรียบเทียบกบับริเวณท่ีไม่มีคล่ืน
โทรศพัท ์

9. การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกแบบไม่ใชดิ้น 
10. การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของหินและดินบริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู 
11. การศึกษาปริมาณและชนิดของอนุภาคฝุ่ นในอากาศบริเวณโรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู 
12. การศึกษาความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิอากาศบริเวณโรงเรียนจกัรคาํคณาทร 

จงัหวดัลาํพนู 
13.  การศึกษาพืชท่ีอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีของโรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู 
พบว่านกัเรียนกลุ่มน้ีมีทกัษะวิทยาศาสตร์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชดั เน่ืองจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการทาํ

โครงงาน PBL และการทาํโครงงานท่ีสนใจดว้ยตนเอง ส่งผลใหน้กัเรียนมีโอกาสออกแบบ วางแผนการดาํเนินการ
วิจยั รวมถึงการเกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือนาํมาสู่ขอ้สรุปดว้ยตวัเอง มีครูทาํหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียง 
สนบัสนุนทั้งในดา้นการจดัหาแหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลเพ่ิมเติม รวมถึงการให้คาํปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการ
ดาํเนินโครงงาน จากการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัการเรียนรู้ดว้ยตนเองตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงการเผยแพร่ผลงานนั้น 
ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การ
ทาํโครงงานดงักล่าวใชก้ระบวนการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ในการดาํเนินการ ส่งผลให้เกิดการพฒันาทกัษะทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์ระหว่างช่วงแรก (โครงงานยงัไม่
เสร็จสมบูรณ์) และช่วงหลงั (โครงงานเสร็จสมบูรณ์แลว้) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีทกัษะวิทยาศาสตร์ ช่วงแรก (โครงงานยงัไม่เสร็จสมบูรณ์)  
                  และช่วงหลงั (โครงงานเสร็จสมบูรณ์แลว้) 
 

ทกัษะวิทยาศาสตร์ 
ช่วงแรก  

(โครงงานยงัไม่เสร็จสมบูรณ์) 
ช่วงหลงั 

(โครงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว) 
ทกัษะการกาํหนดและควบคุม 
ตวัแปร 

ยงัไม่สามารถกาํหนดตวัแปรได้
เด่นชดั สบัสนเร่ืองการกาํหนด 
ตวัแปร 

สามารถกาํหนดตวัแปรตน้        
ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีตอ้ง
ควบคุมไดเ้ด่นชดัข้ึน 

ทกัษะการคาํนวณ ขาดทกัษะการคาํนวณท่ีใชใ้นการ
ทาํงานวิจยั เช่น การคาํนวณค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

สามารถเลือกใชก้ารคาํนวณเพ่ือ
แสดงผลการทดลองไดเ้ด่นชดัข้ึน 

ทกัษะการจาํแนกประเภท มีทกัษะการจาํแนกประเภทท่ีไม่
คาํนึงถึงกฎเกณฑ ์

มีกฎเกณฑใ์นการจาํแนกประเภท
ไดเ้ด่นชดัข้ึน 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน มีความสบัสนในเร่ืองความหมาย
และวิธีการตั้งสมมติฐาน 

มีความเขา้ใจเร่ืองการ
ตั้งสมมติฐาน และสามารถ
ตั้งสมมติฐานไดเ้ด่นชดัข้ึน  

ทกัษะการตีความหมายขอ้มูล
และลงขอ้สรุป 

เขียนขอ้มูลไม่เขา้ใจ สบัสน สามารถนาํเสนอขอ้มูลไดต้รง
ความตอ้งการและส่ือสารไดเ้ขา้ใจ
มากยิง่ข้ึน 

ทกัษะการทดลอง สบัสนวิธีการกาํหนดวิธีการ
ทดลอง การวางแผนการทดลอง 

มีการกาํหนดวิธีการทดลองได้
ชดัเจน วางแผนการทดลองได ้

ทกัษะการกาํหนดนิยาม          
เชิงปฏิบติัการ 

เขียนนิยามเชิงปฏิบติัการไม่ได ้ เขียนนิยามเชิงปฏิบติัการได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

ทกัษะการพยากรณ์ เขียนพยากรณ์การสาํรวจและการ
ทดลองไม่ได ้

สามารถเขียนพยากรณ์ และ
สาํรวจการทดลองไดดี้ยิง่ข้ึน 

ทกัษะการสงัเกต เขียนแสดงความคิดเห็นจากการ
สงัเกตไม่ไดต้ามขอ้มูล 

เขียนขอ้มูลไดต้รงความเป็นจริง
ตามท่ีสังเกตได ้
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อภิปรายผล 
การวิจยัพบว่า นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนหลงัจากการเรียนแบบ PBL นอกจากน้ี

ผลงาน อาทิ รายงานหรือใบงานต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดจ้ดัทาํข้ึนระหวา่งการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงใหเ้ห็น
ว่านกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะทางวิทยาศาสตร์และการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไดดี้ข้ึน พฒันาทกัษะเหล่าน้ีผ่าน
ประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลจากการเรียนรู้โดยใช ้ Problem - Based 
Learning ในนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 ของนนัทช์นก นนัทะไชย และอินทิรา ลีจนัทร์พร (2554)  

จากการสัมภาษณ์และการเขียนบนัทึกเร่ืองเล่าของนกัเรียนถึงการพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ในการเรียน 
Problem - Base Learning นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียน ดงัน้ี  

นักเรียนคนที่ 1 “การเรียนแบบ PBL ทาํให้มีอิสระในการคิดหวัขอ้โครงงานและสนุกในการวางแผนการ
ทาํงาน ไดเ้ขา้ใจในเร่ืองทกัษะการสังเกตมากข้ึน เพราะปกติเวลาสังเกตจะชอบวิจารณ์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ถูกตอ้ง 
การสงัเกตท่ีดีตามท่ีครูสอนตอ้งบนัทึกตามท่ีเห็นจริงและไม่ควรใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไป” 

นักเรียนคนที ่2 “มีความกลา้มากข้ึน กลา้นาํเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน ชอบท่ีครูใหอิ้สระทางความคิด” 
นักเรียนคนที ่3 “ชอบการเรียนแบบ PBL ตรงท่ีไดท้าํเร่ืองท่ีสนใจ อาจารยไ์ม่กา้วก่ายความคิด ทาํใหมี้อิสระ

ทางความคิดเตม็ท่ี สาํหรับทกัษะวิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนคือ ทกัษะดา้นการนาํเสนอขอ้มูล” 
 จากการประเมินผลงานของนกัเรียน อาทิ โปสเตอร์ระหว่างการจดักิจกรรม ใบงาน รายงาน เพ่ือเป็นขอ้มูล
ประเมินการสร้างความรู้ของนกัเรียนและการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงออกผ่านผลงาน พบว่านกัเรียนมี
การประเมินทกัษะวิทยาศาสตร์ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัอยูใ่นระดบัดีมากคือ ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป  
ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการตั้ งสมมติฐาน และทกัษะการลง
ความเห็นจากขอ้มูล ส่วนทกัษะท่ีมีการประเมินอยูใ่นระดบัดีคือ ทกัษะการคาํนวณ ทกัษะการทดลอง ทกัษะการ
กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ และทกัษะการพยากรณ์  
 นกัเรียนท่ีผ่านการเรียนรู้แบบใชวิ้จยัเป็นฐานนั้น สามารถพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ไดทุ้กดา้นอยู่ใน
ระดบัดีและดีมาก แสดงว่าการพฒันากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นลาํดบัขั้น ดงัแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทีละขั้นตอนเพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เช่ือมโยงและประยุกตใ์ชใ้นการแสวงหาความรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการวิจยันกัเรียนไดต้ั้งคาํถามวิจยัในโครงงาน  
โดยเร่ิมจากความสนใจของนกัเรียนเอง อีกทั้งการดูแลของครูท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นคุณอาํนวย (facilitator) อยา่งใกลชิ้ด      
มีการจดับรรยากาศให้เกิดการกระตุน้การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งจาก 
เพ่ือน ครู และผูเ้ช่ียวชาญ ทาํใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ไดดี้ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ  
 ก่อนการจดัการเรียนการสอนแบบ Problem - Based Learning ผูส้อนควรมีการเตรียมการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ปฐมนิเทศนกัเรียนให้เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการเรียนเร่ืองการคน้ควา้อิสระ เพ่ือให้นกัเรียน
ทราบขั้นตอน วิธีการ แนวคิด และหลกัการ รวมถึงการปฏิบติัตนเองเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2. ผูส้อนควรศึกษารูปแบบของการทาํวิจยัให้เขา้ใจ รวมทั้ งศึกษาหลกัสูตร เน้ือหาท่ีใช้ให้ละเอียด
รอบคอบ เหมาะสมต่อระดบัความรู้ของนกัเรียน และสามารถดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ผูส้อนควรเตรียมอุปกรณ์การสอน ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใหเ้รียบร้อย และจดัส่ืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนใหเ้พียงพอ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) วิเคราะห์สภาพของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่ง
ขนาดกลางและขนาดเลก็ 2) ศึกษาปัญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็
ท่ีจะไดรั้บจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) กาํหนดแนวทางการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดในการ
ให้บริการของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ เพ่ือการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก จาํนวน 41 แห่ง เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนส่งสินคา้ไปยงัปลายทางโดยตรง   
มีการใชร้ะบบต่าง ๆ และเทคโนโลยีมาช่วยดาํเนินการแตกต่างกนัตามความสามารถของธุรกิจ จดัส่งสินคา้ไป
ทุกภาคและบางประเทศในอาเซียน ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทัว่ไป อุปกรณ์รถยนต ์และอุปกรณ์ก่อสร้าง มีจาํนวน
พนกังานตามขนาดของธุรกิจ สัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่เป็นคนไทยและมีระยะเวลาก่อตั้ง 10 ปีข้ึนไป ปัญหา
และผลกระทบเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจขนาดกลาง 3 อนัดบัแรกคือ ขาดการสนบัสนุนจาก
รัฐบาล ขาดระบบการจดัการขนส่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ และขาดเทคโนโลยเีพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขนส่ง 
ปัญหาและผลกระทบเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจขนาดเลก็ 3 อนัดบัแรกคือ ขาดการสนบัสนุน
จากรัฐบาลและดา้นบุคลากร การใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลือง ราคาการจดัส่งสินคา้ไม่เป็นมาตรฐานและขาดเทคโนโลยเีพ่ือ
อาํนวยความสะดวกในการขนส่ง 

 
 
 
 
 

* ไดรั้บการสนบัสนุนทุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
** อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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 แนวทางการปรับตวัของธุรกิจรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็กคือ เสนอให้รัฐบาลปรับปรุงเส้นทาง
การจราจรใหไ้ดม้าตรฐานและใชไ้ดห้ลากหลาย ส่งเสริมใหน้าํระบบโลจิสติกส์มาใชใ้ห้มากข้ึน สร้างศูนยร์วม
และกระจายสินคา้ทุกจงัหวดัและทุกประเทศ สร้างโครงข่ายเพ่ือลดเส้นทางการขนส่งจาํนวนมากและสลบัซบัซ้อน
ให้เหลือโครงข่ายการขนส่งนอ้ยลงและเรียบง่ายข้ึน จดัตั้งหน่วยงานเพ่ือประสานงานในต่างประเทศ ส่วนแนวทาง
การปรับตวัดา้นอ่ืน ๆ พบว่าธุรกิจขนาดกลางมีแนวทางการปรับตวัคือ นาํระบบ TMS และ C-MOVE มาใชอ้ยา่ง
เตม็รูปแบบ เพ่ิมระบบขนส่งจากผูผ้ลิตถึงปลายทาง นาํระบบอินเทอร์เน็ตมาใชใ้หม้ากข้ึนเพ่ือความรวดเร็ว สร้าง
เครือข่ายในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร จดัให้มีโปรแกรมควบคุมเพื่อให้สามารถขนส่งได้
ตรงเวลา ส่วนธุรกิจขนาดเลก็นั้นนอกเหนือจากใหรั้ฐบาลสนบัสนุนแลว้ยงัควรฝึกอบรมบุคลากรในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความชาํนาญ กาํหนดตาํแหน่งหนา้ท่ีและมอบหมายงาน
ให้เหมาะสม ควบคุมการใชเ้ช้ือเพลิงโดยคาํนวณระยะทางและกาํหนดปริมาณเช้ือเพลิงก่อนการขนส่ง จดเลขไมล์
ทั้งขาไป - ขากลบั ใหมี้การขนส่งเท่ียวเตม็มากท่ีสุด และจดัตั้งสมาคมขนส่งหรือโลจิสติกส์เพ่ือกาํหนดราคากลาง
ใหเ้ป็นมาตรฐาน 
คาํสําคญั: แนวทางการปรับตวั, บริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ABSTRACT 
 The mission of this following research was to analyze medium and small sized logistics business 
services, to examine the problems and effects of medium and small sized logistics business services, and to 
specify some guidelines for adapting in order to survive when entering to ASEAN economics community. The 
sample consisted of 41 medium and small sized logistics business services, by using questionnaires and 
interviews. The results signified that most logistics business service model was direct logistic business 
shipping to the destinations by using the operational systems and technologies, freighting to every parts of 
Thailand and other Asia countries. Main products were general goods, automobile products and its accessories 
and construction equipments. Moreover, there were proper amount of employees in each business. The 
majority of investors were Thais and both medium and small sized logistics business services were set up for 
10 years or longer. Furthermore, the medium and small sized logistics business services have been affected by 
ASEAN Economics Community. In the other word, it was found that the overviews of the problems of 
medium sized logistics business services were lack of support from the government, lack of proper 
management, and lack of technology to facilitate transportation system. Meanwhile, the majority of problems 
of small sized logistics business services were lack of support from the government, human resources, fuel 
consumption, unstable shipping prices, and lack of technology to facilitate transportation system. From these 
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problems, the business services faced with the unproficiency operation when entering to ASEAN Economics 
Community.  

As the results, some guidelines and suggestions were specified. The first guideline is to require the 
government to adjust systematic and multi - transportation when freighting the products, to support using 
logistic system in the business services, set up the center for distributing the products around Thailand, to set 
up networks for reducing and simplifying delivery channels, and to build up international coordinated institute 
for facilitating the product distribution to ASEAN countries. Moreover, other guidelines for medium sized 
logistics business services were to formal use TMS system and C-MOVE system in these business services, to 
add transportation system from originator to destination, to use Internet for communicating well and faster, to 
set up network for internal and external communication in the organization, and to set up the programs for 
avoiding delayed shipment or time constraints. Meanwhile, other guidelines for small sized logistics business 
services were about human resource, by training English language skill and other ASEAN language, 
recruiting proficient staffs, well assigning jobs in the organizations. Moreover, fuel control, calculating the 
distance before delivering the products, and establishing logistics association were required in these business 
services. 
Keywords: the guideline adaptation, medium and small logistics business services, ASEAN economics community. 
 

บทนํา 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาด
กลางและขนาดเลก็เป็นธุรกิจท่ีจะไดรั้บผลกระทบหลายดา้นดว้ยกนั คือไม่สามารถแข่งขนักบัธุรกิจรับจา้งขนส่ง
ขนาดใหญ่ไดเ้น่ืองจากขาดนวตักรรมดา้น IT และการบริหารจดัการท่ีเป็นสากล อีกทั้งยงัเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดย้าก 
ทาํใหบ้ริการไม่ครบวงจร (integrated logistics service) โดยคาดว่าจะเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัอยา่งรุนแรงภาย
หลงัจากท่ีอนุญาตให้ผูป้ระกอบการสัญชาติอาเซียนสามารถถือหุ้นอย่างนอ้ยร้อยละ70 ในบริษทัของไทยไดต้าม
เง่ือนไขการเปิดเสรีภาคบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกบันโยบายบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีการ
พฒันาระบบโลจิสติกส์ไทย โดยกาํหนดใหก้ารพฒันาภาคบริการเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริหารราชการแผน่ดิน
ท่ีไดแ้ถลงไวเ้ม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 กาํหนดเป็นนโยบายดา้นเศรษฐกิจเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การพฒันาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน การบริหารจดัการระบบขนส่งสินคา้และบริการ ซ่ึงหากธุรกิจบริการรับจา้ง
ขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชนจะทาํใหไ้ม่สามารถปรับตวัใหอ้ยู่
รอดไดเ้ม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจมีผลทาํใหต้อ้งปิดกิจการลง ก่อใหเ้กิดการว่างงาน ผูป้ระกอบการ
ขาดรายไดซ่ึ้งจะกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
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ดงันั้นเพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็เพ่ือเตรียมพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการปรับตวัของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและ
ขนาดเลก็กบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ 
 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีจะไดรั้บจากการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. เพ่ือกาํหนดแนวทางการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดในการใหบ้ริการของธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาด
กลางและขนาดเลก็เพ่ือการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 เป็นวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 
1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัองคก์ร เป็นแบบกรอกขอ้มูลลงในช่องว่าง 2) ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการปรับตวัของธุรกิจ
บริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็กบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) และ 3)  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบคาํถามปลายเปิด (open - ended)  
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 2) ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามและการ
กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 3) ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในวงการธุรกิจขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างขอ้คาํถาม
ของแบบสอบถาม 4) กาํหนดประเดน็และขอบเขตของคาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของ
การวิจยั 5) ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 6) นาํแบบสอบถามฉบบัร่างมาพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด 
ความถูกตอ้งสมบูรณ์และความครอบคลุมของขอ้คาํถามและปรับปรุงแกไ้ข 7) นาํแบบสอบถามฉบบัร่างไปใหท่ี้
ปรึกษาวิจยัซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นธุรกิจการบริการรับจา้งขนส่งและโลจิสติกส์ ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ครอบคลุมเน้ือหาและความถูกตอ้งในสาํนวนภาษา จากนั้นผูว้ิจยัจึงปรับปรุงแกไ้ข 8) นาํแบบสอบถามฉบบัร่าง
ไปทดลองใช ้(try - out) จาํนวน 10 ชุด เพ่ือทดสอบหาค่าอาํนาจจาํแนก (discrimination) ของแบบสอบถามใน
ส่วนท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และ 9) ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะจากท่ีปรึกษาวิจยัอีก
คร้ังก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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 กลุ่มประชากร ประชากรคือ บริษทัรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตจงัหวดันครปฐม สมุทรสาคร 
และกรุงเทพมหานคร (ปริมณฑล) แจกแบบสอบถาม (self - administered questionnaire) จาํนวน 41 ชุด  โดยมอบหมาย
ใหผู้ป้ฏิบติังานภาคสนาม (field - worker) ท่ีผา่นการฝึกอบรมและทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการตอบแบบสอบถาม
ซ่ึงเป็นผูช่้วยนกัวิจยัจาํนวน 15 คน ลงพ้ืนท่ีไปตามธุรกิจขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม 
สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร (ปริมณฑล) ดว้ยการนาํแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มประชากรกรอก หากกลุ่มประชากร
มีขอ้สงสยัสามารถสอบถามผูช่้วยนกัวิจยัไดด้ว้ยตนเอง จนครบจาํนวนท่ีกาํหนดทั้งส้ิน 41 ชุด และใชว้ิธีการสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นสังคมศาสตร์ ซ่ึงมีการ
ประมวลขอ้มูลเป็นขั้นตอนคือ ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ หากพบขอ้
สงสัยผูช่้วยนกัวิจยัจะสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปล่ียนแปลงเป็นรหสัตวัเลข 
(code) บนัทึกรหสัลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมสัง่งานโดยใชส้ถิติ 
  สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ใชค่้าร้อยละ (percentage) อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการปรับตวัของ
ธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็กบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือวิเคราะห์ค่าความ 
สมัพนัธ์ของตวัแปรแลว้นาํมาจดัลาํดบัและใชว้ิธีหาค่าความถ่ี (frequency)  
 

ผลการวจัิย 
 สภาพธุรกจิบริการรับจ้างขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ ดงัน้ี 

จากการวิเคราะห์สภาพธุรกิจบริการรับจา้งขนส่งขนาดกลางและขนาดเลก็ พบว่าทั้งธุรกิจขนาดกลาง และ
ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ขนส่งสินคา้ไปยงัปลายทางโดยตรง (ธุรกิจขนาดกลาง ร้อยละ 52 และธุรกิจขนาดเลก็ 
ร้อยละ 74) ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ส่วนใหญ่ใชร้ะบบโลจิสติกส์ (ธุรกิจขนาดกลาง ร้อยละ 73 และ
ธุรกิจขนาดเลก็ ร้อยละ 39) โดยธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่จะใชร้ะบบดาํเนินการรูปแบบเดิม ๆ มีการนาํเทคโนโลยี
มาใชน้อ้ย ส่วนใหญ่ใชแ้รงงานคน 

ธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่จดัส่งสินคา้ไปยงัภาคใต ้(ร้อยละ 21) ซ่ึงธุรกิจขนาดกลางรับจา้งขนส่งสินคา้    
ไปทัว่ประเทศและขนส่งไปภาคใตม้ากท่ีสุดเน่ืองจากมีทรัพยากรและความชาํนาญท่ีมากกว่า ส่วนธุรกิจขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่จดัส่งสินคา้ไปยงัภาคกลาง (ร้อยละ 34) เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีมีความสะดวกต่อการขนส่งมากกว่า  
 ธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่จัดส่งสินคา้ในประเทศไทย (ร้อยละ 77) ประเทศลาว (ร้อยละ 15) และ
ประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 8) ส่วนธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่จดัส่งสินคา้ภายในประเทศไทย (ร้อยละ100) จะ
เห็นไดว้่ามีการรับจา้งขนส่งไปยงัต่างประเทศนอ้ยมากโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเลก็ ซ่ึงเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแลว้อาจประสบปัญหาในดา้นต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในอนาคต เช่น ความสามารถท่ีจะขนส่ง
ไปยงัประเทศต่าง ๆ หรือเงินทุน เป็นตน้ 
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ธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่รับจา้งส่งสินคา้หลกั 3 อนัดบัแรกคือ อุปกรณ์รถยนต ์(ร้อยละ28) อุปกรณ์ก่อสร้าง
และสินคา้ทัว่ไป (ร้อยละ 24 เท่ากนั) ส่วนธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่รับจา้งส่งสินคา้หลกั 3 อนัดบัแรกคือ สินคา้
ทัว่ไป  (ร้อยละ 39) อุปกรณ์ก่อสร้าง (ร้อยละ 25) และอุปกรณ์รถยนต ์(ร้อยละ 14) จะเห็นไดว้่าทั้งธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเลก็รับจา้งส่งสินคา้ท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก โดยเป็นสินคา้ท่ีมีตน้ทุนไม่มากนกั ซ่ึงในอนาคตจะตอ้งเพ่ิม
ขีดความสามารถใหข้นส่งสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ ตน้ทุนสูง เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หสู้งข้ึน 

ธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่มีจาํนวนพนกังาน 31 คนข้ึนไป (ร้อยละ 54)  ส่วนธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่มี
จาํนวนพนกังาน 5 - 10 คน (ร้อยละ 78) จะเห็นไดว้่าธุรกิจขนาดกลางมีจาํนวนพนกังานมากกว่าธุรกิจขนาดเลก็ และ
ธุรกิจขนาดกลางมีการเขา้ - ออกของพนกังานในอตัรานอ้ยกว่าธุรกิจขนาดเลก็ ธุรกิจขนาดเลก็จึงขาดพนกังานท่ีมี
ความชาํนาญมากกว่าธุรกิจขนาดกลาง 

ธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่มีเงินลงทุน 2,000,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 69)  ส่วนธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่
มีเงินลงทุน 1,000,00 - 1,500,000 บาท (ร้อยละ 32) 

ธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่มีสัดส่วนการลงทุนไทย 100% (ร้อยละ 85) และมีสัดส่วนการลงทุนไทยมากกว่า
ต่างชาติ เช่น ไทย 51% ต่างชาติ 49% (ร้อยละ15) ส่วนธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่มีสัดส่วนการลงทุนไทย 100 % 
(ร้อยละ 100) จะเห็นไดว้า่ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็จะมีสดัส่วนการลงทุนในประเทศไทยท่ีสูง แต่เน่ืองจาก
ธุรกิจขนาดกลางมีสดัส่วนการลงทุนต่างชาติ 49% จึงทาํใหมี้ความแขง็แกร่งทางดา้นการลงทุนมากกว่า ซ่ึงในอนาคต
ธุรกิจขนาดเลก็อาจประสบปัญหาหากตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่มีระยะเวลาก่อตั้ง 10 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 62) และธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่มีระยะ 
เวลาก่อตั้ง 4 - 6 ปี และ 10 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 32 เท่ากนั) จะเห็นไดว้่าธุรกิจขนาดกลางมีระยะเวลาในการก่อตั้งธุรกิจ
มากกว่าธุรกิจขนาดเลก็ ทาํใหธุ้รกิจขนาดกลางมีประสบการณ์มากกว่า จึงมีความสามารถรับจา้งขนส่งไปทัว่ประเทศ
และต่างประเทศไดม้ากกวา่ธุรกิจขนาดเลก็  
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 ศึกษาผลกระทบทีจ่ะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของธุรกจิบริการรับจ้างขนส่ง
ขนาดกลางและขนาดเลก็  
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ผลกระทบหรือปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่า เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่มีผลกระทบและ

ปัญหาในการดาํเนินธุรกิจคือ ขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล (ร้อยละ 14) ขาดระบบการจดัการขนส่งท่ีดีในการ
ดาํเนินธุรกิจ (ร้อยละ 13)  ขาดเทคโนโลยเีพื่ออาํนวยความสะดวกในการขนส่ง (ร้อยละ 12)  ดา้นบุคลากร (ร้อยละ 
11) การใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลือง ราคาการจดัส่งสินคา้ไม่เป็นมาตรฐาน ยานพาหนะในการขนส่งสินคา้ไม่เพียงพอ 
สินคา้มีความชาํรุดเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง และระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ล่าชา้หรือเวลาในการ
ขนส่งจาํกดั (ร้อยละ 10 เท่ากนั)  

ธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่มีผลกระทบและปัญหาในการดาํเนินธุรกิจคือ ขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาลและ
ดา้นบุคลากร (ร้อยละ 13 เท่ากนั)  การใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลือง (ร้อยละ 12)  ราคาการจดัส่งสินคา้ไม่เป็นมาตรฐาน
และขาดเทคโนโลยเีพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขนส่ง (ร้อยละ 11 เท่ากนั) ยานพาหนะในการขนส่งสินคา้ไม่
เพียงพอ ขาดระบบการจดัการขนส่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ สินคา้มีความชาํรุดเสียหายหรือสูญหายระหว่างการ
ขนส่ง และระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ล่าชา้หรือเวลาในการขนส่งจาํกดั (ร้อยละ 10 เท่ากนั)  

โดยผลกระทบอนัดบัแรกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเหมือนกนัคือ ขาดการสนับสนุนจาก
รัฐบาล โดยลาํดบัรองลงมาของธุรกิจขนาดกลางคือ ขาดระบบการจดัการขนส่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากเป็น
ธุรกิจท่ีมีการขนส่งจาํนวนมาก มีบุคลากรมาก มีการขนส่งไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศและประเทศเพ่ือนบา้น 

ผลกระทบ / ปัญหาในการดาํเนินธุรกจิ 
ขนาดกลาง 

(ร้อยละ) 
ขนาดเลก็ 
(ร้อยละ) 

ดา้นบุคลากร 
การใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลือง 
ขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล 
ราคาการจดัส่งสินคา้ไม่เป็นมาตรฐาน 
ยานพาหนะในการขนส่งสินคา้ไม่เพียงพอ 
ขาดระบบการจดัการขนส่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ 
ขาดเทคโนโลยเีพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขนส่ง 
สินคา้มีความชาํรุดเสียหายหรือสูญหายระหวา่งการขนส่ง 
ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ล่าชา้หรือเวลาในการขนส่งจาํกดั 

11 
10 
14 
10 
10 
13 
12 
10 
10 

13 
12 
13 
11 
10 
10 
11 
10 
10 
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รวมทั้ งขนส่งสินคา้หลายชนิด อีกทั้ งยงัขาดเทคโนโลยีเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขนส่ง จึงทาํให้การ
ดาํเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร แต่ธุรกิจขนาดกลางประสบปัญหาดา้นบุคลากรนอ้ยกว่าธุรกิจขนาดเลก็ โดย
ผลกระทบลาํดบัแรกของธุรกิจขนาดเล็กมี 2 ด้าน คือ ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลและด้านบุคลากร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัจาํนวนพนกังานคือ มีจาํนวนพนกังานนอ้ยและมีอตัราการเขา้ - ออกของพนกังานท่ีสูง ทาํให้
พนกังานขาดความชาํนาญ เกิดการใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลืองมากข้ึน ส่งผลให้ราคาค่าขนส่งสูงข้ึนทาํให้ผูว้่าจา้งเกิด
การเปรียบเทียบราคาได ้ดงันั้นจึงตอ้งทาํราคาการจดัส่งสินคา้ให้เป็นมาตรฐาน และยงัประสบปัญหาดา้นการ
ขาดเทคโนโลยเีพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขนส่ง เน่ืองจากใชเ้งินทุนสูงและขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ 
 แนวทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการให้บริการของธุรกิจบริการรับจ้างขนส่งขนาดกลางและ
ขนาดเลก็เพือ่การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มีดงัน้ี 
 แนวทางการปรับตัวของธุรกจิขนาดกลาง 
 1. การขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล รัฐบาลควรดาํเนินการดงัน้ี 1) ปรับปรุงเส้นทางการจราจรให้สะดวก 
พ้ืนผิวจราจรไดม้าตรฐาน การจราจรไม่ติดขดั มีป้ายบอกทางชดัเจน ซ่ึงจะทาํใหมี้ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการ
ขนส่ง 2) ปรับปรุงเส้นทางการจราจรให้สามารถใชไ้ดห้ลากหลาย เช่น ปรับปรุงทางราง ทางนํ้า ให้ธุรกิจสามารถ
ขนส่งไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและหลายรูปแบบ 3) จดัสร้างและส่งเสริมการนาํระบบโลจิสติกส์มาใช ้4) จดัศูนยร์วม
และกระจายสินคา้ทุกจงัหวดัและทุกประเทศ และ 5) จดัตั้งหน่วยงานเพ่ือประสานงานในต่างประเทศเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกให้ธุรกิจสามารถนาํสินคา้ไปกระจายในประเทศอาเซียนได ้ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีธุรกิจไม่สามารถทาํ
การปรับปรุงไดเ้พราะใชง้บประมาณจาํนวนมาก รัฐบาลจึงควรจดัสรรงบประมาณหรือหาวิธีการอ่ืนท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการให้แก่ธุรกิจได ้และธุรกิจควรให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลในการส่งเสริมการขนส่งสินคา้ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการขนส่งท่ีดี 
 2. การขาดระบบการจดัการขนส่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ ควรนาํระบบโลจิสติกส์ ระบบ TMS และ C -
MOVE มาใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบ และเพ่ิมระบบขนส่งจากผูผ้ลิตถึงปลายทาง (รับสินคา้จากตน้ทางส่งใหถึ้งปลายทาง) 
 3. การขาดเทคโนโลยีเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการขนส่ง ควรนาํระบบอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการติดต่อ 
ส่ือสารเพ่ือความรวดเร็ว สร้างเครือข่ายในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีโปรแกรมควบคุม
เพ่ือใหส้ามารถขนส่งไดต้รงเวลา 
 4. ดา้นบุคลากร ควรจดัผงัองคก์รให้ชดัเจน กาํหนดตาํแหน่งและหนา้ท่ีให้ชดัเจน สร้างขวญัและกาํลงัใจ 
จดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพพนกังานในดา้นต่าง ๆ เช่น จดัฝึกอบรมทั้งภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน  
 5. การใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลือง ควรขนส่งแบบเท่ียวเตม็หรือขนส่งแบบเตม็ตู ้(FTL) ควรคาํนวณระยะทางและ
กาํหนดปริมาณเช้ือเพลิงท่ีจะใชก่้อนการขนส่ง จดเลขไมลท์ั้งขาไป - ขากลบั และบริหารจดัการใหมี้การขนส่งสินคา้
ทั้งขาไปและขากลบั 
 6. ราคาการจดัส่งสินคา้ไม่เป็นมาตรฐาน ควรจดัตั้งสมาคมขนส่งหรือสมาคมโลจิสติกส์เพ่ือกาํหนดราคา
กลางใหเ้ป็นมาตรฐาน  
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 7. ยานพาหนะในการขนส่งไม่เพียงพอ ควรจดัตั้งเครือข่ายในการบริการขนส่งสินคา้ร่วมกบัธุรกิจขนส่งอ่ืน 
หรือบริการไปยงัผูรั้บจา้งรายอ่ืนไดส้ะดวก เพ่ือให้มีพาหนะสาํรองในการขนส่ง เป็นการสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีดีอีกทางหน่ึง  
 8. สินคา้มีความชาํรุดเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ควรติดตั้งระบบ GPS ในการติดตาม และ
ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งเคร่งครัด การท่ีพนกังานไม่ไดติ้ดตั้งระบบ GPS อาจเกิดจากความเร่งรีบจน
บางคร้ังเกิดการสูญหายหรืออาจตั้งใจทุจริต ซ่ึงธุรกิจไดท้าํประกนัการสูญเสียหรือสูญหายไว ้แต่กรณีทุจริตจะไม่มี
บริษทัใดรับผิดชอบ ดงันั้นการเคร่งครัดกบัการใชร้ะบบ GPS จึงเป็นส่ิงสาํคญั และควรมีมาตรการรองรับเม่ือ
พนกังานทาํสินคา้ชาํรุดหรือสูญหาย เช่น  หกัเงินประกนัหรือเงินเดือน ซ่ึงเม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนแลว้การขนส่ง
จะมากข้ึน ธุรกิจตอ้งกาํหนดมาตรการและระดบัการชดใชใ้ห้สอดคลอ้งมากยิง่ข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีจดัให้
มีการรับเครมสินคา้ได ้100 %  
 9. ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ล่าชา้หรือเวลาในการขนส่งจาํกดั ควรนาํการขนส่งหลายรูปแบบมาใชใ้ห้
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี และกาํหนดเวลาในแต่ละเส้นทาง เพ่ือใหต้รงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

แนวทางการปรับตัวของธุรกจิขนาดเลก็  
1. ขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล มีแนวทางการปรับตวัสอดคลอ้งกบัธุรกิจขนาดกลาง 
2. ดา้นบุคลากร ควรคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความชาํนาญ กาํหนดตาํแหน่งหนา้ท่ีและมอบหมายงานใหต้รง

กบัคุณสมบติั จดัฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของพนกังานทั้งภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน จดัผงัองคก์รให้ชดัเจน 
เช่ือมความสามคัคี สร้างขวญักาํลงัใจ สร้างแรงจูงใจ เช่น เงินโบนสั การประกนัสุขภาพ ฯลฯ แลกเปล่ียนข่าวสารใน
การขนส่งสินคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ใหท้ราบความตอ้งการและขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ ในการปรับตวั  

3. การใชเ้ช้ือเพลิง ควรคาํนวณระยะทางและกาํหนดปริมาณเช้ือเพลิงท่ีจะใชก่้อนการขนส่ง จดเลขไมลท์ั้ง
ขาไป - ขากลบั จดัใหมี้การขนส่งเท่ียวเตม็มากท่ีสุดและใหมี้การขนสินคา้ทั้งขาไป - ขากลบั เพ่ือใหคุ้ม้ค่ากบัเช้ือเพลิง
ท่ีเสียไป รวมทั้งเป็นการเพ่ิมรายไดอี้กทางหน่ึง  

4. ราคาการจดัส่งสินคา้ไม่เป็นมาตรฐาน ควรจดัตั้งสมาคมขนส่งหรือสมาคมโลจิสติกส์เพ่ือกาํหนดราคา
กลางใหเ้ป็นมาตรฐาน  

5. ขาดเทคโนโลยเีพือ่อาํนวยความสะดวกในการขนส่ง ควรนาํระบบอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการติดต่อ ส่ือสาร
เพ่ือความรวดเร็ว สร้างเครือข่ายในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีโปรแกรม ควบคุมเพ่ือทาํ
ใหส้ามารถขนส่งไดต้รงเวลา  

6. ยานพาหนะในการขนส่งไม่เพียงพอ ธุรกิจขนาดเล็กพบปัญหายานพาหนะในการขนส่งไม่เพียงพอ
มากกว่าธุรกิจขนาดกลาง เน่ืองจากมีเงินลงทุนนอ้ยกว่า แนวทางปรับตวัคือจดัใหมี้ยานพาหนะสาํรองในการขนส่ง 
โดยร่วมกบัธุรกิจรับจา้งขนส่งจดัตั้งเครือข่าย หรือการเช่ายานพาหนะจากธุรกิจใหเ้ช่า  

7. การขาดระบบการจดัการขนส่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากรับจา้งขนส่งสินคา้จากสถานท่ีต่าง ๆ มา
รวมกนัท่ีศูนยร์วม และกระจายสินคา้โดยใหผู้ว้า่จา้งมารับเอง รถยนตท่ี์มารับสินคา้จึงมีปริมาณมากและใชเ้วลานาน
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ในการรับสินคา้ แนวทางปรับตวัคือ  1) รับสินคา้จากตน้ทางส่งใหถึ้งปลายทาง  2) นาํระบบโลจิสติกส์มาใช ้ และ  
3) รับสินคา้จากศูนยร์วมและกระจายสินคา้ส่งใหลู้กคา้ถึงปลายทางโดยลกูคา้ไม่ตอ้งมารับเอง 

8. สินคา้มีความชาํรุดเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ควรควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานขนส่ง
สินคา้อยา่งเคร่งครัด มีมาตรการรองรับเม่ือพนกังานทาํสินคา้ชาํรุดหรือสูญหาย เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนแลว้
การขนส่งจะมากข้ึน จึงควรกาํหนดมาตรการและระดบัการชดใชใ้ห้สอดคลอ้งมากยิ่งข้ึน มาตรการเพ่ือป้องกนั
การสูญเสียจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งรีบดาํเนินการและดาํเนินการติดตั้งระบบ GPS ให้สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

9. ดา้นระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ล่าชา้ แนวทางปรับปรุงคือ 1) กาํหนดเวลาในแต่ละเส้นทางในการขนส่ง 
2) ใชรู้ปแบบการขนส่งใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้และพ้ืนท่ี 3) จดัตารางเวลาในการเดินรถล่วงหนา้ 4) แบ่งภูมิภาค 
จงัหวดั และประเทศในการขนส่งสินคา้ เพ่ือใหต้รงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

อภิปรายผล 
 เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจะไดรั้บผลกระทบดา้นขาดการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเป็นลาํดบัแรกเหมือนกนั รัฐบาลจึงควรจดัสรรงบประมาณมาใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง
การจราจร จดัสร้างศูนยร์วมและกระจายสินคา้ สร้างระบบโลจิสติกส์ สร้างโครงข่ายเพ่ือลดเส้นทางการขนส่ง
จาํนวนมากและสลบัซบัซอ้นให้เหลือนอ้ยลงและเรียบง่ายข้ึน จดัตั้งหน่วยงานเพ่ือประสานงานในต่างประเทศ ซ่ึงจะ
เปิดโอกาสให้เกิดการรวมปริมาณสินคา้ให้เต็มคนัรถ ณ ศูนยก์ลาง เม่ือดาํเนินการไดส้ําเร็จแลว้ก็เท่ากบัแกปั้ญหา
ดา้นระบบจดัการขนส่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีแนวทางการ
ปรับตวัท่ีสอดคลอ้งกนั ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือธุรกิจขนาดกลางมีการขนส่งจาํนวนมาก สินคา้หลายชนิดและขนส่ง
ไปยงัทุกภูมิภาคและบางประเทศในอาเซียน รวมทั้งมีบุคลากรมากกว่า แต่การจดัระบบขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร แต่เน่ืองจากธุรกิจขนาดกลางนาํระบบโลจิสติกส์ ระบบ TMS และ C-MOVE มาใชบ้า้งแลว้แต่ยงัไม่เตม็
รูปแบบ จึงควรนาํมาใชอ้ย่างเต็มรูปแบบ และสร้างระบบขนส่งจากผูผ้ลิตถึงปลายทางและเพ่ิมระบบการขนส่งจาก
ศูนยร์วมและกระจายสินคา้ส่งใหถึ้งปลายทาง โดยจดัระบบใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 ปัญหาท่ีจะเกิดอยา่งรุนแรงเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ บุคลากรขาดการพฒันาใหมี้คุณภาพ
ทั้งดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นแรงจูงใจ ดา้นภาษา ทาํใหมี้แรงงานชาวต่างชาติเขา้มาแยง่งานจากคนไทยมากข้ึน 
แรงงานไทยมีขอ้เสียเปรียบคือไม่มีทกัษะดา้นภาษาทั้งภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน ธุรกิจขนาดเลก็ประสบปัญหา
การเขา้ - ออกของบุคลากรมากกว่าธุรกิจขนาดกลาง พนกังานจึงขาดความชาํนาญ ก่อใหเ้กิดการใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลือง
มากข้ึน ราคาค่าขนส่งจึงสูงข้ึนจนเกิดการเปรียบเทียบราคาได ้และยงันาํเทคโนโลยมีาใชน้อ้ยกว่าธุรกิจขนาดกลาง 
ทาํให้คนงานใชแ้รงงานมาก ปฏิบติังานหลายหนา้ท่ี ทาํให้ขาดความชาํนาญในการปฏิบติังาน แนวทางการปรับตวั
ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัธุรกิจขนาดกลาง แต่ท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งเร่งด่วนคือ การกาํหนดหนา้ท่ีแต่ละคนใหช้ดัเจน 
ไม่ใหมี้การปฏิบติัหลายหนา้ท่ี และใหมี้การพฒันาดา้นภาษาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัอาคม พิทยาไพสิธ (ม.ป.ป.) 
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ท่ีกล่าวว่า เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้ประเทศไทยและประเทศขา้งเคียงสามารถผลิตสินคา้ไดค้ลา้ยคลึง
กนัจึงตอ้งแข่งขนักนัมากข้ึน บริการดา้นโลจิสติกส์จะสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั ซ่ึงธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเลก็จะเสียเปรียบบริษทัใหญ่ ๆ และบริษทัขา้มชาติ ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีเงินทุนสูง มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มี
วิธีการดาํเนินการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งดี บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย ใช้
ภาษาองักฤษและภาษาทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัไม่เลือกงาน  
 ส่วนดา้นการใชเ้ช้ือเพลิงส้ินเปลือง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็มีแนวทางการปรับตวัท่ีสอดคลอ้งกนั แต่
ธุรกิจขนาดกลางมีแนวทางการปรับตวัท่ีแตกต่างคือ การนาํระบบการขนส่งเท่ียวเต็มหรือการขนส่งแบบเต็มตู ้
(FTL) มาใช ้เพ่ือทาํใหก้ารขนส่งมีปริมาณลดลงและประหยดัเช้ือเพลิง สอดคลอ้งกบับุญทรัพย ์พานิชการ (2554) ท่ี
กล่าวว่า จากปริมาณรถบรรทุกท่ีมากข้ึนซ่ึงเป็นไปตามปริมาณสินคา้ท่ีขนส่ง ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งนาํเขา้นํ้ ามนั
เช้ือเพลิงมากข้ึนดว้ย ธุรกิจจึงตอ้งรัดกุมและเคร่งครัดกบัแนวทางจึงจะสามารถใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งประหยดัได ้แต่
เม่ือพิจารณาการนาํการขนส่งแบบเตม็ตู ้(FTL) มาใช ้ธุรกิจเห็นว่าเป็นไปไดย้าก เพราะธุรกิจตอ้งการส่งสินคา้ให้
ทนัเวลาดงันั้นการขนส่งเท่ียวเต็มจึงไม่สามารถทาํได ้แต่หากมีการดาํเนินการระบบขนส่งท่ีดีจะมีผูม้าใชบ้ริการ
มากข้ึน ซ่ึงอาจทาํใหก้ารขนส่งเท่ียวเตม็หรือการนาํการขนส่งแบบเตม็ตู ้(FTL) สามารถทาํไดม้ากข้ึน ส่วนธุรกิจ
ขนาดเลก็มีแนวทางการปรับตวัท่ีแตกต่างคือ จดัใหมี้การขนส่งเท่ียวกลบั 
 ปัญหาราคาการจดัส่งสินคา้ไม่เป็นมาตรฐาน เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้บริษทัยกัษใ์หญ่และ
บริษทัขา้มชาติซ่ึงมีตน้ทุนในการขนส่งตํ่าจะเขา้มาลงทุนมากข้ึน ทาํใหธุ้รกิจไดรั้บผลกระทบ แนวทางการปรับตวั
ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสอดคลอ้งกนัคือ จดัตั้งสมาคมเพื่อกาํหนดราคากลางให้เป็นมาตรฐานเพ่ือให้
สามารถต่อสู้กบับริษทัเหล่านั้นได ้ไม่ให้เกิดความเหล่ือมลํ้าในการกาํหนดราคา แต่ธุรกิจขนาดเลก็แตกต่างจาก
ธุรกิจขนาดกลางคือ เพิ่มระบบขนส่งจากผูผ้ลิตจนถึงปลายทางให้มากข้ึนทาํใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางหน่ึง อีกทั้ง
ปัจจุบนัธุรกิจขนาดเลก็ใชร้ะบบน้ีแลว้และยงัมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อีกดว้ย 
 ส่วนปัญหายานพาหนะในการขนส่งสินคา้ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะกบัการขนส่ง ทาํใหมี้ค่าขนส่งสูง ไม่
คุม้ค่าหากมีการขนส่งระยะทางไกล อาจเพราะธุรกิจขนาดเลก็ใชร้ถบรรทุกในการขนส่งเพียงอยา่งเดียวเน่ืองจาก
ไม่มีประสบการณ์ในการขนส่งสินคา้ไปขายในประเทศอาเซียน แนวทางการปรับตวัคือใชรู้ปแบบการขนส่งให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะสินคา้ ภูมิประเทศ และความสามารถของธุรกิจท่ีมีอยู่ ซ่ึงธุรกิจขนาดเล็กมีความสามารถ
และทรัพยากรในการขนส่งทางบกมากกวา่ทางรางและทางนํ้า แต่เม่ือตอ้งขนส่งไปยงัประเทศอาเซียนจาํเป็นตอ้งใช้
การขนส่งท่ีเหมาะสมกบัภูมิศาสตร์ สอดคลอ้งกบัสมชาย ปฐมศิริ (2552) ท่ีกล่าวว่า รัฐบาลกาํหนดนโยบายใหมี้การ
ลงทุนระบบรางและทาํแผนเศรษฐกิจเช่ือมต่อระบบขนส่งเรียกวา่ ท่าเรือนํ้าลึกทวาย หรือเขตเศรษฐกิจทวายไวแ้ลว้ 
หากธุรกิจขนาดเลก็ไม่ปรับตวัจะทาํใหเ้สียโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมถึงการขาดขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการทาํใหไ้ม่
มีสินคา้ขนส่งในเท่ียวกลบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัธุรกิจขนาดกลางท่ีมีปริมาณการขนส่งเท่ียวกลบัมากกว่าจึงมีความ
เส่ียงต่อการไม่คุ ้มค่าและใช้เช้ือเพลิงน้อยกว่าธุรกิจขนาดเล็ก สอดคล้องกับการศึกษากระบวนการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยการจดัสร้างโครงข่ายการขนส่งสินคา้ (ไป - กลบั) นครปฐม ฉะเชิงเทรา ว่าตน้ทุนเท่ียวกลบัเป็น
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สาเหตุสาํคญัของปัญหาการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปล่าท่ีสูงในปัจจุบนั (คลสัเตอร์โลจิสติกส์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา, 
ม.ป.ป.)  
 ดา้นสินคา้มีความชาํรุดเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ธุรกิจขนาดกลางมีสินคา้ชาํรุดเสียหายหรือ
สูญหายระหว่างการขนส่งนอ้ยกว่าธุรกิจขนาดเลก็ เพราะติดตั้งระบบ GPS เพ่ือควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน 
มีการหุ้มห่อสินคา้ และควบคุมการข้ึน - ลงของสินคา้ดีกว่าธุรกิจขนาดเลก็ แนวทางปรับตวัสอดคลอ้งกนัทั้งธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กคือ ติดตั้งระบบ GPS และควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานให้ทัว่ถึงมากข้ึน และรับ 
เครมสินคา้ 100% โดยผกูโยงกบัรายไดข้องพนกังาน เช่น เสียหายนอ้ยไดค่้าตอบแทนพิเศษสูง หรือหกัค่าประกนั
เม่ือพนกังานเขา้มาทาํงาน แต่ธุรกิจขนาดเล็กควรจดัอบรมเพ่ือพฒันาพนกังานให้ปฏิบติังานอย่างถูกตอ้งเพ่ือลด
ความสูญเสีย  
 ดา้นระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้ล่าชา้หรือเวลาในการขนส่งจาํกดั อาจเพราะยานพาหนะไม่เหมาะกบั
การขนส่ง อีกทั้งการใชรู้ปแบบการขนส่งท่ีสอดคลอ้งกบัสินคา้และพ้ืนท่ียงัเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ตาม
ลาํพงัเพราะตอ้งใชง้บประมาณจากรัฐบาล แนวทางการปรับตวัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็สอดคลอ้งกนั
คือ ให้รัฐบาลลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) ปรับปรุงพ้ืนผิวการจราจรเพราะการขนส่งสินคา้ใช้
รถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงหากพ้ืนผวิการจราจรไดม้าตรฐานจะทาํใหใ้ชเ้วลาในการว่ิงนอ้ยลง สอดคลอ้งกบัปรานิสา 
ศรีเขม็ (2553) ท่ีกล่าววา่ส่วนใหญ่ใชก้ารขนส่งโดยรถบรรทุกซ่ึงมีความรวดเร็ว สินคา้อยูบ่นยานพาหนะระยะเวลาสั้น 
ประกอบกบัถนนไดม้าตรฐานและยานพาหนะมีระบบกนัสะเทือนท่ีดีจึงลดความเสียหายของสินคา้ ผูรั้บสินคา้ไดรั้บ
สินคา้ในสภาพสมบูรณ์ และพบว่าส่วนท่ีแตกต่างจากขนาดกลางคือเร่ืองการจดัตารางเวลาการเดินรถไวล่้วงหนา้  

 

ข้อเสนอแนะ 
สําหรับธุรกจิขนาดกลาง 
1. รัฐบาลควรจดัสรรเงินงบประมาณจาํนวนมากมาใชใ้นดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ ตามแนวทางการปรับตวั

ท่ีเสนอมา และสนบัสนุนหรือหาแหล่งเงินทุนให ้รวมทั้งกาํหนดนโยบายและออกกฎหมายเพ่ือใหต่้างชาติท่ีเขา้
มาลงทุนในประเทศไทยสามารถรับคนงานไทยเขา้ทาํงานได ้โดยอาจกาํหนดเป็นอตัราส่วนระหว่างคนไทย: คน
ต่างชาติ หรือใหรั้บคนไทย 100%  
 2. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถาบนัการศึกษาเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ 
โลจิสติกส์ ดา้นภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน 
 3. ธุรกิจควรเร่ิมนาํแนวทางการปรับตวัมาใชด้าํเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม 

สําหรับธุรกจิขนาดเลก็ มีขอ้เสนอแนะลาํดบัท่ี 1 - 3 เหมือนกบัธุรกิจขนาดกลาง และเพ่ิมเติม 1) เพ่ิมการ
ลงทุน 2) หาพนัธมิตรร่วมลงทุน และ 3) ควบรวมกิจการ 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรขยายการวจิยัไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ  
 2. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการขนส่งทางราง เน่ืองจากเป็นระบบการขนส่งท่ีประหยดั และ
เพ่ือตอบสนองการเช่ือมโยงไปยงัโครงการท่าเรือนํ้าลึกทวายหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน 
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ปัญหาการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายของทนายความขอแรง 
COURT-APPOINTED LAWYERS’ LEGAL ASSISTANCE PROBLEMS 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สอาด  หอมมณ*ี 

Asst. Prof. Dr. Saade  Hommanee 
 

บทคดัย่อ                                                  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative) คือการศึกษาจากเอกสาร 
(documentary research) ท่ีเก่ียวขอ้ง และการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative) ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) 
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายในดา้นทนายความขอแรงใหแ้ก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ในคดีอาญาผูย้ากจน มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเร่ืองทนายความและการประกอบวิชาชีพทนายความ 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรงในประเทศไทยและในต่างประเทศ 2) เพ่ือศึกษา
มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรงในประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีประกาศยกเลิกไปแลว้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาปัจจุบนัวา่ ท่ีมีบทบญัญติัคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาไวน้ั้น มีความเหมาะสมเพียงพอ
แลว้หรือไม่ เพียงใด  3) เพ่ือศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการมีทนายความขอแรงใหค้วามช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา และนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดความเสมอภาคอนัเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ผลวิจยัพบวา่บุคลากรผูป้ระกอบอาชีพทนายความ
ขอแรงท่ีใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูต้อ้งหาและจาํเลยผูย้ากจนในคดีอาญานั้นมีจาํนวนนอ้ย เป็นทนายความ
ใหม่  ขาดประสบการณ์ความรู้ ไม่มีทกัษะในการว่าความ ขาดแรงจูงใจเพราะไดค้่าตอบแทน (เงินรางวลั) ท่ีศาล
จ่ายใหเ้ม่ือเสร็จส้ินคดีไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย มีปัญหาไดรั้บเงินจากศาลล่าชา้มาก และมีรายรับเป็นเงินนอ้ยกว่า
การเป็นทนายความรับคดีจากประชาชนท่ีว่าจา้งใหท้าํคดีทัว่ไป รวมทั้งปัญหาศาลของเองกไ็ดรั้บเงินค่าใชจ่้ายจาก
งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐนอ้ยมาก และปัญหาประชาชนผูย้ากจนท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา
ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย และไม่ทราบวา่มีกฎหมายกาํหนดใหรั้ฐมีหนา้ท่ีจดัหาทนายความขอแรงใหช่้วยเหลือทาง
กฎหมาย มีสาเหตุจากการประชาสมัพนัธ์ไม่แพร่หลาย 
คาํสําคญั:  ทนายความขอแรง, การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรง,  สภาทนายความ  
 
 
 
* ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
 This research was both qualitative, conducting a documentary study, and quantitative, employing a 
questionnaire answered by court - appointed lawyers and associated people who helped poor accused or 
defendant persons. The purposes of the research were three - fold: 1) to study concept lawyer theory, lawyer 
career, as well as court - appointed lawyers’ legal assistance in Thailand and other countries, 2) to study how 
appropriate the legal measures concerning legal aid provided by court - appointed lawyers in Thailand 
according to the 2007 Constitution of the Thai Criminal Laws (cancelled issue) and the present criminal legal 
consideration provisions protecting rights to the accused or defendant in the criminal case were, and 3) to find 
solutions to problems and obstacles in legal aid provided by the court - appointed lawyers as well as 
suggesting the improvement of the more effective law. It was found that there were not only a few court -
appointed lawyers, but they were also found new, inexperienced, unskilled, low - motivated, and underpaid. 
Moreover, their wages were not only delayed but also less than those of generally hired lawyers. The court 
itself was little supported by the government. Due to poor public relations system, the accused or defendants 
were not informed of the help of which they were qualified.  
Keywords: court - appointed lawyers, legal assistance, lawyer council. 
 

บทนํา 
 บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 11/2557 ลง
วนัท่ี 22  พฤษภาคม 2557 ใหรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส้ินสุดลง) มาตรา 30 วรรคแรก 
บญัญติัว่า “สิทธิของบุคคลย่อมเสมอภาคกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย”  
นอกจากน้ี ในมาตรา 40  ยงัไดรั้บรองสิทธิหนา้ท่ีของประชาชนชาวไทย ตลอดทั้งการรับรองสิทธิของบุคคลท่ีเขา้
สู่กระบวนการยติุธรรมทางกฎหมายไวด้ว้ย แต่เน่ืองจากมีปัจจยัหลายดา้นทาํใหก้ารเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมของ
บุคคลต่าง ๆ ในสงัคมไทยยงัไม่เท่าเทียมกนั  มีความเหล่ือมลํ้าระหวา่งผูมี้โอกาสท่ีดีกวา่ (ผูร้ํ่ ารวย) กบัผูด้อ้ยโอกาส
ในสังคม (ผูย้ากจน)  ทาํใหบุ้คคลกลุ่มผูมี้ฐานะยากจนท่ีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมตกอยูใ่นสภาพเสียเปรียบใน
การต่อสู้คดีตามกระบวนการยติุธรรม ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ท่ีดอ้ยโอกาส   
 นอกจากน้ี สิทธิในการมีทนายความเขา้ใหค้วามช่วยเหลือในคดีอาญาของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูย้ากจน  ยงัมี
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 (ฉบบัท่ีถูกยกเลิกไปเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557)  สามารถแบ่งสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนดว้ยกนั กล่าวคือสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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อาญา มาตรา  7/1, มาตรา 7 ทวิ, มาตรา 134/ 1 และสิทธิการมีทนายในชั้นพิจารณาคดีในศาลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  8, มาตรา 173 
 สาํหรับเร่ืองการใหค้วามช่วยเหลือของทนายความใหแ้ก่ผูย้ากจนนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า ทั้ง ๆ ท่ีมีบทบญัญติัใน
กฎหมายท่ีกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งจดัหาใหห้รือใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแลว้ ยงัมีองคก์รต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีทาํหนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายแก่ประชาชน (legal aid) แต่ยงัไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคหรือความเหล่ือมลํ้าในกระบวนการยติุธรรมได ้ดว้ยเหตุสาํคญัอนัเน่ืองจาก
ความยากจนของตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ทาํใหด้อ้ยโอกาสในการท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายนัน่เอง  ดงันั้น
จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรงในประเทศ
ไทยว่ามีความเหมาะสมเพียงพอแลว้หรือไม่ เพียงใด  เพ่ือเป็นแนวทางใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และทาํใหเ้กิดความเสมอภาคแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาท่ีมีฐานะยากจนต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทนายความและการประกอบวิชาชีพทนายความ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ  
ทางกฎหมายของทนายความขอแรงในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรง
ในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (ฉบบัยกเลิก) และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาปัจจุบนัว่า ท่ีมีบทบญัญติัคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญานั้น มีความเหมาะสม
เพียงพอแลว้หรือไม่ เพียงใด 

3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการมีทนายความขอแรงให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา และนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพและ
เกิดความเสมอภาค อนัจะเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 วธีิการวจิยั เป็นการวิจยัแบบผสมประกอบดว้ย การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative) คือการศึกษาจากเอกสาร 
(documentary research) ท่ีเก่ียวขอ้ง และการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative) ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) 
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายในดา้นทนายความขอแรงใหแ้ก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
ในคดีอาญาผูย้ากจน  

ขอบเขตของการวจิัย  ศึกษาปัญหาในการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรง (court - 
appointed lawyers)  เพือ่เป็นการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาท่ียากจน ซ่ึงในการวิจยัเชิงปริมาณ 
(quantitative) จะใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือทาง
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กฎหมายในดา้นทนายความขอแรง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ศาล (ผูพิ้พากษา) พนกังาน
อยัการ พนกังานสอบสวน  ทนายความ ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา ในเขตอาํนาจศาลจงัหวดัชลบุรีและศาล
จงัหวดัพทัยาเท่านั้น โดยจาํกดัการศึกษาเฉพาะปัญหา 5 ดา้น ดงัน้ี    

-  ดา้นบุคลากรมีนอ้ยและการขาดประสบการณ์ของทนายความขอแรง                      
 -  ดา้นประสิทธิภาพในการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย              

-  ดา้นงบประมาณสนบัสนุนทางรัฐเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย              
 -  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ในการช่วยเหลือทางกฎหมาย                 

-  ดา้นการหาแนวทางหรือมาตรการอ่ืนเสริมเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความ
ขอแรงใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน         

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัจาํกดัการศึกษาเฉพาะเร่ืองทนายความขอแรงท่ีศาลตั้งให้แก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผู ้
ยากจนในคดีอาญาเท่านั้น ไม่รวมถึงทนายความอาสา (volunteer  lawyers)            
  

ผลการวจัิย 
1. บุคลากรผูป้ระกอบอาชีพทนายความขอแรงท่ีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูต้อ้งหาและจาํเลย       

ผูย้ากจนในคดีอาญานั้นมีจาํนวนนอ้ย เป็นทนายความใหม่ ขาดประสบการณ์ความรู้ ไม่มีทกัษะในการว่าความ  
2. ขาดแรงจูงใจ เพราะไดค้่าตอบแทน (เงินรางวลั) ท่ีศาลจ่ายให้เม่ือเสร็จส้ินคดีไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย     

มีปัญหาไดรั้บเงินจากศาลล่าช้ามาก และมีรายรับเป็นเงินน้อยกว่าการเป็นทนายความรับคดีจากประชาชนท่ี
วา่จา้งใหท้าํคดีทัว่ไป  

3. ศาลไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายจากงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐในการดาํเนินงานเร่ืองทนายความขอแรง
นอ้ยมาก  

4. ประชาชนผูย้ากจนท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญาไม่มีความรู้ทางกฎหมาย และไม่ทราบว่ามี
กฎหมายกาํหนดใหรั้ฐมีหนา้ท่ีจดัหาทนายความขอแรงให้ช่วยเหลือทางกฎหมาย มีสาเหตุจากการประชาสัมพนัธ์
ไม่แพร่หลาย 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของทนายความขอแรง ซ่ึงเป็นการ

วิจยัแบบผสมประกอบดว้ย การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative) คือการศึกษาจากเอกสาร (documentary research) 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative) ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายในดา้นทนายความขอแรงใหแ้ก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาผูย้ากจน 
ไดผ้ลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งสองดา้นดงักล่าวพบว่า ไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนกนักล่าวคือ มีความสอดคลอ้งกนั
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และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัคือ บุคลากรผูป้ระกอบอาชีพทนายความขอแรงท่ีใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ผูต้อ้งหาและจาํเลยผูย้ากจนในคดีอาญานั้นมีจาํนวนนอ้ยและขาดประสบการณ์ในการว่าความ ขาดแรงจูงใจเพราะ
ไดค่้าตอบแทนนอ้ยและไดรั้บเงินจากศาลล่าชา้ ศาลไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายจากงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐนอ้ยมาก 
และประชาชนท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญาไม่มีความรู้ทางกฎหมาย และไม่ทราบว่ามีกฎหมายกาํหนด  
ใหรั้ฐมีหนา้ท่ีจดัหาทนายความขอแรงใหช่้วยเหลือทางกฎหมาย มีสาเหตุจากการประชาสมัพนัธ์ไม่แพร่หลาย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1. ปัญหาดา้นบุคลากรนอ้ยและขาดประสบการณ์ ในร่างฉบบัใหม่ของ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช...........”  ควรบญัญติัใหช้ดัแจง้ว่า “ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา ยอ่มมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือ
จากรัฐดว้ยการจดัหาทนายความให้ตามท่ีกฎหมายบญัญติั” และให้มีองคก์รอิสระตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญในหมวด
องคก์รอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนอีกโดยให้ใชช่ื้อว่า  “คณะกรรมการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแห่งชาติ” และมี
ทนายความประจาํองคก์ร ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากงบประมาณของรัฐ ทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนทัว่ไปโดยตรง ไม่จาํกดัว่าเป็นผูย้ากจนหรือไม่ เรียกช่ือว่า “ทนายความประชาชน”  และควรใหรั้ฐ
ออกกฎหมายพิเศษในรูปแบบของพระราชบญัญติั ใชบ้งัคบัโดยตรงกบัทนายความประชาชนโดยตรง โดยใชช่ื้อว่า 
(ร่าง) “พระราชบญัญติัว่าดว้ย การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญาแก่ผูต้อ้งหาและจาํเลย พุทธศกัราช 
..............”  

2. ปัญหาดา้นประสิทธิภาพในการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย ควรใหมี้การแกไ้ขบทบญัญติัประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งในมาตรา  134/1 และ มาตรา 173  โดยให้รัฐตอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งจดัหาทนายความ
ประชาชนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปทุกคดีในคดีอาญา โดยไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองอายแุละจะเป็นผูย้ากจนหรือไม่     

3. ปัญหาดา้นงบประมาณสนบัสนุนทางรัฐเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย ควรให้สาํนกังานศาลยติุธรรมจดัทาํแผนงาน
ค่าใชจ่้ายโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายทัว่ประเทศใหช้ดัเจน โดยเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายของงบประมาณ
ในปีท่ีผ่านไปแลว้เพ่ือเสนอของบประมาณเพ่ิมข้ึน และควรจดัตั้งเงินกองทุนเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนและค่าใชจ่้าย
ใหแ้ก่ทนายประชาชนอยา่งเพียงพอ     

4. ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ในการช่วยเหลือทางกฎหมาย ควรจดัทาํคู่มือขององคก์รหรือหน่วยงาน    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการใหบ้ริการความช่วยเหลือทางกฎหมายและคาํแนะนาํในการต่อสู้
คดีดว้ย  

5. แนวทางหรือมาตรการเสริมท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรงใหมี้
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน มีดงัน้ี                 
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   -  ควรปลูกฝังจริยธรรมนกักฎหมายใหแ้ก่ผูท่ี้ศึกษาวิชากฎหมายใหมี้จิตใจรักความยติุธรรม มีอุดมการณ์ใน
การรับใชป้ระชาชนดว้ยการเสียสละ และนาํความรู้ความสามารถในทางกฎหมายท่ีตนมีอยูม่ารับใชป้ระชาชน 
ช่วยเหลือสังคมให้ไดรั้บความเป็นธรรมโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงใดตอบแทน เพ่ือสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการใชค้วามรู้
ความสามารถในทางกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชน ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมข้ึนในสังคม โดยกาํหนด
วิชาเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและอุดมการณ์ในการรับใชป้ระชาชนไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ใน
ระดบัมหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน                     

   - ศาลควรจะกาํหนดคุณสมบติัผูจ้ะเขา้มาเป็นทนายความขอแรงกบัศาล ตอ้งมีประสบการณ์ว่าความทั้ง
คดีแพ่งและคดีอาญามาแลว้ไม่ตํ่ากว่า 10 ปีข้ึนไป และควรสาํเร็จการศึกษาเป็นเนติบณัฑิตไทยหรือมีวุฒิการศึกษา
ไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์       

   -  ศาลควรจดัอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพทนายขอแรง โดยจดัหลกัสูตรฝึกฝนการเป็นทนายขอ
แรงพิเศษโดยเฉพาะ และกาํหนดใหท้นายความท่ีจะเขา้มาทาํคดีขอแรงตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรดงักล่าว 

   -  ศาลควรกาํหนดความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการทาํคดีขอแรงของทนายความท่ีข้ึนบญัชีไวก้บัศาล โดย
ใหท้นายความท่ีประสงคเ์ป็นทนายขอแรงแจง้ความถนดัหรือความเช่ียวชาญของตนไวด้ว้ย    

   -  ศาลควรมีสถิติคดีและระบบประเมินผลการทาํงานของทนายความขอแรงรายบุคคลท่ีทาํคดีขอแรงไวใ้น
ศาล และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตั้งเป็นคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลงานดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทนายความขอแรงในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญาแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูย้ากจนในทุกศาล
ทัว่ประเทศ 

   -  ศาลควรพิจารณาจดัทาํเกียรติบตัรเพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่ทนายความขอแรงท่ีตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี
ช่วยเหลือผูเ้สียหายหรือจาํเลยอยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงใดตอบแทนและควรจะ
ยกยอ่งเชิดชูในบทบาทของทนายความบริสุทธ์ิยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนในสงัคม เพ่ือก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจบทบาท
ของทนายขอแรง และเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทนายขอแรง รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่บุคคล
อ่ืนต่อไปดว้ย 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ในประเทศองักฤษจะมีกฎหมายในรูปแบบพระราชบญัญติัว่าดว้ยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซ่ึง
กฎหมายฉบบัน้ีไดก้าํหนดให้มีกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  เพื่อเป็นค่าตอบแทนทนายความทั้งใน
คดีแพง่และคดีอาญา จึงควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนดงักล่าว เพ่ือกาํหนดแนวทางจดัตั้งกองทุน
ช่วยเหลือประชาชนผูท่ี้ตกเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาและเป็นผูมี้ฐานะยากจน โดยวิจยัทั้งในเชิงปริมาณ 
(quantitative) และเชิงคุณภาพ (qualitative) ดว้ยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in - depth  interview) ผูท้รง คุณวุฒิดา้น
ต่าง ๆ และนาํผลวิจยัมาบญัญติัเป็นกฎหมายกองทุนต่อไป จะทาํใหก้ารใหค้วามช่วยเหลือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และจะเป็นการคุม้ครองสิทธิแก่ประชาชนทัว่ไปเม่ือตกเป็นผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญา 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศ
ของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยจาํแนกขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา ระยะเวลาท่ี
ทาํงาน ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน และหน่วยงานท่ีสังกดั จาํนวน 52 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสถิติ t - test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way ANOVA) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บ
จดัการขนส่งระหว่างประเทศของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นเวลา 
และโดยรวมจาํแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา ระยะเวลาท่ีทาํงาน และตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้หน่วยงานท่ีสังกดัท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คาํสําคญั: การใชบ้ริการ, ผูรั้บจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ, บริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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ABSTRACT 
 This paper aim to study the factors affecting decision in using freight forwarder: a case study of 
Cobra international Co., Ltd. Classification by the general data of the respondents that regarding about 
decision choosing international freight forwarder consisting of gender, age, education, experience work, 
position, and department total 52 people. The questionnaires were used to collect data. Statistics for data 
analysis were frequency, percentage, average mean, standard deviation, t - test, and one - way analysis of 
variance. The results showed that most of factor affecting decision in using freight forwarder: a case study of 
Cobra international Co., Ltd were time. And overall classification by gender, age, education, experience 
works, and position. The differences are not statistically significant. Without department the difference the 
statistically significant .05 
Keywords: using service, freight forwarder, Cobra international Co., Ltd.  
 

บทนํา 
 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสําคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการทางโลจิสติกส์ และการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศยงัเป็นตวัช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศให้
ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศมีบทบาทในอุตสาหกรรมมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะบริษทัท่ี
ตอ้งมีการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเพ่ือนาํมาผลิตเป็นสินคา้และบริการ เพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจจึงตอ้งมีการ
แข่งขนัเพื่อให้ไดแ้หล่งวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนตํ่าลง และวตัถุดิบหรือสินคา้บางอยา่งไม่สามารถหาซ้ือไดใ้นประเทศ จึง
จาํเป็นตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบและสินคา้จากต่างประเทศ การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได ้ 
 บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด เป็นบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจนําเข้าวตัถุดิบหลายรายการจาก
ต่างประเทศ เช่น นํ้ายาเรซ่ิน  ผา้ไฟเบอร์คาร์บอน เมด็โฟม โฟมแผน่ และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั
ในการผลิตจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบในต่างประเทศ เพ่ือนาํมาผลิตสินคา้และส่งออกสินคา้ทั้งหมดไปยงัลูกคา้ท่ีอยู่
ต่างประเทศ ในการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทั้งการนาํเขา้และการส่งออกจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการผูรั้บจดัการ
ขนส่งระหว่างประเทศเป็นผูด้าํเนินธุรกรรมในส่วนน้ี เน่ืองจากบริษทัไม่ไดมี้ความเช่ียวชาญ และเพ่ือเป็นการลด
ขั้นตอนในการทาํงานไม่ใหยุ้ง่ยากและซบัซอ้น ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ว่าปัจจยัใดท่ีมีความสาํคญั
และมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 แนวคดิเกีย่วกบัผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ผูรั้บจดัการขนส่ง (freight forwarders) คือธุรกิจบริการ
ประเภทหน่ึงท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นธุระแทนผูส่้งออกและผูน้าํเขา้ ตั้งแต่การจองระวางเรือ การบรรจุสินคา้ การขนส่ง 
การดาํเนินพิธีการขาเขา้และขาออก การจดัการเก่ียวกบัเอกสารส่งออกและนาํเขา้ เป็นตน้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (sea freight forwarder) และผูรั้บจดัการขนส่งระหว่าง
ประเทศทางอากาศ (air freight forwarder) 

แนวคิดการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก ขอ้พิจารณาในการเลือกใชบ้ริการผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์
ประกอบไปดว้ย 1) การคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดีในวงการโลจิสติกส์ 2) บริษทั
มีวิวฒันาการในการดาํเนินธุรกิจดา้นโลจิสติกส์เป็นระยะเวลานาน 3) มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง  4) ขอ้พิจารณา
เก่ียวกบัอตัราค่าบริการดา้นโลจิสติกส์ 5) การเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัหน่วยงานโลจิสติกส์ทัว่ไป  
6) กฎเกณฑ ์ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้กาํหนด ขั้นตอนการทาํสัญญา 7) ผลกระทบจากการใชบ้ริการผูใ้หบ้ริการ
ดา้นโลจิสติกส์กบัหน่วยงานต่าง ๆ และ  8) ความไวว้างใจท่ีมีต่อลูกคา้ ในปัจจุบนับริษทัผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์มี
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการเลือกผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ในเร่ืองต่าง ๆ คือ  1) ประวติัการใหบ้ริการและความ
น่าเช่ือถือของบริษทั 2) ความสามารถในการใหบ้ริการ รูปแบบ และเครือข่ายการใหบ้ริการในปัจจุบนั  3) ระบบ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีรองรับการใหบ้ริการ 4) บริการเสริมต่าง ๆ ท่ีช่วยใหบ้ริษทัดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และ  5) ราคา ความคุม้ค่าในการใชบ้ริการ   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศของบริษทั  คอบร้า
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัของปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่าง
ประเทศของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่าง
ประเทศของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศ

แตกต่างกนั 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการ 
ขนส่งระหว่างประเทศของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในดา้นราคาและค่าใชจ่้าย (price and expense) 
ดา้นการบริการ (service) ดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ (image) ดา้นเวลา (time) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(promotion) และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการ (customer relationship) เกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 
ถึงมีนาคม 2558 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ พนกังานของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ท่ีทาํงาน
เก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้ - ส่งออก และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ 
แผนกนาํเขา้ - ส่งออก / BOI แผนกขายและบริการลูกคา้ และแผนกจดัซ้ือ 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามจาํนวน 52 ชุด 
 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่   
   1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 

     -  ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ระยะเวลาท่ีทาํงาน ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน และหน่วยงาน
ท่ีสงักดั 
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       -  ดา้นผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ ดา้นราคาและค่าใชจ่้าย ดา้นการบริการ ดา้นภาพลกัษณ์
ของผูใ้หบ้ริการ ดา้นเวลา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูป้ระกอบการ  
   2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ 
t - test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way ANOVA)  
 

ผลการวจัิย 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศ กรณีศึกษา: บริษทั คอบร้า อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.95) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ
ดา้นเวลา (  = 4.41) รองลงมาเป็นดา้นการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.16) ดา้นราคาและค่าใชจ่้าย อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.94) ดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการอยู่
ในระดบัมาก  (  = 3.71) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.60)  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศ โดยรวมจาํแนกตาม เพศ อาย ุ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีทาํงาน และตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้
หน่วยงานท่ีสงักดัท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั มีดงัน้ี 
     -  ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือดา้นเวลา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอิสริยา คาํมา (2552) ท่ีศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเลือกตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตรถยนต ์   
นัง่ส่วนบุคคล ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ ให้ลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุดคือ
ดา้นความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว ตรงต่อเวลา และถูกตอ้ง  

     -  ใหค้วามสาํคญัรองลงมาคือดา้นการบริการและดา้นราคา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโกสินทร์ โปธิ 
(2551) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศในหมู่บา้นถวาย จงัหวดัเชียงใหม่  
พบว่าปัจจยัดา้นการบริการ (product) ในส่วนของความรวดเร็วในการใหบ้ริการมีความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ปัจจยัดา้นราคา (price) โดยราคาท่ีถูกกว่าบริษทัอ่ืนจะไดรั้บความสนใจจากผูใ้ชบ้ริการเป็นพิเศษ 

2. ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่ามีเพียงหน่วยงานท่ีสังกดั 1 ตวัแปร
เท่านั้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  หมายความว่า 
หน่วยงานท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศท่ีแตกต่างกนั 
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และพบว่าฝ่ายขายและการตลาดจะให้ความสําคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากกว่าฝ่ายจดัซ้ือและ
แผนกนาํเขา้ - ส่งออก / BOI   

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหวา่งประเทศมากท่ีสุดคือดา้นเวลา ดงันั้นผูรั้บ
จดัการขนส่งระหว่างประเทศควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นเวลามากข้ึน 
 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูรั้บจดัการขนส่งระหว่างประเทศน้อยท่ีสุดคือดา้นการส่งเสริม
การตลาด แต่ไม่ใช่ว่าปัจจยัดา้นน้ีไม่มีความสาํคญั บริษทัผูรั้บจดัการขนส่งควรใหค้วามสาํคญัดว้ย เน่ืองจากการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาในกลุ่มธุรกิจท่ีใหญ่มากข้ึน เช่น ในนิคมอุตสาหกรรม ระดบัจงัหวดั หรือระดบัภูมิภาค จะทาํ
ใหผ้ลการวิจยัมีความน่าเช่ือถือและนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดม้ากข้ึน 
 2. ควรเพิ่มปัจจยัที่ใชใ้นการวิจยัใหม้ากข้ึนหรือแตกต่างจากการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อที่จะไดมุ้มมองและ
แนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างออกไป 
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งานสร้างสรรค์อนิเทอร์แอคทีฟมีเดยีในรูปแบบงานอนิสตอลเลช่ัน 
โดยแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ด้านสังคมและวฒันธรรม  

กรณีศึกษา ผลงานชุดพูดจาภาษาดอกไม้* 
THE CULTURE REACTIONS INSPIRED BY EXPERIENCES OF  

SOCIAL AND CULTURAL: EXPERMENTS INTERACTIVE MEDIA 
INSTALLATION OF FLOWERS TALK PROJECT 

 
ดร. อตเิทพ  แจ้ดนาลาว** 
Dr. Atithep Chaetnalao 

 
บทคดัย่อ  
 งานสร้างสรรคน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบงานอินสตอลเลชนัโดย
แรงบนัดาลใจมาจากประสบการณ์ดา้นสังคมและวฒันธรรม มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือนาํประสบการณ์ท่ีสะทอ้น
ถึงสงัคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลงานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดีย
ในรูปแบบอินสตอลเลชนั (interactive media installation)  2) เพ่ือนาํเสนอผลงานโดยใหผู้ช้มเกิดการมีส่วนร่วม 
และเกิดประสบการณ์ท่ีดีร่วมกบัคนอ่ืนในสังคมต่อไป ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชชี้วิตในสังคม
และวฒันธรรมของคนไทยในปัจจุบนั และศึกษาหลกัการออกแบบงานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบ
อินสตอลเลชนั เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างผลงานและการมีส่วนร่วมของผูช้ม จากนั้นศึกษาเทคนิคและโปรแกรม
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือท่ีสามารถนาํมาใชง้าน พบว่า 

1. ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาคนไทยมีความแตกแยกจากปัญหาเร่ืองแนวคิดทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ปัญหาน้ีไดล้งรากลึกถึงสงัคมทุกระดบั จนถึงระดบัสงัคมระหว่างเพือ่นและครอบครัว เม่ือสนทนาพดูคุยในเร่ือง
การเมืองอาจเกิดสภาวะทางอารมณ์ท่ีรุนแรงมากข้ึนจนนาํไปสู่สถานการณ์ทะเลาะวิวาทได ้ดงันั้นผูส้ร้างผลงาน
จึงไดอ้อกแบบงานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชนั  กรณีศึกษา  ผลงานชุด  “พดูจาภาษา 

 
* ไดรั้บการสนบัสนุนจากคุณประพนัธ์ ประภาสะวตั บรรณาธิการท่ีปรึกษาสายงานบา้นและสวน  บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิง 
    แอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน)  ทีมงานสนบัสนุนการสร้างสรรคด์า้นอินเทอร์แอคทีพเทคนิคคืออาจารยธ์วชัชยั สะอ้ิง    
    ดา้นกราฟิกคือนายธเนศ อาจจินดา   ช่วยเหลือการติดตั้งโดยนกัศึกษาคณะดิจิทลัมีเดีย  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

** อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ดอกไม”้โดยออกแบบใหเ้ป็นบรรยากาศของการนัง่สนทนาหรือรับประทานของว่างและเคร่ืองด่ืม ประกอบดว้ย
โตะ๊กลาง 1 ตวั และเกา้อ้ีโดยรอบ 4 ตวั ซ่ึงเกา้อ้ีมีระดบัความสูงต่างกนัเพ่ือการใชง้านของเดก็และผูใ้หญ่ 

2. จากผลงานชุดน้ีเม่ือผูช้มเขา้มานัง่ชมโดยนัง่บนเกา้อ้ีจะเกิดภาพดอกไมข้ึ้นบนโต๊ะ ทาํใหผู้ช้มเกิดการ
มีส่วนร่วมในผลงานดว้ยการเป็นส่วนหน่ึงของผลงานจากการนัง่บนเกา้อ้ี ภาพดอกไมท่ี้ปรากฏลว้นเป็นดอกไม้
มีความหมายในเชิงบวกเพ่ือใหผู้ช้มเกิดประสบการณ์ท่ีดีในระหว่างการนัง่ชมผลงาน เม่ือมีภาพปรากฏข้ึนทุกคนจะ
ให้ความสนใจท่ีภาพ เกิดการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงาน มีการเสนอความคิดเห็น เพลิดเพลินไปกบักราฟิก
ดอกไม ้และนัง่สนทนากนัอยา่งเป็นธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดการนาํประสบการณ์และขอ้คิดไปใช ้
ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคมต่อไป 
คาํสําคญั: งานสร้างสรรค,์ อินเทอร์แอคทีฟมีเดีย, อินสตอลเลชนั, ภาษาดอกไม,้ แรงบนัดาลใจ, สงัคมและวฒันธรรม 

 
ABSTRACT 
 This creative art is aimed to create interactive media installation inspired by the social and cultural 
experiences. The designer was scheduled to creative action the following objectives: 1) To experience that 
reflects contemporary society and culture as inspiration to convey creativity interactive media installation, and 
2) To present  art work by allow the audience participation and get a great experience to share with others in 
society. Researcher study the behavior of living in the society and culture of Thai people and creative design 
principles of interactive media installation to guide the creation of works and the participation of the audience. 
Then have to study technical and program - related materials with the medium that will be used and found that:  

1. Thai's society during the past several years, Thai's people are divisive political issues are different. The 
problem is rooted in the society, all the way up to the families and friends, so when they talk about this 
emotional state is more intense until the spat. So the creative design interactive media installation with a case 
study of "Flowers Talk" by design the atmosphere of sit down and talk or snacks and drinks. Contains 1 table 
with the 4 chairs around, which the chair has an elevation difference for the use of children and adults. 

2. This work when the audiences are sitting on a chair then will show the pictures of flowers on the 
table and allows the audience to participate in the work as a part of artwork by sitting on a chair. The images of 
the flowers all appear are significantly positive for the audience to the good experience of the work during the 
ride. When an image appears everyone is paying attention to the images and then dialogue conversationhappen related 
to the creative art. It has offered various opinions and enjoy flower graphic that appears to the table.  With the 
conversation naturally that causing imports to their shared experiences and ideas with others in society. 
Keywords: creative art, interactive media, installation, flowers talk, inspiration, social and cultural.                                       
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บทนํา 
 สังคมและวฒันธรรมไทยในปัจจุบนัเร่ิมเป็นสังคมท่ีต่างคนต่างเร่งรีบแก่งแย่งทาํมาหากิน สมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีเวลาพดูคุยหรือส่ือสารกนัดงัเช่นแต่ก่อน และยิง่เขา้สู่ยคุดิจิทลัดว้ยแลว้การส่ือสารพดูคุยระหว่างกนั
กน็อ้ยลง เพราะต่างกเ็ลือกท่ีจะเสพขอ้มูลข่าวทางอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นขอ้มูลจริงบา้งเทจ็บา้ง ก่อให ้ เกิดความคิดท่ี
แตกแยกหรือไม่ตรงกนั เกิดบรรยากาศท่ีไม่ดี ใชค้าํพดูท่ีไม่สุภาพ เช่น พดูคุยเร่ืองกีฬา ข่าวสารทัว่ไป และโดยเฉพาะ
ประเด็นสาํคญัคือเร่ืองการเมือง ท่ีดูว่าจะเป็นปัญหาของคนไทย ท่ีแมก้ระทัง่สมาชิกในครอบครัวเดียวกนัก็สามารถ
ถกเถียงกนัในเร่ืองการเมืองได ้จนบางคร้ังทาํใหเ้กิดบรรยากาศท่ีไม่ดีในระหว่างการสนทนาข้ึนบ่อย ๆ และอาจ
ส่งผลไม่ดีต่อเดก็ ๆ เกิดการเอาเยีย่งอยา่งหรือเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได ้
 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ศิลปะสามารถกล่อมเกลาจิตใจมนุษยไ์ด ้ศิลปะบาํบดั (art therapy) มีประโยชน์ในดา้น
การพฒันาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงช่วยพฒันากลา้มเน้ือมดัเลก็และการประสานการ
เคล่ือนไหวของร่างกาย นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะช่วยกระตุน้การส่ือสารและเสริมสร้างทกัษะสังคมดว้ย 
(ทวีศกัด์ิ สิริรัตนเ์รขา, 2549) ดงันั้นการท่ีมนุษยไ์ดช้มผลงานทางศิลปะหรือผลงานสร้างสรรคต่์าง ๆ จะสามารถ
กล่อมเกลาจิตใจใหเ้กิดความเพลิดเพลิน กระตุน้การส่ือสารท่ีดี และทกัษะสังคมท่ีดีได ้ในยคุปัจจุบนังานดา้น
ศิลปะหรืองานสร้างสรรคต่์างมีพฒันาการมากข้ึนเร่ือย ๆ งานสร้างสรรคไ์ม่อาจอยูแ่ค่บนแผน่กระดาษหรือผืน
ผา้ใบเช่นแต่ก่อน แต่การนาํส่ือสมยัใหม่ เช่น ส่ือมีเดียต่าง ๆ มาสร้างสรรคผ์ลงานจะทาํใหเ้ขา้ถึงผูช้มไดม้ากข้ึน 
 ศิลปินและนกัออกแบบไดน้าํส่ือเหล่าน้ีมาสร้างสรรคผ์ลงานมากมาย และพยายามใหผู้ช้มเกิดการมีส่วน
ร่วมไดม้ากข้ึน เช่น ส่ือปฏิสัมพนัธ์ (interactive media) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ร่ิมนาํส่ือปฏิสัมพนัธ์มาสร้างสรรคผ์ลงาน
มากข้ึนเร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินคา้และบริการต่าง ๆ เพ่ือเรียกร้องความสนใจและตอบสนองการมี
ส่วนร่วมของผูช้ม โดยงานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียนั้นจะทาํให้ผูช้มมีปฏิกิริยาโตต้อบกบังานทางกายภาพ 
เช่น การจบัตอ้ง การกดปุ่ม การสัมผสักบัตวังานดว้ยวิธีการต่าง ๆ การเคล่ือนไหว การใชเ้สียง การสร้างเสียง หรือ
การมีส่วนร่วมกนัท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของศิลปิน (สมพร รอดบุญ, 2554, หนา้ 1 อา้งถึงใน วิทยา จนัมา, ออนไลน,์ 
2554) งานสร้างสรรคแ์นวน้ีมกัจะจดัแสดงในรูปแบบอินสตอลเลชนั (installation) เพราะสามารถออกแบบพ้ืนท่ี
หรือใชง้านพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และส่ิงสาํคญัคือสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กบัผูช้มไดม้าก ถือว่าเป็นผลงาน
สร้างสรรคท่ี์สร้างความน่าสนใจใหก้บัสงัคมในยคุปัจจุบนั 
 งานสร้างสรรคน้ี์มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาํเสนอผลงานอินเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชัน่ท่ีส่งเสริม
ใหผู้ช้มมีส่วนร่วมในการชมและมีประสบการณ์ท่ีดีในการชม ผลงานชุด “พดูจาภาษาดอกไม”้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าหาก
พูดจากนัอย่างนุ่มนวลแบบภาษาดอกไมแ้ลว้ แมว้่าจะพูดคุยกนัในเร่ืองท่ีมีความคิดเห็นต่าง ก็สามารถทาํให้
บรรยากาศบนโตะ๊สนทนาไม่ตึงเครียด และทาํใหค้วามสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัวและเพ่ือน ๆ กลบัมาดีข้ึนได ้
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กรอบแนวคดิของการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชนัน้ี ใชแ้นวคิดจากการนาํประสบการณ์ท่ี
สะทอ้นถึงสงัคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการถ่ายทอดผลงานดว้ยการศึกษาพฤติกรรมของ
คนไทยในปัจจุบัน และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกาํหนดหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ จากนั้นจึงออกแบบผลงาน
สร้างสรรคโ์ดยกาํหนดรูปแบบการชม การมีส่วนร่วมของผูช้ม และออกแบบภาพท่ีใชใ้นการส่ือสาร ตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ 
 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  
 1. เพ่ือนาํประสบการณ์ท่ีสะทอ้นถึงสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ
ผลงานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชนั 
 2. เพ่ือนาํเสนอผลงานใหก้บัผูเ้ขา้ชมไดเ้กิดการมีส่วนร่วมและเกิดประสบการณ์ท่ีดีร่วมกบัคนอ่ืนในสังคม
ต่อไป                                           
 

วธีิดําเนินการสร้างสรรค์ 
 1. ขั้นตอนศึกษา มีดงัน้ี 
      -  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคนในปัจจุบนัในดา้นการใชชี้วิตในสังคมและวฒันธรรม 
และศึกษาหลกัการออกแบบงานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชนั 
      -  การวิเคราะห์ขอ้มูลภาคเอกสาร วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบนัในการใชชี้วิตในสังคม
และวฒันธรรมที่เร่ิมเปลี่ยนไปจากเดิม พฤติกรรมการส่ือสารต่าง ๆ และวิเคราะห์ถึงหลกัการออกแบบงาน
สร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชนั 
 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Atithep Chaetnalao, 2014, p. 227) มีดงัน้ี 
      -  หาแรงบนัดาลใจจากความสนใจหรือความชอบและประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ โดยเน้ือหาเนน้
ไปท่ีวฒันธรรม สังคม การเมือง และวิถีชีวิต ว่ามีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์อะไรท่ีน่าสนใจ แลว้นาํมาเร่ิมตน้ศึกษา
ต่อมากข้ึน  
      -  การออกแบบเร่ิมตน้จากแนวคิดในการออกแบบ ในขณะเดียวกนักต็อ้งคิดการมีส่วนร่วมระหว่างผูช้ม
กบัเน้ือหาว่าจะใชง้านหรือมีส่วนร่วมอยา่งไร รวมถึงวิเคราะห์พ้ืนท่ีในการจดัแสดงและการติดตั้งดว้ยหลงั จากนั้น
ทาํแบบร่าง (thumbnails / visualizing) ของแนวคิดทั้งหมด ซ่ึงจะตอ้งมีทางเลือกหลาย ๆ แนวทาง เพ่ือ จะไดเ้ลือก
แนวคิดท่ีตอบวตัถุประสงคไ์ดดี้ท่ีสุด 
      -  การพฒันาเร่ิมจากออกแบบเน้ือหา เช่น โครงสร้างเน้ือหา (site map) ภาพลาํดบัเร่ืองราว (story board) 
และบทบรรยาย (script) โดยการสรุปเพือ่ใชใ้นการนาํเสนอและใชก้บัเน้ือหาทั้งหมด ในขณะเดียวกนัตอ้งออกแบบ
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อินเทอร์แอคทีฟเทคโนโลย ี(interactive technology) และโปรแกรมท่ีจะใชส้ร้างการเช่ือมต่อ แลว้เร่ิมทดลองเทคนิค
และเขียนโปรแกรมท่ีจะใชใ้นการผลิต 
      -  การผลิตเร่ิมจากการสร้างแบบจาํลอง (mock - up model) และสร้างตน้แบบ (prototype) เพ่ือนาํเสนองาน
ภาพรวมทั้งหมด รวมถึงเขียนแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งผลิต หลงัจากนั้นตอ้งวิเคราะห์เพ่ือปรับแกแ้ละหาขอ้สรุป
ในการผลิต และสุดทา้ยตอ้งจดัการในส่วนของการติดตั้งตามพ้ืนท่ีของการจดัแสดงท่ีกาํหนดไวห้รือการนาํเสนอ
ต่อไป 
 

ผลการสร้างสรรค์ 
 1. สังคมไทยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา คนไทยมีความแตกแยกจากปัญหาเร่ืองแนวคิดทางการเมืองท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงปัญหาน้ีลงรากลึกถึงสังคมทุกระดบัจนถึงในระดบัครอบครัว กลุ่มเพ่ือน เวลาพูดคุยกนัในเร่ืองน้ี สภาวะ
ทางอารมณ์ก็รุนแรงมากข้ึนจนถึงขั้นทะเลาะวิวาทกนั จากขอ้มูลท่ีคน้พบผูส้ร้างสรรคจึ์งมีแนวคิดว่า หากคนไทย
เรียนรู้ท่ีจะพูดจากนัอยา่งสุภาพ ถึงแมว้่าจะเป็นในเร่ืองท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัก็ตาม จะทาํให้บรรยากาศใน
การสนทนาเป็นไปไดด้ว้ยดี ดงัสาํนวนท่ีว่า “ภาษาดอกไม”้ หมายถึง การพดูจาดว้ยคาํพดูท่ีไพเราะ ร่ืนหู  พดูไป
ในทางท่ีดี (จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยนั อ่ิมสาํราญ, 2548, หนา้ 67 - 71 อา้งถึงใน สุปรีดี สุวรรณบูรณ์, ออนไลน์, 
ม.ป.ป.) ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้รุปเลือกชนิดของดอกไมแ้ละความหมายในการส่ือสาร โดยเปรียบเทียบกบังานออกแบบ
ภาพกราฟิกท่ีใชเ้ป็นเน้ือหาในงานชุดน้ี ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  ความหมายของดอกไมแ้ละเปรียบเทียบภาพกราฟิกท่ีใชใ้นผลงาน (ฟรุ๊ต เอน็ ฟลอร่า, ออนไลน์, 2558) 
 

ช่ือดอกไม้ ภาพ ความหมายในการส่ือสาร ภาพกราฟิก 

1.  ดอกลิลล่ีสีส้ม 
(orange lily) 

 

ครอบครัว (family) = ความร่าเริง สดใส 
ความปิติสุขท่ีไดอ้ยูใ่กลคื้อ “สุขใจท่ีได้
ใกลเ้ธอ” ใชม้อบใหก้บับุคคลท่ีรัก คนใน
ครอบครัว หรือเพ่ือน ๆ  

2.  ดอกคตัเตอร์ 
(cutter) 
 

 

โต๊ะ (table) = ตวัเองไม่ไดเ้ด่น ไม่ได้
งดงาม แต่กท็าํใหค้นอ่ืนดูงามข้ึนได ้

 
3.  ดอกเยอบีร่า 
(gerbera) 

 

เดก็ผูช้าย (boy) = จิตใจท่ีบริสุทธ์ิ  
ไร้เดียงสา แต่แฝงไวด้ว้ยความเขม้แขง็ 
หรือเธอคือแสงอาทิตยแ์ห่งชีวิตฉนั 

 

4.  ดอกคาร์เนชัน่ 
สีขาว (white 
carnation) 

 

เดก็ผูห้ญิง (girls) = ความรักท่ีบริสุทธ์ิ   
ไร้เดียงสา อ่อนโยน หรือคุณคือของ       
มีค่าท่ีน่าทะนุถนอม 

 
5.  ดอกหนา้ววั 
(flamingo flower) 

 

ผูห้ญิง (lady) = หญิงสาวผูเ้หงาเศร้า     
แต่หยิง่และทรนงในศกัด์ิศรีของตวัเอง 

 
6.  ดอกกลว้ยไม ้
(orchid) 

 

ผูช้าย (man) = ในหมู่ชาวกรีกสมยัก่อน 
ดอกกลว้ยไมแ้สดงถึงการสืบพนัธุ์ 
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ภาพท่ี 1  การออกแบบและภาพรวมของเน้ือหากราฟิกของผลงานชุดพดูจาภาษาดอกไม ้
 

การสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบงานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชนั ได้
นาํเสนอผ่านผลงานชุด “พูดจาภาษาดอกไม”้ โดยออกแบบให้เป็นบรรยากาศของการนัง่สนทนาหรือรับประทาน
อาหาร ประกอบดว้ยโต๊ะกลาง 1 ตวั และเกา้อ้ีโดยรอบ 4 ตวั ซ่ึงเกา้อ้ีมีระดบัความสูงต่างกนัเพ่ือการใชง้านของ
เดก็และผูใ้หญ่ 
 

   
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบโครงสร้างโตะ๊เกา้อ้ี กระบวนการผลิต เทคนิค อุปกรณ์ ตลอดจนการติดตั้งผลงาน 
 

2. เม่ือผูช้มเขา้มานัง่ชมโดยนัง่บนเกา้อ้ี จะทาํให้ระบบสวิทซ์ท่ีซ่อนไวใ้ตเ้บาะของเกา้อ้ีซ่ึงมีโปรแกรม
สัง่การไปยงัคอมพิวเตอร์ใหเ้ล่นไฟลภ์าพดอกไมข้ึ้นบนโต๊ะ สามารถทาํใหผู้ช้มเกิดการมีส่วนร่วมในผลงานดว้ย
การเป็นส่วนหน่ึงของผลงานจากการนัง่บนเกา้อ้ีแลว้ปรากฏภาพดอกไมต่้าง ๆ ท่ีมีความหมายในเชิงบวก เพ่ือให้
ผูช้มเกิดประสบการณ์ท่ีดีในระหว่างการนัง่ชมผลงาน และสามารถนัง่สนทนากนัไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ ก่อใหเ้กิด
การนาํประสบการณ์และขอ้คิดไปใชร่้วมกบัคนอ่ืนในสงัคมต่อไป 
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ภาพท่ี 3 บรรยากาศการมีส่วนร่วมของผูช้มกบัผลงาน ในงานไทยทูเดย ์บา้นและสวนแฟร์ 2557  ณ เมืองทองธานี 

 

อภิปรายผล  

 จากการนาํประสบการณ์ท่ีสะทอ้นถึงสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง
ผลงานสร้างสรรค ์โดยใชแ้นวคิดว่าหากคนไทยเรียนรู้ท่ีจะพดูจากนัอยา่งสุภาพ ดงัสาํนวนท่ีว่า “ภาษาดอกไม”้ 
จะทาํให้บรรยากาศการสนทนาเป็นไปไดด้ว้ยดีในทุก ๆ เร่ือง นาํไปสู่ความเขา้ใจอนัดีได ้เพราะโดยทัว่ไปแลว้
การส่ือสารท่ีเป็นมิตรยอ่มไดรั้บผลดีมากกวา่เสมอ (พระมหาบุญไทย ปุญญมโน, ออนไลน,์ 2555) 
 ดงันั้นการออกแบบงานสร้างสรรคอิ์นเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชนัคร้ังน้ีจึงใชช่ื้อชุดผลงาน
วา่ “พดูจาภาษาดอกไม”้ และใชด้อกไมท่ี้มีความหมายในเชิงบวกเป็นสัญลกัษณ์ของการส่ือสารเช่น ดอกไมต่้าง ๆ 
ท่ีนิยมให้กบัคนรัก ใชห้ลกัการออกแบบและกราฟิกท่ีเป็นสีสันสวยงาม ทาํให้ผูช้มเกิดความรู้สึกสดช่ืนและมี
มโนทศันท่ี์สวยงามในระหวา่งการชมผลงานไปพร้อม ๆ กบัการพดูคุย   
 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพคือ การสังเกตพฤติกรรมการชมของผูช้มและสอบถาม
พูดคุยเพ่ือใหผู้ช้มบอกเล่าเร่ืองราวของตนเองออกมาตามการรับรู้ ความรู้สึก หรือความเขา้ใจ โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีไม่ระบุจาํนวนตั้งแต่ตอนตน้ แต่เก็บขอ้มูลจากผูช้มแบบบงัเอิญ เม่ือขอ้มูลเร่ิมซํ้ า ๆ กนัจนแสดงถึงการ
อ่ิมตวั ผูว้ิจยัจะหยดุเก็บขอ้มูล (วรรณดี  สุทธินรากร, 2556, หนา้ 61, 113) ซ่ึงพบว่า ขณะท่ีผูช้มเขา้มานัง่ชมผลงาน
บนเกา้อ้ีท่ีจดัเตรียมไว ้เม่ือมีภาพปรากฏข้ึนทุกคนจะให้ความสนใจท่ีภาพ และเกิดการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงาน 
มีการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ และจะเพลิดเพลินไปกบักราฟิกดอกไมท่ี้ปรากฏข้ึนไปมา ผลงานชุดน้ีจึงถือไดว้่า
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ผูท่ี้เขา้ชมเป็นส่วนหน่ึง ทาํใหบ้รรยากาศในการแสดงงานเป็นไปอยา่งสมบูรณ์โดยการมีส่วนร่วมอยา่งตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ ตลอดจนการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานตรงหนา้ในระหว่างกลุ่มเพ่ือน ถือไดว้่าคือ
การสนทนากนัอยา่งเป็นธรรมชาติ โดยผลงานชุดน้ีจดัแสดงระหว่างวนัท่ี 1 - 9 พฤศจิกายน 2557 ในงานไทยทูเดย ์
บา้นและสวนแฟร์ 2557 ณ เมืองทองธานี ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวและบุคคลท่ีสนใจเก่ียวกบัการตกแต่ง
บา้นหรือการจดัสวน ดงันั้นคนท่ีเขา้ชมผลงานชุดน้ีนอกจากจะไดน้ัง่พกัแลว้ ยงัไดน้ัง่สนทนาปรึกษากนัในเร่ือง
การแต่งบา้นและการจดัสวนอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. การแสดงผลของภาพบนหนา้จอซ่ึงเป็นโต๊ะกลาง ควรมีขนาดใหญ่เตม็พ้ืนท่ีของโต๊ะเพ่ือใหเ้ห็นภาพ
ชดัเจน 
 2. จากแรงบนัดาลใจนาํมาสร้างผลงานชุด “พดูจากภาษาดอกไม”้ สามารถเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผูช้มใน
มิติท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น การพดู เม่ือผูช้มพดูหรือสนทนากนั ใหป้รากฏภาพต่าง ๆ ตามนํ้าหนกัของเสียง 
 3. การออกแบบโต๊ะหรือเกา้อ้ี ตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ี และตอ้งคาํนึงถึงการนัง่ของผูช้มท่ี
ตอ้งมีความสะดวกสบาย และการมีส่วนร่วมกบัผลงานสร้างสรรคชุ์ดน้ี 
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พฤตกิรรมการเปิดรับชมละครซิทคอม ทัศนคติ การจดจําตราสินค้า 
และการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีปรากฏอยู่ในโฆษณาแฝงของละครซิทคอม 

กรณศึีกษา: ผู้ชมละครซิทคอมในจังหวดัชลบุรี 
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บทคดัย่อ  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ทศันคติ การจดจาํ และการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ กลุ่มตวัอยา่งคือผูช้มละครซิทคอม
ทั้ งชายและหญิง อายุตั้ งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 400 คน พบว่าผูช้มท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมแตกต่างกนั ผูช้มท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละคร
ซิทคอมแตกต่างกนัมีทศันคติและการจดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมแตกต่างกนั 
ทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏอยู่ในโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี
ปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม  และพบว่าการจดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละคร
ซิทคอมไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม 
คาํสําคญั: ละครซิทคอม, การจดจาํตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ, โฆษณาแฝง  
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ABSTRACT 
The objective of this research is for feasibility study of exposure behavior, attitude in recognition and 

decision - making to buy product showing as advertising thru sitcom by survey research.  Case study for this 
research is gathering from 400 sample from men & women with age of over 18 years old located in Chonburi. 
The result of research is sitcom audiences with different demographic characteristics having behavior in different 
sitcom. Sitcom audience with most exposure behaviors different sitcom will have the attitude and recognize to 
the brand name showing as produce placement thru different sitcom.  Attitude to the brand name showing as 
product placement thru sitcom relates to decision - making in purchasing product which is showing as product 
placement thru sitcom. And in addition found out that brand name recognition showing as product placement 
thru sitcom does not. Relate to decision - making in the product which is shown as product placement thru sitcom. 
Keywords: situation comedy (sitcom), brand name recognition, decision - making to buy, product placement. 
 

บทนํา 
 ในปัจจุบนัน้ีพบว่าผูผ้ลิตสินคา้และบริการมีการแข่งขนักนัสูงและเขม้ขน้ในเร่ืองการส่ือสารการตลาด 
ผูผ้ลิตสินคา้จึงตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้เพ่ือแนะนาํสินคา้หรือบริการให้ผูบ้ริโภครู้จกั โดยในการ
ส่ือสารนั้นมีรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย ฯลฯ ผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ โดยการส่ือสารเพ่ือแนะนาํสินคา้หรือบริการให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งรวดเร็ว
และเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดใ้นจาํนวนมากคือการโฆษณา (advertising) แต่เน่ืองจากในการทาํโฆษณาทัว่ไปนั้น
มกัจะเต็มไปดว้ยภาพและตวัหนงัสือมากมายเพ่ือให้ขอ้มูลและรายละเอียดของสินคา้ ย่อมก่อให้เกิดความเบ่ือ
หน่าย ดงันั้นการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ จดจาํและกระตุน้ให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ผูผ้ลิตสินคา้จะตอ้งโฆษณาสินคา้ในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างสรรค ์เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน และรูปแบบการส่ือสารท่ีผูผ้ลิตสินคา้นิยมใชม้ากข้ึนในปัจจุบนัคือการใชโ้ฆษณาแฝงใน
รายการโทรทศัน์ โดยมีการนาํโฆษณาแฝงเขา้มาใชใ้นช่องทางต่าง ๆ ทั้งละคร ภาพยนตร์ รายการข่าว เกมโชว ์
ส่วนรายการโทรทศันท่ี์พบโฆษณาแฝงมากท่ีสุดคือละครซิทคอม จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีผูศึ้กษา
เก่ียวกบัโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ รวมถึงละครซิทคอมไวใ้นหลายบริบท แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใด
ศึกษากบักลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรีเลย ผูว้ิจยัเห็นวา่กลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรีเป็นกลุ่มท่ีมีความน่าสนใจ
จึงศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอม ทศันคติ การจดจาํตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี
ปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม กรณีศึกษา: ผูช้มละคร  ซิทคอมในจงัหวดัชลบุรี เพ่ือใหท้ราบว่าผูช้ม
ละครซิทคอมในจงัหวดัชลบุรีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมอย่างไร มีทศันคติ  การจดจาํ และการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยู่ในโฆษณาแฝงของละครซิทคอมหรือไม่  อย่างไร ผลวิจยัสามารถนาํมาใช้เป็น
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แนวทางในการทาํโฆษณาแฝงสินคา้หรือบริการในละครซิทคอม และรายการโทรทศัน์ประเภทอ่ืน ๆ  ไดอ้ย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมกบัทศันคติ และการจดจาํตราสินคา้ท่ี

ปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม   
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมกบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม   
3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการจดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม   
 

สมมติฐานของการวจัิย  
1. ผูช้มละครซิทคอมท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมแตกต่างกนัมีทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏ

อยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมแตกต่างกนั 
2. ผูช้มละครซิทคอมท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมแตกต่างกนัมีการจดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏ

อยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมแตกต่างกนั 
3. ทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม 
4. การจดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) กลุ่มตวัอยา่งคือผูช้มละครซิทคอมทั้งชายและหญิง อายตุั้งแต่ 18 
ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี 400 คน เกบ็ขอ้มูลระหว่าง 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) และสถิติเชิง
อนุมาน ไดแ้ก่ t - test, F - test, Chi - square และ Pearson’s Correlation Coefficient เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูช้มละครซิทคอมท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมแตกต่างกนัมีทศันคติต่อตรา
สินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมแตกต่างกนั   



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 259 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ผูช้มละครซิทคอมท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมแตกต่างกนัมีการจดจาํตรา
สินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม   
 สมมติฐานท่ี 4 การจดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมของผูช้มละครซิทคอมไม่
มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม 
 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1  ผูช้มละครซิทคอมท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมแตกต่างกนัมีทศันคติต่อ
ตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมแตกต่างกนั โดยผูช้มท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับชมละครซิทคอม 
1 - 20  คร้ัง / เดือน จะมีทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมากกว่าผูช้มท่ีมีความถ่ี
ในการเปิดรับชมละครซิทคอมมากกว่า 20 คร้ัง / เดือน ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีผูช้มมีความถ่ีในการรับชมละครซิทคอม
ในปริมาณมาก จะทาํใหมี้โอกาสไดเ้ห็นโฆษณาแฝงตราสินคา้ในละครซิทคอมในจาํนวนมากตามไปดว้ย  มีผล
ทาํใหผู้ช้มเกิดความรําคาญและรู้สึกว่าถูกยดัเยยีดใหรั้บชมโฆษณามากจนเกินไป จึงทาํให้เกิดทศันคติดา้นลบต่อ
ตราสินคา้ สอดคลอ้งกบัท่ีชูชยั สมิทธิไกร (2553, หนา้ 172) กล่าวว่า การโฆษณาซํ้ า ๆ มากเกินไป ไม่เกิดประโยชน์
แต่อยา่งใด อาจจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเบ่ือหน่ายและมีทศันคติดา้นลบต่อตราสินคา้ได ้  

สมมติฐานที่ 2  ผูช้มละครซิทคอมท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละครซิทคอมแตกต่างกนัมีการจดจาํตรา
สินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมแตกต่างกนั โดยผูช้มท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับชมละครซิทคอม 
1 - 20 คร้ัง / เดือน จะมีการจดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมากกว่าผูช้มท่ีมีความถ่ี
ในการเปิดรับชมละครซิทคอมมากกว่า 20 คร้ัง / เดือน อาจสรุปไดว้่าการท่ีผูช้มมีพฤติกรรมการเปิดรับชมละคร
ซิทคอมในความถ่ีมากจะทาํให้มีโอกาสพบเห็นตราสินคา้ปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละคร ซิทคอมในจาํนวนมาก
ตามไปดว้ย อาจทาํใหผู้ช้มไม่สามารถจดจาํตราสินคา้ได ้สอดคลอ้งกบัท่ีชูชยั สมิทธิไกร (2553, หนา้ 171 - 172) 
กล่าวว่า การท่ีผูผ้ลิตสินคา้โฆษณาตราสินคา้ของตนผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตรา
สินคา้ได ้การโฆษณาซํ้ า ๆ มากเกินไปจะไม่เกิดประโยชน์ เน่ืองจากการเรียนรู้ของมนุษยจ์ะไม่เพิ่มข้ึนหลงัจาก
การเรียนรู้ซํ้ าไดเ้กิดข้ึนจาํนวนหน่ึง  

นอกจากน้ียงัพบว่า ผูช้มท่ีมีระยะเวลาในการติดตามรับชมละครซิทคอมประมาณ 3 - 6  เดือน จะมีการ
จดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมากกว่าผูช้มท่ีมีระยะเวลาในการติดตามรับชมละครซิท
คอมประมาณ 7 เดือน ถึง 1 ปี และมากกว่า 1 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากผูช้มท่ีรับชมละครซิทคอมมาเป็นระยะเวลานาน จะมี
ความเคยชินกบัโฆษณาแฝงตราสินคา้จึงไม่ให้ความสนใจกบัโฆษณาแฝงตราสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงส่งผลใหส้ามารถจดจาํ
ตราสินคา้ไดน้อ้ยกว่าผูช้มท่ีติดตามรับชมละครซิทคอมมาไดใ้นระยะเวลาไม่นาน สอดคลอ้งกบัณิชา เมืองสุวรรณ 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2558    | 260 

 

(2553, หนา้ 81) ท่ีศึกษาทศันคติของวยัรุ่นในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อโฆษณาแฝงในละครหรรษา พบว่าการท่ี
กลุ่มตวัอยา่งติดตามรับชมละครหรรษามาเป็นระยะเวลานาน ทาํใหมี้ความเคยชินและไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัโฆษณา
ตราสินคา้นั้น ๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตละครหรรษาในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะทาํโฆษณาแฝงควบคู่ไปดว้ยเสมอ  ทาํ
ให้ผูช้มไม่รู้สึกสนใจและจดจาํตราสินคา้ท่ีโฆษณาแฝงในละครหรรษาไดน้อ้ยลง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในอนาคตนั้น 
การทาํโฆษณาแฝงในละครหรรษาอาจไม่ส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูช้มมากเท่ากบัอดีตท่ีผา่นมา   

สมมติฐานที่ 3 ทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม พบว่าทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณา
แฝงของละครซิทคอมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยู่ในโฆษณาแฝงของละครซิทคอม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในเชิงบวกคือ เม่ือผูช้มมีทศันคติท่ีดีต่อ
ตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมสูง จะมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝง
ของละครซิทคอมสูงเช่นกนั โดยความสมัพนัธ์ท่ีพบอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bovee, Houstan 
& Thrill (1995,  p. 121)  ท่ีว่า ทศันคติมีความสาํคญัอยา่งมากต่อนกัการตลาด เน่ืองจากทศันคติมีความสัมพนัธ์
ต่อกระบวนการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค กล่าวคือหากผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้มากเพียงใด 
จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ มากข้ึนตามไปดว้ย 

สมมติฐานที่ 4 การจดจาํตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมของผูช้มละครซิทคอม
มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ผลวิจยัสอดคลอ้งกบัณิชา เมืองสุวรรณ (2553, หนา้ 84) ท่ีศึกษาทศันคติของวยัรุ่นในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อ
การโฆษณาแฝงในละครหรรษา พบว่าโฆษณาแฝงในละครหรรษาสามารถสร้างการจดจาํใหก้บัผูช้มได ้แต่ยงัไม่
สามารถสร้างพฤติกรรมการซ้ือของผูช้มได ้และยงัสอดคลอ้งกบั Belch & Belch (อา้งถึงใน ธชัมน ศรีแก่นจนัทร์  
2546, หนา้ 71) ท่ีกล่าวว่า  การจดจาํเป็นเพียงขั้นตอนในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเท่านั้น  แต่มิไดห้มายความว่าผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ทนัทีเม่ือจดจาํตราสินคา้นั้นได ้ เน่ืองจาก
การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการหรือไม่นั้น จะตอ้งผา่นกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ  เช่น  จะ
ไปซ้ือสินคา้เม่ือใด ซ้ือท่ีใด จะตอ้งจ่ายเงินเท่าใด นอกจากนั้นถึงแมว้่าผูบ้ริโภคจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
นั้นเพียงพอแลว้กใ็ช่วา่จะตดัสินใจซ้ือในทนัที  โดยผูบ้ริโภคอาจจะเกบ็ขอ้มูลไวใ้นหน่วยความจาํเพ่ือนาํมาใชใ้น
การประกอบการตดัสินใจเม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ในประเภทเดียวกนัในคร้ังต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1. โฆษณาแฝงในละครซิทคอมสามารถทาํใหผู้ช้มสามารถจดจาํตราสินคา้ไดเ้ท่านั้น แต่ไม่สามารถทาํ
ใหผู้ช้มตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้เน่ืองจากโฆษณาแฝงในละครซิทคอมไม่สามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ไดม้ากพอ 
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ดงันั้นหากผูผ้ลิตสินคา้หรือนกัการตลาดตอ้งการให้ผูช้มตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน ควรจะลงโฆษณาเพ่ิมใน
ช่วงเวลาโฆษณาปกติต่อจากละครซิทคอมเพ่ือใหข้อ้มูลสินคา้แก่ผูช้มเพ่ิมมากข้ึน จะช่วยกระตุน้ใหผู้ช้มตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน 
 2. การทาํโฆษณาแฝงในละครซิทคอมควรออกแบบให้มีความสมจริงและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของ
ละครซิทคอมมากท่ีสุด เพ่ือให้รบกวนการรับชมเน้ือหาของละครซิทคอมของผูช้มน้อยท่ีสุด จะทาํให้ผูช้มมี
ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณาแฝงของละครซิทคอมมากข้ึน ส่งผลใหผู้ช้มเกิดการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้มากข้ึน เน่ืองจากทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรใชก้ารเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม
การรับชม ทศันคติ การจดจาํ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปรากฏอยูใ่นละครซิทคอมในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
 2. ควรศึกษากบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อการใช้
โฆษณาแฝงในละครซิทคอม เพ่ือใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของโฆษณาแฝงว่ามีผลต่อทศันคติ การจดจาํ และการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงจะมีประโยชน์กบับริษทัขายโฆษณาท่ีจะนาํไปใช้ในการเสนอขายเวลา
โฆษณาใหก้บัลูกคา้ และมีประโยชน์กบัผูผ้ลิตสินคา้ท่ีจะนาํไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจเลือกลงโฆษณาแฝง
ในละครซิทคอม เพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีคุม้ค่ากบัอตัราค่าโฆษณาท่ีตอ้งจ่ายไปมากท่ีสุด 
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การควบคุมความเร็วรอบของสเต็ปป้ิงมอเตอร์โดยใช้โปรแกรมแลบ็วิว 
SPEED CONTROL OF A STEPPING MOTOR  

USING LABVIEW PROGRAM 
 

กาํจัด ใจตรง* 
Kumjat Jaitrong 

 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีนาํเสนอการควบคุมความเร็วรอบของสเต็ปป้ิงมอเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมแล็บวิวเวอร์ชนั 
2011 ซ่ึงจะสั่งงานผา่นบอร์ด NI USB-6525 โดยสามารถควบคุมการหน่วงเวลาไดต้ั้งแต่ 200 - 2000 ms  ซ่ึง
ช่วงหน่วงน้ีเทียบไดก้บัความเร็วรอบท่ี 0.6 - 6 รอบต่อนาที   ผลจากการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรม
แลบ็วิวสามารถสัง่การควบคุมความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ไดอ้ยา่งดีตามท่ีออกแบบไว ้
คาํสําคญั: สเตป็ป้ิงมอเตอร์, การควบคุมความเร็วรอบ, โปรแกรมแลบ็วิว 
 

ABSTRACT 
 This research presents a speed control of a stepping motor by using LabVIEW Program Version 
2011 which the operation made by NI USB-6525. The range of time delay is 200 - 2000 ms which is 
equivalent to speed of 0.6 - 6 rpm. The experimental results showed that The LabVIEW Program could 
operate controlling the speed of a stepping motor as well as the designed value. 
Keywords: stepping motor, speed control, LabVIEW Program. 
 

บทนํา 
 ปัจจุบนัมีการนาํโปรแกรมแลบ็วิวมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  เน่ืองจากโปรแกรมแลบ็วิวเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือนาํมาใชง้านดา้นการวดัและการควบคุมทางวิศวกรรม และยงัสามารถจาํลอง
ระบบทางดา้นวิศวกรรมโดยใชภ้าษากราฟิก ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัทั้งการวิจยัและอุตสาหกรรม  โดยโปรแกรม
แลบ็วิวจะเนน้ทางการติดต่อกบัเคร่ืองมือหรือทรานสดิวเซอร์ท่ีใชว้ดัสญัญาณทางกายภาพต่าง ๆ และนอกจากนั้น
ยงัสามารถนาํประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาประยกุตใ์ชง้าน เช่น  เก็บขอ้มูล
.. 
 

* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ คณะเทคโนโลย ีวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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ลงในฐานขอ้มูลหรือส่งผ่านขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้ในหลายอุตสาหกรรมไดน้าํโปรแกรมแลบ็วิวมา
ประยกุตใ์ชง้านกบังานวดัควบคุมและออโตเมชนั ในส่วนโปรแกรมแลบ็วิวยงัสามารถจาํลองการทาํงานของ
ระบบไดอี้กดว้ย ทาํใหส้ามารถตรวจสอบความผดิพลาดของระบบท่ีสร้างข้ึนไดท้นัที และยงัมีบริษทัท่ีสาม 
(third party) รวมทั้งผูผ้ลิตเคร่ืองมือวดัยี่หอ้อ่ืนไดส้นบัสนุนสร้างไดร์เวอร์ ทาํให้เคร่ืองมือวดัจาํนวนมาก
สามารถเช่ือมต่อและควบคุมผา่นโปรแกรมแลบ็วิวไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํอุปกรณ์เช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กบัอุปกรณ์ขบัสเต็ปป้ิงมอเตอร์เพื่อสั่งให้ 
สเต็ปป้ิงมอเตอร์หมุนในทิศทางและความเร็วรอบท่ีตอ้งการ โดยในการศึกษาและพฒันาโปรแกรมแล็บวิว
จะใช ้Data Acquisition Card รุ่น NI USB-6525 เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชง้านกบั Data Acquisition Card รุ่น NI 
USB-6525  โดยการศึกษาและสร้างโปรแกรมประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมสเตป็ป้ิงมอเตอร์  เพ่ือใหเ้กิดแนวคิด
ท่ีจะปรับปรุงและพฒันาการเขียนโปรแกรมภาษากราฟิกใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายต่อไป 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
สเตป็ป้ิงมอเตอร์  เป็นมอเตอร์ท่ีขบัเคร่ือนดว้ยพลัส์  ลกัษณะการขบัเคล่ือนจะหมุนรอบแกนได ้360 องศา 

แบบไม่ต่อเน่ืองแต่มีลกัษณะเป็นสเตป็  โดยแต่ละสเตป็จะขบัเคล่ือนได ้1, 1.5, 1.8 หรือ 2 องศา ข้ึนอยูก่บั
โครงสร้างของมอเตอร์ จากลกัษณะของมุมโรเตอร์หมุนกบักระแสไฟฟ้าท่ีป้อนแก่เฟสต่าง ๆ จะสามารถ
สั่งงานใหส้เตป็ป้ิงมอเตอร์หมุนได ้ โดยการใชง้านเลือกต่อแบบฟูล สเตป็ 1 เฟส   ซ่ึงโครงสร้างการทาํงาน
ของสเตป็ป้ิงมอเตอร์มีลกัษณะดงัแสดงในภาพท่ี 1 ประกอบดว้ยขดลวดสเตเตอร์ 4 ขดลวดสาํหรับชนิด 4 เฟส 
ลอ้มรอบแกนโรเตอร์ท่ีเป็นแม่เหลก็ถาวร 
 

BA C DCommon BA DCommon

B

A

C

D C  
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของสเตป็ป้ิงมอเตอร์แบบขดลวดสเตเตอร์ 4 ขดลวด 
  

การทาํงานของสเต็ปป้ิงมอเตอร์แบบขดลวดสเตเตอร์ 4 ขดลวด คือเม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั
ขดลวดสเตเตอร์ A, B, C และ D ไม่พร้อมกนั เรียงตามลาํดบั จะทาํใหเ้กิดสนามแม่เหลก็หมุนวนในลกัษณะ
ทวนเขม็นาฬิกา ซ่ึงส่วนของโรเตอร์ท่ีเป็นแม่เหลก็ถาวรกจ็ะหมุนตามสนามแม่เหลก็ 
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 ในทาํนองเดียวกนั ถา้จ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัขดลวดสเตเตอร์ D, C, B และ A  ไม่พร้อมกนัเรียง
ตามลาํดบั จะให้สนามแม่เหล็กหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ซ่ึงส่งผลให้โรเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา 
แสดงในตารางท่ี 1 
 การกาํหนดความเร็วของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ทาํไดโ้ดยการเปล่ียนแปลงความเร็วของการจ่ายกระแสไฟฟ้า
จากขดลวดหน่ึงไปยงัอีกขดลวดหน่ึงใหเ้ร็วข้ึน 
  
ตารางท่ี 1  การควบคุมสเตป็ป้ิงมอเตอร์แบบ 4 เฟส 
 

 
 

โปรแกรมแลบ็ววิ (LabVIEW)   เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือนาํมาใชง้านดา้นการวดั
และการควบคุมทางวิศวกรรม โดยโปรแกรมจะประกอบไปดว้ย หนา้จอควบคุมและแสดงผล (front panel) 
และหนา้จอแผนผงัการทาํงานของโปรแกรม (block diagram)  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  โปรแกรมประมวลผล  การควบคุมการหมุนของสเตป็ป้ิงมอเตอร์จะมีขั้นตอนการทาํงาน เร่ิมจาก

เขียนโปรแกรมดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมแลบ็วิว เม่ือสั่งใหส้เตป็ป้ิงมอเตอร์หมุน โปรแกรมจะประมวลผล
และส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์เช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขบัสเต็ปป้ิงมอเตอร์ เพ่ือสั่งให้
มอเตอร์หมุนไปในทิศทางและความเร็วรอบท่ีตอ้งการ ดงัภาพท่ี 2 

สเตป็ เฟส A เฟส B  เฟส C เฟส D ทวนเขม็นาฬิกา ตามเขม็นาฬิกา 
1 ON OFF OFF OFF   
2 OFF ON OFF OFF   
3 OFF OFF ON OFF   
4 OFF OFF OFF ON   
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ภาพท่ี 2  องคป์ระกอบของระบบควบคุม 
 

 
2.  การออกแบบชุดควบคุมความเร็วรอบของสเต็ปป้ิงมอเตอร์   เพ่ือใหง่้าย ไม่ซบัซอ้น จะแบ่งออกเป็น

วงจรต่าง ๆ และจดัเรียงใหเ้หมาะสม ดงัภาพท่ี 3 
 

   
 

ภาพท่ี 3  ชุดควบคุมความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ 
 

3.  การใช้งานโปรแกรม  การทาํงานของโปรแกรมแล็บวิวท่ีใชใ้นการควบคุมความเร็วรอบของ 
สเต็ปป้ิงมอเตอร์ ซ่ึงส่วนท่ีใชส้ั่งงานจะอยูใ่นส่วนของผงัวงจรของโปรแกรม โดยผูใ้ชเ้พียงแต่ป้อนค่าการ
หน่วงเวลา (time delay) ซ่ึงในตวัโปรแกรมจะมีช่องใหใ้ส่ค่าการหน่วงเวลา เม่ือผูใ้ชง้านป้อนค่าการหน่วง
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เวลาจึงกดปุ่มเร่ิมใหโ้ปรแกรมทาํงาน โดยในหนา้ของผงัวงจรนอกจากจะมีส่วนรับค่าแลว้ ยงัมีในส่วนของ
สัญญาณไฟกระพริบ เพ่ือให้ผูใ้ชไ้ดท้ราบว่าทิศทางการหมุนของสเต็ปป้ิงมอเตอร์ในขณะนั้นหมุนไปใน
ทิศทางใด ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4  หนา้ต่างของแผนผงัการทาํงานของโปรแกรมการควบคุมความเร็วสเตป็ป้ิงมอเตอร์ 
 

ผลการวจัิย 
 ทดสอบการทาํงานโดยการปรับค่าความเร็วรอบของสเต็ปป้ิงมอเตอร์ท่ีการหน่วงเวลาออกเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี 
 1.  การปรับค่าความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ทีก่ารหน่วงเวลา (time delay) 200 ms 
 

 
 

ภาพท่ี 5  การปรับค่าการหน่วงเวลา 200 ms ท่ีหนา้จอควบคุมและแสดงผล 
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ภาพท่ี 6  สัญญาณท่ีวดัไดจ้ากออสซิลโลสโคปเม่ือปรับค่าการหน่วงเวลา 200 ms 
              

ผลการทดลองเม่ือปรับค่าการหน่วงเวลาท่ี 200 ms  จากโปรแกรมแลบ็วิว สเตป็ป้ิงมอเตอร์จะหมุน
ดว้ยระยะหน่วงท่ี 200 ms  เม่ือวดัสัญญาณเอาตพุ์ตดว้ยออสซิลโลสโคปท่ี Time/div 200 ms จะสังเกตไดว้่า
ความกวา้งของพลัส์ช่วงการหน่วงเวลาเป็น 200 ms เทียบไดก้บัความเร็วรอบท่ี 6 รอบต่อนาที 
 
 2.  การปรับค่าความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ทีก่ารหน่วงเวลา (time delay) 1,100 ms 
 

 
 

ภาพท่ี 7  การปรับค่าการหน่วงเวลา 1,100 ms ท่ีหนา้จอควบคุมและแสดงผล 
 

 
 

ภาพท่ี 8  สญัญาณท่ีวดัไดจ้ากออสซิลโลสโคปเม่ือปรับค่าการหน่วงเวลา 1,100 ms 
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            ผลการทดลองเม่ือปรับค่าการหน่วงเวลาท่ี 1,100 ms  จากโปรแกรมแลบ็วิว สเตป็ป้ิงมอเตอร์จะหมุน
ดว้ยระยะหน่วงท่ี 1,100 ms  เม่ือวดัสญัญาณเอาตพุ์ตดว้ยออสซิลโลสโคปท่ี Time/div 1,100 ms จะสังเกตได้
วา่ความกวา้งของพลัส์ช่วงการหน่วงเวลาเป็น 1,100 ms เทียบไดก้บัความเร็วรอบท่ี 1.09 รอบต่อนาที 
 
 3.  การปรับค่าความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ทีก่ารหน่วงเวลา (time delay) 2,000 ms 
 

 
 

ภาพท่ี 9  การปรับค่าการหน่วงเวลา 2,000 ms ท่ีหนา้จอควบคุมและแสดงผล 
 

 
 

ภาพท่ี 10  สญัญาณท่ีวดัไดจ้ากออสซิลโลสโคปเม่ือปรับค่าการหน่วงเวลา 2,000 ms 
          

ผลการทดลองเม่ือปรับค่าการหน่วงเวลาท่ี 2,000 ms  จากโปรแกรมแลบ็วิว สเตป็ป้ิงมอเตอร์จะหมุน
ดว้ยระยะหน่วงท่ี 2,000 ms เม่ือวดัสัญญาณเอาตพ์ตุดว้ยออสซิลโลสโคปท่ี Time/div 2,000 ms จะสังเกตได้
วา่ความกวา้งของพลัส์ช่วงการหน่วงเวลาเป็น 2,000 ms  เทียบไดก้บัความเร็วรอบท่ี 0.6 รอบต่อนาที 
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ตารางท่ี 2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าการหน่วงเวลากบัความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ 

 

 
 

อภิปรายผล 
 การวิจยัน้ีไดอ้อกแบบสร้างและพฒันาโปรแกรมแล็บวิวสําหรับควบคุมความเร็วรอบของสเต็ปป้ิง
มอเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมแลบ็วิวเวอร์ชนั 2011 ซ่ึงจะสั่งงานผา่นบอร์ด NI USB-6525   เพ่ือสั่งใหส้เตป็ป้ิง
มอเตอร์หมุนในทิศทางและความเร็วรอบท่ีตอ้งการ  โดยสามารถควบคุมการหน่วงเวลาไดต้ั้งแต่ 200 - 2,000 ms  
เทียบไดก้บัความเร็วรอบท่ี 0.6 - 6 รอบต่อนาที   ผลจากการทดลองทั้ง 3 กรณีขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมแล็บวิวสามารถสั่งการควบคุมความเร็วรอบของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ไดต้ลอดย่านควบคุมท่ีกาํหนด
อยา่งดีตามท่ีออกแบบไว ้
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ลาํดบัท่ี การหน่วงเวลา 
(ms) 

ความเร็วรอบ 
(rpm)  

ลาํดบัท่ี การหน่วงเวลา 
(ms) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

1 200 6.00 11 1,200 1.00 
2 300 4.00 12 1,300 0.92 
3 400 3.00 13 1,400 0.86 
4 500 2.40 14 1,500 0.80 
5 600 2.00 15 1,600 0.75 
6 700 1.71 16 1,700 0.71 
7 800 1.50 17 1,800 0.67 
8 900 1.33 18 1,900 0.63 
9 1,000 1.20 19 2,000 0.60 
10 1,100 1.09    
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การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์: กรณ ีอวิาพอเรเตอร์อุดตัน 
THE ANALYSIS OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING SYSTEM  

IN CASE OF CLOGGED EVAPORATOR 
 

จริวตัน์ กรุณา* 
Jirawat Garluna 

 

บทคดัย่อ 
 บทความวิจยัน้ีนาํเสนอการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์ในกรณีอิวาพอเรเตอร์อุดตนั 
โดยใชแ้ผนภาพมอลเลียร์ ซ่ึงการทดสอบการอุดตนัของอิวาพอเรเตอร์น้ีสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 
ระดบัการอุดตนันอ้ยกว่า 25%,  50%, 75% และมากกว่า 75% ท่ีระดบัความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ 800 rpm,  
1,500 rpm และ 2,000 rpm ผลจากการทดสอบพบว่า ท่ีระดบัการอุดตนัของอิวาพอเรเตอร์เพ่ิมข้ึนและท่ีระดบั
ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์เพ่ิมข้ึน มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์ลดลงตามระดบัการ
อุดตนัของอิวาพอเรเตอร์ 
คาํสําคญั: ระบบปรับอากาศรถยนต,์ อิวาพอเรเตอร์ 
 

ABSTRACT 
 This paper presents to the analyzing of clogged evaporator effected to air - condition efficiency 
using Molier diagram. The 4 levels of clogged evaporator consist of the clogged area lower than 25%, 
50%, 75% and over. The experiment was set to 800 rpm, 1,500 rpm and 2,000 rpm compressor speed. The 
results show the increasing of clogged level and compressor speed make efficiency decrease. 
Keywords: automotive air conditioning system, evaporator. 
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บทนํา 
 ระบบปรับอากาศในรถยนตเ์ป็นอีกระบบหน่ึงท่ีมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็นระบบท่ีช่วยใหผู้ข้บัข่ี
รู้สึกเยน็สบายในขณะขบัข่ี นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ีถ่ายเทความร้อนจากหอ้งโดยสารออกไปสู่ภายนอกรถยนต ์ โดย
การทาํงานเร่ิมจากคอมเพรสเซอร์ดูดนํ้ ายาท่ีมีสภาพเป็นก๊าซเขา้มาอดัเพ่ิมความดนัและอุณหภูมิให้สูงข้ึน 
จากนั้นส่งไปตามท่อทางออกของคอมเพรสเซอร์เขา้สู่คอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อนออกไปตามครีบ
ระบายความร้อน จนกระทัง่ก๊าซกลายเป็นของเหลวท่ีมีความดนัสูงไหลออกจากคอนเดนเซอร์ผ่านท่อทาง
ออกไปเขา้สู่รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ เพ่ือกรองส่ิงแปลกปลอมและดูดความช้ืน ไหลไปตามท่อเขา้สู่เอก็ซแพนชนัวาลว์
ปรับลดความดนัทาํให้อุณหภูมิลดตํ่าลงเพ่ือป้อนเขา้สู่อิวาพอเรเตอร์ เม่ือของเหลวความดนัและอุณหภูมิตํ่า
ไหลเขา้สู่อิวาพอเรเตอร์กจ็ะดูดซบัความร้อนท่ีบริเวณรอบ ๆ ผวิท่อ โดยมีพดัลมทาํหนา้ท่ีดูดอากาศในหอ้ง
โดยสารผ่านแผงคอยลเ์ยน็ ผา่นทางท่อลมจนออกไปจากช่องปรับอากาศดา้นหนา้คอนโซล อากาศร้อนใน
ห้องโดยสารจะถูกดูดซบัออกไป ดว้ยวิธีน้ีสารทาํความเยน็จะดูดซบัความร้อนวนเวียนอยูต่ามท่อทางเดินท่ี
ขดไปมาบนแผงคอยลเ์ยน็จนแปรสภาพเป็นก๊าซไหลออกจากคอยลเ์ยน็ไปตามท่อเขา้สู่คอมเพรสเซอร์อีก
คร้ัง เพ่ือเร่ิมตน้กระบวนการอดัความดนัของสารทาํความเยน็รอบใหม่ วนเวียนไปจนกว่าคอมเพรสเซอร์
หยดุการทาํงาน (สมศกัด์ิ สุโมตยกลุ, 2548)  

ระบบปรับอากาศรถยนต์เม่ือผ่านการใช้งานไประยะเวลาหน่ึงมกัพบปัญหาระบบปรับอากาศมี
ความเยน็นอ้ย สาเหตุหน่ึงท่ีตรวจพบเป็นประจาํคืออิวาพอเรเตอร์ในห้องโดยสารเกิดการอุดตนั ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทาํความเยน็ลดลง สาเหตุดงักล่าวเกิดจากการขาดการบาํรุงรักษาท่ีสมํ่าเสมอ เน่ืองจาก
การลา้งทาํความสะอาดอิวาพอเรเตอร์ในรถยนตต์อ้งใชเ้วลาและมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง และผูใ้ชร้ถยนตไ์ม่
ทราบระยะเวลาของการบาํรุงรักษา หรือเกิดจากการใชง้านรถยนตท่ี์ผิดวิธี เช่น ใชเ้จลนํ้ าหอม สูบบุหร่ีใน
รถยนต ์เป็นตน้  
 ด้วยเหตุดงักล่าว  ผูว้ ิจ ัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์หาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์ 
กรณีอิวาพอเรเตอร์อุดตัน เพ่ือแสดงผลการอุดตนัของอิวาพอเรเตอร์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
ระบบปรับอากาศ และนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงประกอบในการกาํหนดช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการลา้ง
ทาํความสะอาดอิวาพอเรเตอร์ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือหาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนตใ์นกรณีอิวาพอเรเตอร์อุดตนั 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (experimental research) เพ่ือหาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ

รถยนตใ์นกรณีอิวาพอเรเตอร์อุดตนั ดงัน้ี 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบดว้ย ชุดจาํลองปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต ์และแผนภาพมอลเลียร์ 

R134a 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ชุดจาํลองปัญหาระบบปรับอากาศรถยนตใ์นกรณีอิวาพอเรเตอร์อุดตนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แผนภาพมอลเลียร์ R134a สาํหรับใชใ้นการหาค่าประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ 
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การทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล มีดงัน้ี 
      1.  นาํแผน่กั้นท่ีไดท้าํการเจาะรูมาเสียบในช่อง เพ่ือจาํลองผลการอุดตนัของอิวาพอเรเตอร์ท่ีระดบัการ
อุดตนันอ้ยกวา่ 25%, 50%, 75% และมากกวา่ 75%    
      2.  เปิดสวิตซ์เบรกเกอร์ในตาํแหน่ง ON และกดปุ่ม Run ท่ีอินเวอร์เตอร์ เพ่ือควบคุมความเร็วรอบ
ของคอมเพรสเซอร์ทีละระดบั โดยในการทดสอบไดก้าํหนดความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ไว ้3 ระดบัคือ 
800 rpm, 1,500 rpm และ 2,000 rpm 
     3.  ปรับสวิตซ์โบลเวอร์ตาํแหน่งเบอร์ 3 พร้อมทั้งปรับสวิตซ์ความเยน็ไปตาํแหน่ง Hi  
      4.  รอระบบทาํงานประมาณ 1 นาที จากนั้นอ่านค่าจากเกจวดัแรงดนัพร้อมบนัทึกผลท่ีไดล้งในตาราง 
      5.  นาํค่าความดนัดา้น Com.in และดา้น Com.outไปหาค่า hA, hB, hC จากแผนภาพมอลเลียร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 3  การหาค่า hA, hB, hC จากแผนภาพมอลเลียร์ 
 
 6.  นาํค่า hA, hB, hCไปหาค่า C.O.P (วีรศกัด์ิ  บุญทน, 2550, หนา้ 117 - 119) ดงัน้ี 

      -  ช่วงท่ี 1 - 2 เป็นกระบวนการอดั (compression) ซ่ึงเอนโทรปีคงท่ี ไม่มีการดูดซบัหรือคาย
ความร้อนใหก้บัตวักลาง เรียกว่า การเพ่ิมความดนัแบบ Adiabatic  

     Compressor Work; W  =   hA- hB       ( 1 ) 
     -  ช่วงท่ี 4 - 1 เป็นกระบวนการระเหย (evaporation) ผา่นอีวาพอเรเตอร์ เพ่ือดูดรับความร้อนจน

สารทาํความเยน็เหลวระเหยกลายเป็นไอจนหมด  
     Refrigeration Effect; RE   =   hB- hC            ( 2 ) 
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      -  ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศรถยนต ์ พิจารณาจากผลการดูดซบัปริมาณความร้อนจาก
โหลดของระบบ  

     Coefficient of Performance; COP   =         ( 3 ) 
 

ผลการวจัิย 
 การทดสอบการอุดตนัของอิวาพอเรเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ ระดบัการอุดตนันอ้ยกว่า 25%, 
50%, 75% และมากกว่า 75% ท่ีระดบัความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ 800 rpm,  1,500 rpm และ 2,000 rpm ดงั
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ค่าความดนัของสารทาํความเยน็ R134a กรณีอีวาพอเรเตอร์อุดตนั 
 

ระดบัการอุดตนั 
ความเร็วรอบของ 
คอมเพรสเซอร์

(rpm) 

ความดนั ( kg/cm2 ) 

Com.in Com.out 

 
< 25%   

 

800 4.4 4.8 
1,500 4.4 7.2 
2,000 4.7 5.4 

50%    
800 4.3 5 

1,500 4.7 5.4 
2,000 4.8 6.4 

75% 
800 2.7 4.4 

1,500 4 6.4 
2,000 4.4 7.4 

 
>75% 

800 4.1 12.2 
1,500 4.4 16.2 
2,000 3.6 16.2 

 
 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี 2558    | 276 

 
 
ตารางท่ี 2  ค่า Enthalpy และ ค่า C.O.P กรณีอีวาพอเรเตอร์อุดตนั  
 

 

อภิปรายผล 
 

 
 

ภาพท่ี 4  เปรียบเทียบค่า C.O.P กรณีอีวาพอเรเตอร์อุดตนัท่ีระดบัต่าง ๆ 

ระดบัการอุดตนั 
ความเร็วรอบของ

คอมเพรสเซอร์ (rpm) 

Enthalpy (kJ/kg) 
C.O.P 

hA hB hC W RE 

 
< 25%   

 

800 402 405 220 3 182 60.66 
1,500 400 405 220 5 180 36 
2,000 405 415 230 10 175 17.5 

50% 
800 402 405 225 3 177 56.66 

1,500 405 415 230 10 175 17.5 
2,000 405 420 230 15 175 11.66 

75% 
800 390 405 220 15 170 11.33 

1,500 400 420 230 20 170 8.5 
2,000 402 425 240 23 162 7.04 

>75% 
800 400 430 260 30 140 4.66 

1,500 402 440 280 38 122 3.21 
2,000 400 440 280 40 120 3 
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จากภาพท่ี 4 ผลการทดสอบพบว่า ท่ีระดบัการอุดตนัของอิวาพอเรเตอร์เพิ่มข้ึนจะทาํให้ประสิทธิภาพ
การทาํงานของระบบปรับอากาศลดลง และท่ีระดบัความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์เพ่ิมข้ึนมีผลทาํให้ประสิทธิภาพ
ระบบปรับอากาศรถยนตล์ดลงตามระดบัการอุดตนัของอิวาพอเรเตอร์ 
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การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยนําตนเองบนเว็บแบบมลัติมีเดยี 
ด้วยเทคโนโลยยูีทูป เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

A PRESENT LEARNING MODEL OF MULTIMEDIA ON WEB FOR 
LEADER SELF BY YOUTUBE TO ADD EFFECT LEARNING INDIVIDUAL 
 

ชเนศ  รัตนอุบล* 
Chanate Ratanaubol 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยนาํ
ตนเองบนเวบ็แบบมลัติมีเดียดว้ยเทคโนโลยียทููป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 2)  เพ่ือ
นาํเสนอและหาประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนต่อผูเ้ช่ียวชาญ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ยรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา 
โดยการสุ่มอยา่งง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 35 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  การสอนโดยนาํตนเอง
บนเวบ็แบบมลัติมีเดียดว้ยเทคโนโลยียูทูป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐาน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้งตามการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 ค่าความแปรปรวนเท่ากบั 0.19 ซ่ึงสรุปไดว้่ามีความสอดคลอ้ง 
 2. ผลการประเมินความสอดคลอ้งในขอ้คาํถามดา้นเน้ือหาและเทคนิคของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัหา
คุณภาพของแบบสอบถามดว้ยค่าความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่ามีค่าความสอดคลอ้งเฉล่ีย
เท่ากบั 1.00 และ SD เท่ากบั 0.19 ซ่ึงแปลผลว่ามีความสอดคลอ้งท่ีดี และมีความแปรปรวนนอ้ย สามารถ
นาํไปทาํการวิจยัต่อไปได ้
 3. การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนดว้ยเทคนิคและส่ือการสอน พบว่ามีความพึงพอใจใน
เทคนิคและส่ือท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก คือ 4.10 มีความแปรปรวนท่ี 0.13 แสดงว่าเทคนิคและส่ือท่ี
พฒันาข้ึนทาํใหผู้เ้รียนมีความสนใจ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความจาํท่ีคงทน และมีทกัษะการเขียนโปรแกรมเพ่ิม 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
  รัตนโกสินทร์ 
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ข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อความสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถนาํไปใช้ในการเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรี ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ได ้
คาํสําคญั: รูปแบบการเรียนการสอน, มลัติมีเดีย, ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
 This research is the qualitative research. The purpose to: 1) develop patterns of teaching by 
bringing their own web based multimedia technology with YouTube to enhance the learning of each 
individual, 2) the efficiency of the model were developed to experts, and 3) the satisfaction of the training 
with the model were developed. The sample is a 3rd year undergraduate degree programs and information 
systems. Faculty of Technology, University Salaya. By simple random sampling The result was 35. The 
research Tools in this episode is a self - taught web based multimedia technology with YouTube to 
enhance the learning of each individual and the satisfaction of basic statistical analysis. Performance 
Summarized as follows: 
 1. The model of teaching that were developed. Is consistent with the assessment of experts with 
an average of 1.00 to 0.19 which is the variance conclusion is consistent. 
 2. The proposed model of the expert. Assessment of consistency in terms of content and technical 
questions of the questionnaire. The research to find the quality of the query with the consistency of 3 experts 
found that the average consistency was 1.00 and SD of 0.19, which is interpreted to have a good 
consistency. And with less variability can be researched further. 
 3. Results of student satisfaction with teaching techniques and found that the students were satisfied 
with the techniques and materials that were developed. The high level of variation is 4.10 with a 0.13 
shows that the techniques and materials that were developed. The students are interested and encourage 
the students to remember that durable. And programming skills increase. Which may affect the achievement of 
higher can be used in teaching at the undergraduate level. The course of the University of Technology has. 
Keywords: learning model, multimedia, learning performance. 
 

บทนํา 
 “ภาพหน่ึงภาพแทนคาํนบัลา้น” กลายเป็นวลีคลาสสิกท่ีมีความลึกซ้ึง ลุ่มลึกอยูใ่นตวั ในอดีตภาพท่ีเห็น
อาจเป็นแค่เพียงภาพน่ิงเท่านั้น ต่อมาก็มีพฒันาการมาเร่ือย ๆ จนถึงยคุของภาพเคล่ือนไหว ไดมี้การนาํสี เสียง 
ตวัหนงัสือต่าง ๆ มาประกอบกนัเขา้เรียกว่า “มลัติมีเดีย” ซ่ึงถา้รวมเอาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
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เข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยประสานการส่ือสารระหว่างกันทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ระหว่าง
มหาวิทยาลยั  ระหว่างบา้นกบัมหาวิทยาลยั  ระหว่างเพ่ือนกบัเพ่ือนหรืออ่ืน ๆ รูปแบบแนวคิดน้ีจึงกลายเป็น
การรวมเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัเทคโนโลยีมลัติมีเดียเขา้ดว้ยกนัแลว้นาํมาจดัเป็น
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนาํตนเองบนเว็บ ทาํให้ได้ประสิทธิภาพหรือ
สัมฤทธิผลทางการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  จากแนวคิดท่ีผสมผสานกนัเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดเวบ็ไซตแ์ชร์ภาพวิดีโอ
ข้ึนนัน่คือ ยทููป (YouTbue) ท่ีสร้างข้ึนมาภายใตว้ตัถุประสงคเ์พือ่การแบ่งปันภาพวิดีโอแก่มนุษยทุ์กคนและสังคม
ทัว่โลก เป็นระบบเครือข่ายท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดในโลกกว็่าได ้ สร้างความน่าสนใจไปทัว่โลก ทัว่ทุกวงการ 
โดยเฉพาะวงการศึกษา นกัเทคโนโลยีการศึกษาทัว่โลกหันมาใชช่้องทางของยูทูปในการสร้างส่ือประกอบการ
เรียนการสอนใหส้อดรับกบัการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการนาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยนาํตนเองบนเวบ็แบบมลัติมีเดียดว้ย
เทคโนโลยยีทููป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยสร้างบทเรียนท่ีประกอบดว้ยการนาํ
ส่ือมลัติมีเดียท่ีไดจ้ากการคน้หาจากเวบ็ไซตย์ทููป มาจดัเก็บเอาไวใ้นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถ
เขา้มาใชง้านและฝึกปฏิบติัตามโปรแกรมไดจ้ริง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยนาํตนเองบนเวบ็แบบมลัติมีเดียดว้ยเทคโนโลยยีทููป เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
 2. เพ่ือนาํเสนอและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยนาํตนเองบนเวบ็แบบมลัติมีเดีย   
ดว้ยเทคโนโลยยีทููป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนโดยนาํตนเองบนเวบ็
แบบมลัติมีเดียดว้ยเทคโนโลยยีทููป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลท่ีพฒันาข้ึน 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมจาวา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั เลือกดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยการจบัฉลาก ไดจ้าํนวน 1 ห้อง เรียน ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 35 คน  แบ่งออกเป็น 3 คน / กลุ่ม ตามความสมคัรใจ 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา เน้ือหาท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ วิชาการเขียนโปรแกรมจาวา รหสัวิชา BIT 
1332 หน่วยกิต 3 (2 - 2 - 5)  จาํนวน 4 คาบ / สปัดาห์  จดัอยูใ่นกลุ่มวิชาบงัคบัเรียน หลกัสูตรบริหารธุรกิบณัฑิต 
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ระดับปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีศาลายา โดยกาํหนดเน้ือหาท่ีจะทดลองจากคาํอธิบายรายวิชา  
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 1. การกาํหนดแบบแผนการทดลอง เป็นการวิจยัในชั้นเรียน โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มี
ขั้นตอนดงัน้ี นดัหมายวนัเวลาท่ีจะทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง (จาํนวน 1 วนั) และแจง้ให้ทราบถึงวิธีการเรียน
คือ เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม (จาํนวน 3 คน / กลุ่ม) ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้อนเอง หลงัจากนั้นใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน กาํหนดส่งโปรแกรมช้ินงานในสัปดาห์ถดัไปแลว้ประเมินตาม
สภาพจริง และใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจดัข้ึน  
 2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนเป็นการใชก้บัระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  แบ่งออกเป็นส่ือการสอนบนเวบ็แบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนดว้ยโปรแกรมดา้นกราฟิก 
และมลัติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพของส่ือการสอน และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือการเรียน
การสอนแบบนาํตนเองบนเวบ็ 
     2.1 การสร้างส่ือการสอนทีผู้่วจิยัพฒันาขึน้  มีขั้นตอนดงัน้ี 
       2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรเน้ือหาวิชาการเขียนโปรแกรมจาวา จากคาํอธิบายรายวิชา 
วตัถุประสงคท์ัว่ไป กลุ่มเป้าหมาย และจาํนวนหน่วยกิต 
       2.1.2 รวบรวมเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นรายวิชา จากเอกสาร หลกัสูตร ตาํรา
ผูเ้ช่ียวชาญทางเน้ือหา และประสบการณ์ของผูวิ้จัย กาํหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องและครอบคลุม
เน้ือหาวิชา หลงัจากนั้นนาํเน้ือหาวิชามาสร้างความสัมพนัธ์ของเน้ือหา เพ่ือนาํไปสร้างกิจกรรมเพื่อใช้
ร่วมกบัการเรียน      
   
       2.1.3 ออกแบบส่ือการสอนดว้ยแนวคิดของมลัติมีเดียบนเวบ็ ดงัภาพท่ี 1  
              

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แนวทางการออกแบบหนา้จอหลกั 
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 นาํบทเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิควิธีการผลิตส่ือ จาํนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ
ดว้ยแบบประเมินคุณภาพของส่ือการสอนท่ีสร้างข้ึน แลว้นาํขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ข 
       2.2  การสร้างแบบประเมนิคุณภาพของส่ือการสอน ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตแ์บบสอบถามตามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1932) โดยวิเคราะห์ผลจากเกณฑใ์นการแปล
ความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (วญัญา วิศาลาภรณ์. 2540, หนา้  213) 
 
             ค่านํ้าหนกั  ความหมาย 
        4.50 - 5.00  ดีมาก 
         3.50 - 4.49  ดี 
         2.50 - 3.49  ปานกลาง 
          1.50 - 2.49  พอใช ้
   1.00 - 1.49  ควรปรับปรุง     

 
 3. การดําเนินการวิจัยและเกบ็รวบรวมข้อมูล ดาํเนินการวิจยัโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัท่ีพฒันาข้ึน
ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมแบบกลุ่ม (3 คน / กลุ่ม) เป็นเวลา 1 วนั      
(3 ชัว่โมง) มีการปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียน (face - to - face)  ประเมินตามสภาพจริงจากโปรแกรมช้ินงาน 
หลงัจากนั้นใหผู้เ้รียนเรียนรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองบนเวบ็ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยกาํหนดใหส่้งโปรแกรมช้ินงาน 
ในสปัดาห์ถดัไป ประเมินผลตามสภาพจริงจากโปรแกรมช้ินงานท่ีส่ง 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
        

ผลการวจัิย 

 1.*ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยนําตนเองบนเว็บแบบมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยียูทูป 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเป็นวิชาเขียนโปรแกรมจาวา 
ประกอบดว้ย การเรียนการสอนโดยผูว้ิจยั เป็นการจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ซ่ึง
เป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ (face - to - face) และจากส่ือท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน กาํหนดใหส่้งงานดว้ยการ
เขียนโปรแกรมจาวาตามใบงานในเวบ็ ประเมินตามสภาพจริงจากโปรแกรมช้ินงาน ซ่ึงผลการพฒันาเวบ็
ปรากฏดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 หนา้จอการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

 2.  ผลการนําเสนอรูปแบบต่อผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมินความสอดคลอ้งในขอ้คาํถามดา้นเน้ือหา
และเทคนิคของแบบสอบถาม ก่อนนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัหาคุณภาพของ
แบบสอบถามดว้ยค่าความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าความสอดคลอ้งวิชาบรรยายท่ีเนน้การคิด
วิเคราะห์และวิชาบรรยายท่ีเนน้ท่องจาํ มีค่าความสอดคลอ้งเฉล่ียเท่ากบั 1.00  และ SD เท่ากบั 0.19 แสดงว่า
มีความสอดคลอ้งท่ีดี และมีความแปรปรวนนอ้ย สามารถนาํไปทาํการวิจยัต่อไปได ้รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งของส่ือการสอน  
 

ข้อคาํถาม ข้อที ่
ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC SD 
ท่านที่ 1 ท่านที ่2 ท่านท่ี 3 

รวม  17 17 16 50 17 1 
ค่าเฉล่ีย  0.57 0.36 0.34 1.06 1.00 0.10 

SD  0.00 0.00 0.33 0.24 0.08 0.19 
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 3.  ผลการประเมินโปรแกรมช้ินงาน หลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนครบตามกิจกรรม ผูวิ้จยัจะประเมินช้ินงาน
ตามสภาพจริง โดยใชส้ถิติแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ประเมินรายกลุ่มจากการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
ตามใบงานท่ีกาํหนดในเวบ็  
 4.  ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนต่อเทคนิคและส่ือการสอน  
            
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนดา้นเทคนิคและส่ือการสอน 
 

ความพงึพอใจด้านเทคนิคและส่ือการสอน ค่าเฉลีย่  ( ) SD แปลผล 

ดา้นการออกแบบกิจกรรม  
ดา้นการจดัการบทเรียน 
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

4.06 
4.36 
3.97 
4.05 

0.60 
0.45 
0.43 
0.57 

พอใจมาก 
พอใจปานกลาง 
พอใจมาก 
พอใจมาก 

รวม 4.10 0.13 พอใจมาก 
              
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในเทคนิคและส่ือท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมากคือ 
4.10 และมีความแปรปรวนอยูท่ี่ 0.13 แสดงวา่เทคนิคและส่ือท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนทาํใหผู้เ้รียนมีความสนใจ และ
ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความจาํท่ีคงทน และมีทกัษะการเขียนโปรแกรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อความ
สมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 5. ปัญหาด้านเทคนิคที่พบในการวิจัย ผูเ้รียนส่วนใหญ่ชอบการฝึกเขียนโปรแกรมโดยมีวิดีโอยทููป
ใหไ้ดดู้ โดยเฉพาะตอนท่ีฝึกเขียนโปรแกรมไม่ทนัเพ่ือน สามารถเขา้ไปเรียนและฝึกเขียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา แต่
ปัญหาอยูท่ี่การเขียนโปรแกรมทาํไดย้าก ติด error บ่อย ๆ แลว้หาไม่เจอ แต่กไ็ม่ทราบสาเหตุว่าท่ีโปรแกรม 
error เพราะอะไร จึงทาํใหรู้้สึกยุง่ยากและเสียเวลาและไม่สนุกกบัการเรียน  
  

อภิปรายผล 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็เร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยนาํตนเอง
บนเวบ็โดยมลัติมีเดียดว้ยเทคโนโลยยีทููป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มีความสอดคลอ้ง
ตามการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.00 ค่าความแปรปรวนท่ี 0.19 ซ่ึงสรุปไดว้า่มีความสอดคลอ้ง 
 ผลการประเมินความสอดคลอ้งในขอ้คาํถามดา้นเน้ือหาและเทคนิคของแบบสอบถาม เม่ือสร้าง
แบบสอบถามเสร็จก่อนนาํไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใหห้าคุณภาพของแบบสอบถามดว้ยการหาค่า
ความสอดคลอ้ง พบว่าความสอดคลอ้งวิชาบรรยายดา้นท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์และวิชาบรรยายท่ีเนน้ท่องจาํ 
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มีค่าความสอดคลอ้งเฉล่ียเท่ากบั 1.00  และ SD เท่ากบั 0.19 ซ่ึงแปลผลว่ามีความสอดคลอ้งท่ีดีและมีความ
แปรปรวนนอ้ย สามารถนาํไปวิจยัต่อไปได ้

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนดว้ยเทคนิคและส่ือการสอนจากการตอบแบบสอบถามของ 
ผูเ้รียน นาํมาสรุปความพงึพอใจต่อเทคนิคและส่ือการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน
เทคนิคและส่ือท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมากคือ 4.10 มีความแปรปรวนท่ี 0.13 แสดงใหเ้ห็นว่า เทคนิค
และส่ือท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนทาํใหผู้เ้รียนมีความสนใจ ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความจาํท่ีคงทนและมีทกัษะการ
เขียนโปรแกรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

ปัญหาดา้นเทคนิคท่ีพบในการวิจยั พบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่ชอบการฝึกเขียนโปรแกรมโดยมีวิดีโอใน
ยทููปใหดู้ โดยเฉพาะตอนท่ีฝึกเขียนโปรแกรมไม่ทนัเพ่ือน สามารถเขา้ไปเรียนและฝึกเขียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
แต่ปัญหาอยูท่ี่การเขียนโปรแกรมทาํไดย้าก ติด Error บ่อย แลว้หาสาเหตุไม่พบว่าโปรแกรม Error เพราะ
อะไร จึงรู้สึกยุง่ยากและเสียเวลา ทาํใหไ้ม่สนุกกบัการเรียน   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจยัสามารถนาํไปใชใ้นรายวิชาท่ีเป็นภาคปฏิบติัไดแ้ละประยกุตใ์ชใ้นสาขาวิชาอ่ืน ๆ และ
แง่มุมอ่ืน ๆ ไดอี้กมากมาย เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนรูปแบบท่ีตวัเองตอ้งการไดห้ลากหลาย เช่น รูปแบบ
มลัติมีเดีย รูปแบบวิดีโอออนดีมานด ์รูปแบบท่ีเนน้ขอ้ความและภาพประกอบ เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกนั 
 2.*ควรอาํนวยความสะดวกในดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาํหรับการนาํเสนอส่ือการสอนหรือแบบทดสอบ
ท่ีพฒันาข้ึน  
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป* 
 1. ควรพฒันาระบบการจดัการเน้ือหาบทเรียน เพ่ือนาํเน้ือหารายวิชาอ่ืน ๆ เขา้สู่ระบบได ้เพ่ือประโยชน์
สาํหรับผูส้ร้างส่ือการสอนต่อไป 
 2. ควรนาํเสนอส่ือการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบเทคโนโลยยีทููปกบัทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาบรรยาย 
ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนประสบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน   
            3. สาํหรับการพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรศึกษาวิจยัในการสร้างหรือพฒันาตวับทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญในการทาํเวบ็เพจและความเพียร
พยายามท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีออกมา 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัน้ีผูบ้ริโภคพลงังานไฟฟ้าเป็นหลกัไม่ไดเ้ป็นเพียงภาคอุตสาหกรรมอีกต่อไป อาคารสาํนกังาน
และบา้นเรือนลว้นมีอตัราการบริโภคพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนทุกขณะ นอกจากระบบปรับอากาศแลว้ แสงสว่าง
ถือเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งหน่ึง แมว้า่การออกแบบอาคารในปัจจุบนัจะพ่ึงพาแสงธรรมชาติจากภายนอก
มากข้ึน แต่ดว้ยความลึกของตวัอาคารท่ีแสงอาจไม่สามารถเขา้มาถึงได ้หรืออาคารสมยัเก่าท่ีออกแบบและ
สร้างโดยไม่ไดค้าํนึงถึงปัจจยัดา้นการประหยดัพลงังาน การใชร้ะบบท่อนาํแสงเป็นการนาํแสงสว่างจากภายนอก
เขา้มาใชภ้ายในอาคาร นอกจากจะช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าแลว้ ความสว่างท่ีไดย้งัมีความเหมาะสมกบั
ความสบายตาของมนุษยม์ากกวา่แสงประดิษฐจ์ากหลอดไฟฟ้าอีกดว้ย งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะออกแบบและ
สร้างระบบท่อนาํแสงเพ่ือใชใ้นการส่องสว่างภายในอาคาร โดยการทดสอบจะวดัค่าความสว่าง ณ ปลายทาง
ท่อนาํแสงในส่วนอุปกรณ์แยกแสงและปลายท่อท่ีเปิดออกไปยงัห้องปฏิบติัการ เพ่ือใชใ้นการควบคุมการ
ทาํงานของระบบแสงประดิษฐ ์ไดแ้ก่ การทาํงานของหลอดฟลอูอเรสเซนตแ์ละหลอดแอลอีดี 
คาํสําคญั: แสงธรรมชาติ, การประหยดัพลงังาน, ท่อนาํแสง   
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ABSTRACT 

 Nowadays, the main electrical energy consumer is not only an industrial section, the office and 
household section’s electrical energy demand was rise, excluding the air - condition system, the lighting 
system was a big affected to energy demand. Although, present architecture design based on natural light 
utilized for saving energy but, the old designed and the high depth building cannot achieved the most of 
utilization. The using of light pipe is the use of natural light to illuminate inside the building. Not only 
energy saving, the natural illuminance leading to vision comfortable than the artifacts. This research aims 
to study on the light splitter of light pipe to illuminate inside the building with a sensor feedback for 
lighting control. 
Keywords: natural illuminance, energy conservation, light pipe.  
 

บทนํา 
 ปัจจุบนัน้ีผูบ้ริโภคพลงังานไฟฟ้าเป็นหลกัไม่ไดเ้ป็นเพียงภาคอุตสาหกรรมอีกต่อไป อาคารสาํนกังาน
และบา้นเรือนลว้นมีอตัราการบริโภคพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนทุกขณะ นอกจากระบบปรับอากาศแลว้ แสงสว่างถือ
เป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งหน่ึง แมว้่าการออกแบบอาคารในปัจจุบนัจะพ่ึงพาแสงธรรมชาติจากภายนอก
มากข้ึน แต่ดว้ยความลึกของตวัอาคารท่ีแสงอาจไม่สามารถเขา้มาถึงได ้หรืออาคารสมยัเก่าท่ีมีการออกแบบ
และสร้างโดยไม่ไดค้าํนึงถึงปัจจยัดา้นการประหยดัพลงังาน จึงเป็นเร่ืองยากในการนาํแสงจากภายนอกเขา้
มาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระบบท่อนาํแสงเป็นระบบท่ีใช้หลกัการสะทอ้นกลบัของแสง บงัคบัให้แสงมีการส่องผ่านและ
เคล่ือนท่ีไปตามแนวท่อเพ่ือออกไปสู่ปลายทางท่ีต้องการ มีงานวิจยัยืนยนัว่าแสงจากธรรมชาติมีผลต่อ
อารมณ์กระปร้ีกระเปร่าในการปฏิบติังาน และความสบายตาของมนุษยม์ากกว่าแสงประดิษฐ์ นอกจากน้ียงั
ช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอีกดว้ย (Edwards & Torcellini, 2002) 

จากงานวิจยัท่ีผ่านมา มีการทดลองออกแบบระบบท่อนาํแสงเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแสงสว่างในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การใชท่้อนาํแสงเพ่ือเป็นแสงสว่างภายในบา้นจาํลอง มีการออกแบบใหท่้อนาํแสงมีลกัษณะเป็น
ท่อเหล่ียมและใชอุ้ปกรณ์เพ่ือสะทอ้นแสงอาทิตยจ์ากภายนอกให้เขา้มายงัปากทางท่อ (Hien & Surapong, 
2007) การออกแบบและจาํลองผลการใชส่้วนสะทอ้นและการควบคุมเพ่ือแยกแสงไปยงัหอ้งต่าง ๆ (Suksan, 
Pinet & Suthin, 2010) 

งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาการใชท่้อนาํแสงแบบมีการควบคุมเพ่ือแยกแสง โดยใชง้านร่วมกบั
แสงประดิษฐ์เพ่ือส่องสว่างภายในอาคาร โดยการทดสอบจะวดัค่าปริมาณแสง ณ ปลายทางท่อนาํแสง เพ่ือ
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ใชใ้นการควบคุมการทาํงานของหลอดไฟฟ้า ช่วยเสริมประสิทธิภาพและใหค่้าความสวา่งท่ีเหมาะสมต่อการ
ทาํงาน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ระบบและปัจจยัทดสอบมูลฐาน  
 ระบบท่อนาํแสง (ศุกร์สันต์ิ รัชตศรีประเสริฐ, 2555)  ใชผ้ลการออกแบบระบบแยกแสงสาํหรับท่อ

นาํแสงชนิดกลมมาสร้างเป็นท่อเพ่ือทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ แผนภาพโดยรวมของระบบดงัภาพท่ี 1 
 

                    
 

ภาพท่ี 1  แผนภาพโดยรวมของระบบ ประกอบดว้ย แหล่งกาํเนิดแสงท่อนาํแสง และอุปกรณ์แยกแสง 
 

โดยเลือกใชแ้หล่งกาํเนิดแสงอาทิตยจ์าํลองสาํหรับการทดลองในห้องปฏิบติัการ เพ่ือท่ีจะสามารถ
ควบคุมตวัแปรและความเขม้แสงไดค้งท่ี โดยเลือกใชโ้คมเมทลัฮาไลด ์ขนาด 400 วตัต ์เน่ืองจากให้แสงท่ีมี
ค่าความถูกตอ้งของสีและประสิทธิภาพสูง 
 สําหรับท่อนาํแสงมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 450  มิลลิเมตร หุ้มภายใน
ดว้ยแผน่อลูมิเนียมสะทอ้นแสงท่ีมีประสิทธิภาพในการสะทอ้นแสง ร้อยละ 95 

อุปกรณ์แยกแสงประกอบดว้ยตวัสะทอ้นภายนอก ตวัสะทอ้นภายใน และชุดควบคุมตาํแหน่งของ
ตวัสะทอ้นภายใน โดยตวัสะทอ้นภายนอกมีลกัษณะเป็นทรงกระบอก ภายในติดแผ่นอลูมิเนียมสะทอ้นแสง    
ดงัภาพท่ี 2 ส่วนตวัสะทอ้นภายในเป็นโครงอลูมิเนียมทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากติดดว้ยแผน่อลูมิเนียมสะทอ้นแสง       
ดงัภาพท่ี 3 และชุดควบคุมตาํแหน่งของตวัสะทอ้นภายในควบคุมโดยใชม้อเตอร์กระแสตรงเป็นตวัขบัเคล่ือน  
ดงัภาพท่ี 4 

แสงอาทิตย์

อุปกรณ์แยก



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี 2558    | 290 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ตวัสะทอ้นภายนอก 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ตวัสะทอ้นภายใน (ยงัไม่ปิดดว้ยแผน่อลูมิเนียมสะทอ้นแสง) 
 

 
 

ภาพท่ี 4  ชุดควบคุมตาํแหน่งของตวัสะทอ้นภายใน 
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อุปกรณ์วดัแสงท่ีช่องแสงออก ใชเ้ซ็นเซอร์วดัแสงรุ่น EL7900 จาํนวน 17 ตวั ทาํหน้าท่ีเปล่ียนค่า
ปริมาณแสงให้เป็นค่าปริมาณกระแส โดยนาํค่าปริมาณแสงท่ีไดจ้ากเซ็นเซอร์ทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย (ซ่ึงได้
สอบเทียบค่าเรียบร้อยแลว้) การติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้ง 17 ตวั มีการเรียงกนัดงัภาพท่ี 5  

 

 
 

ภาพท่ี 5  การติดตั้งเซ็นเซอร์วดัแสง (EL7900) ตามพ้ืนท่ีหนา้ตดัท่อนาํแสง 
 

 2.  การควบคุมและการทดลอง  ระบบควบคุมจะออกแบบโดยการเกบ็ผลการวดัปริมาณแสงท่ีผ่านช่อง
แสงออก ณ ตาํแหน่งต่าง ๆ ของตวัสะทอ้นภายในซ่ึงออกแบบไวท่ี้ระยะห่างจากจุดศูนยก์ลาง (r) ระหว่าง 
235 - 250 มิลลิเมตร และระยะการเคล่ือนท่ีของมุม ( ) ระหว่าง 292.50 - 360 องศา ซ่ึงผลการวดัปริมาณ
แสงน้ีจะนาํไปป้อนให้กบัระบบควบคุมเพ่ือให้มีการเลือกเคล่ือนท่ี โดยตั้งเง่ือนไขให้มีการเคล่ือนท่ีท่ีนอ้ย
ท่ีสุดจากตาํแหน่งก่อนหนา้ เพ่ือประหยดัพลงังานท่ีใชใ้นระบบท่อนาํแสง 
 การทดลองในหอ้งปฏิบติัการเพ่ือทดสอบการทาํงานของระบบควบคุมการเปิด - ปิดการทาํงานของ
หลอดฟลูออเรสเซนต ์ และ / หรือหลอดแอลอีดี เพ่ือช่วยเพ่ิมแสงสว่างในหอ้งปฏิบติัการ โดยเซ็นเซอร์วดั
แสงเพ่ือป้อนกลบัจะติดตั้งในตาํแหน่งท่ีห่างจากช่องแสงออกของท่อนาํแสง 1.5 เมตร โดยวดัปริมาณแสงท่ี
ถูกแยกออกในช่องแสงออกท่ีอยูใ่นแนวเดียวกบัช่องแสงเขา้และปริมาณแสงในช่องแสงท่ีทาํมุมกบัช่องแสงเขา้ 
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ผลการวจัิย 
จากการทดลองหาค่าปริมาณแสงท่ีช่องแสงออก เม่ือให้ปริมาณแสงเขา้เท่ากบั 14,500 ลกัซ์ ท่ีช่อง

แสงเขา้ และควบคุมตวัสะท้อนภายในให้อยู่ในตาํแหน่งตามท่ีได้ศึกษาหาเส้นทางการเคล่ือนท่ีของตวั
สะทอ้นภายใน  ไดผ้ลของค่าปริมาณแสงดงัภาพท่ี 6 ค่าปริมาณแสงท่ีช่องแสงออกท่ีทาํมุมกบัช่องแสงเขา้มี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากค่าตํ่าสุดจนถึงค่าสูงสุดคือระหวา่ง 1,269 ถึง 8,075 ลกัซ์ และในส่วนของค่าปริมาณแสง
ท่ีช่องแสงออกท่ีอยูใ่นแนวเดียวกบัช่องแสงเขา้มีค่าจากค่าสูงสุดจนถึงค่าตํ่าสุด คือระหว่าง 8,795 ถึง 1,507 
ลกัซ์ โดยอา้งอิงกบัตาํแหน่งของตวัสะทอ้นภายใน (N) ซ่ึงเป็นรูปของพิกดั (r, ) ซ่ึงไดจ้ากการออกแบบ
และเกบ็ผลการทดลอง 

 

 
 

ภาพท่ี 6  ค่าปริมาณแสง ณ ปลายช่องแสงท่ีถูกแยกออกท่ีตาํแหน่งของตวัสะทอ้นต่าง ๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 7  ปริมาณแสง ณ ตาํแหน่งช่องแสงท่ีถูกแยกออกเทียบกบัปริมาณแสงท่ีตอ้งการ 
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จากภาพท่ี 7 เม่ือกาํหนดค่าความตอ้งการของแสงในห้องเป็น 500 ลกัซ์ โดยปริมาณแสงเขา้ซ่ึง
จาํลองจากหลอดไฟมีการปรับเปล่ียนค่า โดยจาํลองจากปริมาณแสงอาทิตยท่ี์อาจมีการเพิ่มหรือลดลงได้
ระหวา่งวนั การวดัปริมาณแสงในตาํแหน่งจุดวดัแสงต่าง ๆ พบว่าปริมาณแสงมีการลดทอนลงตามความยาว
ท่อและจุดแยกแสง ซ่ึงเม่ือความตอ้งการแสงมีค่ามากกว่าแสงท่ีวดัไดใ้นช่องทางท่ีจะใชง้าน (M3, M4) ระบบ
ควบคุมจะใหค้วามสาํคญักบัหอ้งท่ีอยูป่ลายทางฝ่ัง M3 มากกว่า โดยการปรับมุมของตวัแยกแสงเพ่ือใหแ้สง
ผา่นมากข้ึน และเม่ือแสงจากท่อนาํแสงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ระบบควบคุมจะสั่งการเปิดหลอดไฟฟ้า
เพ่ือใหมี้ปริมาณแสงเพียงพอต่อความตอ้งการ 
 

อภิปรายผล 
จากการทดลองตาํแหน่งของตวัสะทอ้งภายในของท่อนาํแสงพบว่า ค่าท่ีไดมี้ค่าความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบเชิงเส้นกบัตาํแหน่งของตวัสะทอ้นภายใน โดยค่าท่ีมีความผิดเพ้ียนไปบา้งอาจเป็นผลของผิวตวั
สะทอ้นซ่ึงอาจมีความโคง้งอไม่ไดเ้ป็นระนาบเดียวกนัตลอดทั้งแผ่น โดยท่อนาํแสงท่ีแยกออกไปในแนว
เดียวกบัช่องแสงเขา้จะค่อนขา้งมีอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณแสงต่อตาํแหน่งเคล่ือนท่ีท่ีสูงกว่าช่อง
แสงออกท่ีทาํมุมกบัช่องแสงเขา้  

เม่ือทดลองในส่วนของระบบควบคุมเพื่อใชง้านแสงในห้องปฏิบติัการร่วมกบัแสงประดิษฐ์พบว่า 
สามารถลดความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าจากอุปกรณ์แสงสว่างได ้โดยจะเร่ิมสั่งการเปิดหลอดไฟฟ้าในหอ้งท่ี
อยูใ่นแนวเดียวกบัช่องแสงเขา้ เม่ือปริมาณแสงเขา้มีค่านอ้ยกว่า 4,000 ลกัซ์ ส่วนหอ้งท่ีทาํมุมกบัช่องแสงเขา้
จะเป็นหอ้งท่ีถูกกาํหนดไวว้่ามีความสาํคญัระดบัรอง ปริมาณแสงจะถูกแยกและส่งผ่านเม่ือปริมาณแสงใน
หอ้งท่ีอยูใ่นแนวเดียวกบัช่องแสงเขา้ไดรั้บแสงเพียงพอแลว้เท่านั้น ซ่ึงงานวิจยัต่อไปในภายหนา้จะพฒันาให้
ท่อนาํแสงมีอตัราการลดทอนท่ีตํ่าลง 
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ปัจจัยที่สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) สําหรับยานยนต์ 
ของผู้ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขตจังหวดันครปฐม 

THE STUDY IS ABOUT THE FACTORS AFFECTING THE BEHAVIORS 
OF SELECTING NGV FOR PERSONAL CAR’S ENGINE 

 IN NAKHON PATHOM PROVINCE 
 

นภดล  ลลีารุ่งโรจน์* 

 Nopphadon Lilarungrot 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์อง
ผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซ
ธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม และ 2) ศึกษา
ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ เจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) เป็นเช้ือเพลิงในเขตจงัหวดันครปฐม คาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยการสุ่มแบบ
ง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า Chi-Square (χ2) วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนกบัพฤติกรรมการเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต
จงัหวดันครปฐมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม ขนาดเคร่ืองยนต ์ความถ่ีในการเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) ค่าใชจ่้ายต่อ
คร้ังในการเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) ระยะทางการใชร้ถยนตโ์ดยเฉล่ียต่อวนั ประเภทของส่ือท่ีทาํใหท้ราบ
ข่าวสารเร่ืองก๊าซธรรมชาติ (NGV) เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความสัมพนัธ์กนั
.. 
 

 
*อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต ์คณะเทคโนโลยี วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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ยกเวน้ในเร่ืองระยะเวลาการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
คาํสําคญั: ยานยนต,์ ก๊าซธรรมชาติ, พฤติกรรมการเลือกใช ้ 
 

ABSTRACT  
 The research is about the factors affecting the behaviors of selecting NGV for personal car’s engine 
in Nakhon Pathom Province. The aims of the study were: 1) study of behaviors of using NGV for personal 
car’s engine; and 2) factors affecting the behaviors of selecting NGV. The samples used for the research 
were the owners of the cars that use NGV to support their cars’ engines by calculating from the formula of 
Taro Yamane by simple random sampling. The total number of sampling was 400 samples. The statistics 
used for the analysis were frequencies, percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square (χ2) by using 
the statistical package program. The results showed that from the questionnaires about personal information, 
including gender, age, education, occupation, and salary has the relationship with the factors in the statistics 
of .05. The results showed that from the personal use of the car, including the frequencies of filling NGV, 
engine size, cost, and distance described that there was no relationship with the factor in the statistics of .05.  
Keywords: engine, natural gas, behavior of selecting. 
 

บทนํา 
  ในปัจจุบนั ราคานํ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของผูค้นทั้งทางตรงและทางออ้ม 
นบัตั้งแต่ปัญหาราคาค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และราคาสินคา้ต่าง ๆ ปรับราคาสูงข้ึน ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งหาพลงังาน
ทดแทนชนิดใหม่ ก๊าซธรรมชาติ (natural gas vehicle: NGV) สามารถนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับยานยนต์
ทดแทนนํ้ามนัเช้ือเพลิงในปัจจุบนัท่ีมูลค่าสูง และมีความปลอดภยัสูงกว่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซชนิดอ่ืน ๆ 
ก๊าซ NGV ถือวา่เป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเหมาะสมสาํหรับโลกในวนัน้ีและเป็นพลงังาน
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นเช้ือเพลิงท่ีใหท้ั้งความร้อนและแสงสว่าง ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม หรือใชเ้ป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และยงัสามารถ
นาํมาใชใ้นระบบทาํความเยน็ไดด้ว้ย โดยมีแนวโนม้การใชพ้ลงังานของประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2558 
เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, ออนไลน,์ 2556) 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชก้๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) สําหรับยานยนต์ของผูใ้ช้รถยนตน์ั่งส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ปริมณฑลท่ีมีประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนมากและมีการใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเพ่ือการคมนาคม ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีได้
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จะเป็นประโยชนใ์นการวางแผนและการส่งเสริมใหมี้การใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตเ์พ่ิมมากข้ึน
ในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์อง
ผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม 
 

ขอบเขตของการวจัิย  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เจา้ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเช้ือเพลิง 
ในเขตจงัหวดันครปฐม ทั้งส้ิน 6,843 คน (สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม, 2556) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เจา้ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) เป็น
เช้ือเพลิง ในเขตจงัหวดันครปฐม คาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยการสุ่มแบบง่าย (simple random 
sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน  
 ขอบเขตด้านตัวแปร ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปร
ตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใน
เขตจงัหวดันครปฐม 
 ขอบเขตด้านเวลา เกบ็ขอ้มูลโดยแบบสอบถาม เร่ิมตั้งแต่ส่งแบบสอบถามจนถึงการรวบรวมขอ้มูล
กลบัมาวิเคราะห์ผล ระหว่างเดือนมกราคม - กนัยายน 2557 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ขั้นตอนการวิจยั มีดงัน้ี 
 1. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดส้ร้างเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะตรวจสอบรายการ (checklist) 
ตอนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และตอนท่ี 3 
พฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดั
นครปฐม เป็นลกัษณะตรวจสอบรายการ (checklist) 
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  2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง โดย
นาํแบบสอบถามไปสอบถามเจา้ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงผูว้ิจยั
รอรับแบบสอบถามกลบัคืนมาทนัที และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
    3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ใชก้ารหาค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
    3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
    3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนต์
นัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม ใชก้ารหาค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
    3.4 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนต์
ของผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม จาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด วิเคราะห์โดยใชค่้า Chi-Square (χ2) ดว้ยวิธีของเพียร์สนั เพ่ือวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 

ผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.00) มีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 39.00) มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ (44.75) มีอาชีพทาํธุรกิจส่วนตวั 
(ร้อยละ 25.50) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท (ร้อยละ 34.50) 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) มาเป็นระยะเวลา 1 - 3 ปี 
(ร้อยละ 44.75) ซ่ึงรถยนตท่ี์ใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) มีขนาดเคร่ืองยนต ์2,100 - 3,000 ซีซี (ร้อยละ 42.75) 
โดยมีการเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) มากกว่า 10 คร้ัง / เดือน (ร้อยละ 43.50) ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเติม
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในแต่ละคร้ัง ประมาณ 101 - 200 บาท (ร้อยละ 41.50) ทั้งน้ีระยะทางการใชร้ถยนต์
โดยเฉล่ียต่อวนัส่วนใหญ่นอ้ยกว่า 50 กิโลเมตร / วนั (ร้อยละ 30.75) สาํหรับประเภทของส่ือท่ีทาํใหท้ราบ
ข่าวสารเร่ืองก๊าซธรรมชาติ (NGV) ส่วนใหญ่เป็นโทรทศัน์ (ร้อยละ 29.00) และเหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เน่ืองจากราคาถูกกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน (ร้อยละ 44.50) 
 4. ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) สาํหรับยานยนตข์องผูใ้ช้
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รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดันครปฐม พบว่ามีความสัมพนัธ์กนั ยกเวน้ในเร่ืองระยะเวลาการใชก๊้าซ
ธรรมชาติ (NGV) ซ่ึงพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผล 
 ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 
การใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ประหยดัและราคาถูกกว่าการใชเ้ช้ือเพลิงชนิดอ่ืน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว่าปัจจุบนั
นํ้ามนัมีราคาสูงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นก๊าซธรรมชาติ (NGV) จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการลด
ค่าใชจ่้ายเพราะมีราคาถูกกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน สอดคลอ้งกบัอญัมณี จนัทร์อ่วม (2551) และสราวฒัณ์ ตรง
เจริญเกียรติ (2550) ท่ีศึกษาแนวโนม้การใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ของผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าสภาวะราคานํ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่ขณะท่ีรายไดข้องผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัปานกลาง 
จึงมีผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าใชจ่้ายเร่ืองนํ้ ามนัท่ีสูงข้ึนเพ่ือลดค่าใชจ่้าย ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็น
พลงังานทดแทนนํ้ ามนัท่ีราคาถูกท่ีสุด ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดคือ จาํนวนสถานีบริการมีเพียงพอต่อการให้บริการ อาจเน่ืองมาจากปัจจุบนัก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) มีราคาถกูกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนมาก และผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ (NGV) มากข้ึน 
จึงนิยมหนัมาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัสุมลรัตน์ สินธพมหนัต ์ (2551) ท่ีศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ (NGV) ในพ้ืนท่ียา่นธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า
สถานีบริการเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีอยูจ่าํกดั ไม่ครอบคลุมต่อความตอ้งการใช ้หากตอ้งเดินทางไกลห่าง
จากพ้ืนท่ีท่ีมีสถานีบริการฯ โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั ดงันั้นควรเพ่ิมสถานีบริการเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใน
ต่างจงัหวดัให้มากข้ึน เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ติดตั้งเคร่ืองยนตร์ะบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) และ
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ มีช่างผูช้าํนาญเก่ียวกบั
ระบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไวค้อยใหบ้ริการ เพ่ือใหค้าํแนะนาํลูกคา้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเคร่ืองยนตข์อง
รถยนตท่ี์ติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) อยา่งถูกตอ้ง เพื่อยืดอายกุารใชง้านของรถยนตใ์ห้มากข้ึน อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบัวรพล พจนานุวตัร (2550) ท่ีศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีจูงใจใหใ้ชก๊้าซเอน็จีวีในรถยนต ์กล่าว
ว่า สถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีการอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดตั้ง
อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเพ่ือให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือลูกคา้ท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกบั
ระบบการติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
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ข้อเสนอแนะ 
   1. รัฐบาลควรขยายการใหบ้ริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไปยงัผูจ้าํหน่ายรายอ่ืน เน่ืองจากปัจจุบนัมี
จาํหน่ายเฉพาะท่ีสถานีบริการของ ปตท. เท่านั้น เพ่ือลดการผกูขาด และเพ่ือใหส้ามารถรองรับความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 2. รัฐบาลควรตรึงราคาก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหมี้ราคาคงท่ีหรือถูกกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือจูง
ใจใหผู้บ้ริโภคใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดการนาํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศ และสร้างความ
แขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ  
 3. รัฐบาลควรประชาสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ (NGV) อยา่งต่อเน่ือง เช่น 
ความปลอดภยั การประหยดั ทั้งน้ีเพื่อให้สอดรับกบันโยบายทางภาครัฐท่ีตอ้งการส่งเสริมและเกิดผลสาํเร็จ
เป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเร่ืองการติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีปรับแต่งดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ชุดฝึกอบรมเร่ืองการ
ติดตั้ งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีปรับแต่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้อบรมให้กบั
นกัศึกษาสาขาเทคโนโลยยีานยนต ์วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม จาํนวน 24 คน กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มแบบ
เจาะจง โดยทดสอบก่อนการอบรม ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทหลงัการอบรมเสร็จในแต่ละหวัขอ้ และทาํแบบทดสอบ
ฉบบัเดียวกนักบัก่อนการอบรมเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลว้นาํคะแนนจากการทาํแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบมาคาํนวณหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 92.82/87.65 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวคื้อ 80/80 เม่ือไดรั้บการอบรมแลว้ ผูเ้ขา้อบรมมี
ความรู้ในเน้ือหาสูงข้ึนกวา่เดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
คาํสําคญั: ชุดฝึกอบรม, ระบบฉีดเช้ือเพลิง, กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต ์  คณะเทคโนโลย ี  วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to construct and determine the efficiency of the training 
package on installation of LPG fuel injection system adjusted by computer. The researcher used “LPG 
Fuel Injection System Adjusted by Computer” training package to train the sampled group. The group 
comprised 24 students whom studied in Faculty of Technology from Siam Technology College. This 
sampled group was from purposive sampling. Before the training course, the students were pre - tested.  
During each training topic, the training exercises were done by the students. After the training course was 
finished, the post - test which was the same as the pre - test, was provided to the students to measure the 
study progress. The scores from the training exercises and post - test were used as data to analyze for the 
efficiency of this training package. The result was that the efficiency of this training package was 
92.82/87.65 which was higher than 80% established criteria and it could increase the knowledge of the 
trainees in LPG Fuel Injection System by Computing Adjustment with significant statistical.  
Keywords: training package, fuel injection system, liquefied petroleum gas,  LPG. 
 

บทนํา 
 สภาวะท่ีราคานํ้ ามนัในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วช้ีให้เห็นถึงปัญหาวิกฤติประการหน่ึง
ของประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงคิดเป็นนํ้ามนัดิบประมาณ 210 ลา้นลิตร / วนั ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศคิดเป็นนํ้ามนัดิบประมาณ 150 ลา้นลิตร / วนั ทาํใหเ้ศรษฐกิจของชาติตอ้ง
ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช้ือเพลิงท่ีนาํเขา้นั้นนาํมาใช้ในดา้นคมนาคมและ
ขนส่งเป็นหลกั อีกทั้งใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและในกิจการอ่ืน ๆ เช่น การประมงและการเกษตร ซ่ึงการ
ใช้เช้ือเพลิงในกิจการต่าง ๆ เหล่าน้ี นอกจากจะส้ินเปลืองเงินตราต่างประเทศแลว้ยงัก่อให้เกิดมลภาวะทั้ง
มลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง  
 เน่ืองจากการขยายตวัของระบบขนส่งในหลายประเทศทัว่โลกผนวกกบัราคานํ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุก
ขณะ จึงตอ้งนาํเขา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากต่างประเทศในราคาท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง การนาํเช้ือเพลิงทดแทน
ประเภทอ่ืนมาใชแ้ทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจึงเร่ิมเกิดข้ึน แต่นัน่ก็ยงัไม่เพียงพอ จึงมีการคิดคน้และพยายามหา
พลงังานทดแทนท่ีสะอาดปลอดภยั มีตน้ทุนถูก และดีกว่าพลงังานนํ้ ามนั ทาํให้มีการติดตั้งระบบการจ่าย
เช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กบัรถยนต์ โดยรูปแบบการติดตั้งมี 2 รูปแบบ คือ ระบบดูดและระบบฉีด 
ระบบดูดติดตั้งไดใ้นเคร่ืองยนตเ์บนซินท่ีใชค้าร์บูเรเตอร์และท่ีใชร้ะบบหวัฉีดเช้ือเพลิง ส่วนระบบฉีดติดตั้ง
ไดใ้นเคร่ืองยนตเ์บนซินท่ีใชร้ะบบหวัฉีดเช้ือเพลิงเท่านั้น เพราะระบบฉีดตอ้งใชส้ัญญาณของระบบหวัฉีด
เช้ือเพลิงและรับสัญญาณมาจากเซนเซอร์ต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการประมวลผลการทาํงานโดยกล่องคอมพิวเตอร์ 
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จากการท่ีระบบฉีดตอ้งใชก้ล่องคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทาํงานจึงทาํให้มีอุปกรณ์ส่วนควบในการ
ทาํงานมากกวา่ระบบดูด การติดตั้งอุปกรณ์ของระบบฉีดจึงมีความซบัซอ้นซ่ึงยากต่อการทาํความเขา้ใจ หาก
บุคลากรท่ีจะติดตั้งมีความรู้ไม่เพียงพออาจทาํให้เกิดความล่าชา้ ความเสียหายในการทาํงาน และอาจเกิด
อนัตรายต่อผูติ้ดตั้งและผูใ้ชร้ถยนตไ์ด ้อนัจะเห็นไดว้า่มีรายละเอียดในการติดตั้งท่ีตอ้งศึกษามากมาย ทั้งดา้น
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในระบบท่ีมีจาํนวนมาก ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งนาํเทคโนโลยทีางการศึกษาเขา้ไปใช ้
ซ่ึงน่าจะเป็นการแกปั้ญหาในการสอนติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

จากสภาพปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสร้างชุดฝึกอบรมการทาํงานและติดตั้ งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวท่ีปรับแต่งดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเขา้สู่อาชีพในอนาคตต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเร่ืองการติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี

ปรับแต่งดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ แลว้นาํชุดฝึกอบรมดงักล่าวไปจดัอบรมเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

      2. ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการใชชุ้ดฝึกอบรมสูงกว่าการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนการใช้
ชุดฝึกอบรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษาท่ีศึกษาดา้นสาขายานยนต ์กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม สาขาเทคโนโลยยีานยนต ์หลกัสูตรต่อเน่ือง ปี 
2 รอบเชา้ จาํนวน 24 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
              เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย 1) ชุดฝึกอบรมเร่ืองการติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียม
เหลวท่ีปรับแต่งดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 บท 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดฝึกอบรม และ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนการวิจยั 
             1. ผูว้ิจยัสร้างชุดฝึกอบรมเร่ืองการติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีปรับแต่งดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ แลว้นาํชุดฝึกอบรมไปดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มแรกซ่ึงเป็นนกัศึกษา
วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม สาขาเทคโนโลยียานยนต ์หลกัสูตรต่อเน่ือง ปี 2 รอบคํ่า จาํนวน 12 คน โดย
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ดาํเนินการตามขั้นตอนในการฝึกอบรม เพ่ือหาขอ้บกพร่องของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ปรับปรุง
แบบทดสอบใหมี้คุณภาพ แลว้จึงนาํชุดฝึกอบรมท่ีแกไ้ขปรับเปล่ียนแลว้ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
             2. ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรมทดสอบกบันกัศึกษาก่อนการฝึกอบรม (pre - test) เพ่ือ
เกบ็ขอ้มูล จากนั้นจึงเร่ิมนาํชุดฝึกอบรมไปใชก้บันกัศึกษา โดยเม่ืออบรมเสร็จ 1 บทกใ็หน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดั
ทา้ยบทเรียน เม่ืออบรมและทาํแบบฝึกหัดทา้ยบทเรียนครบทั้ง 5 บทก็ให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิ (post - test) อีกคร้ัง จากนั้นทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและ
คะแนนแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมดว้ยสถิติ t - test และนาํคะแนนจากการทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบไป
คาํนวณหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
 

ผลการวจัิย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเร่ืองการติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีปรับแต่ง
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ จากคะแนนแบบฝึกหดักบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัการอบรมของนกัศึกษา มี
ประสิทธิภาพ 92.82/87.65 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
           2. ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม มีค่าความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัจากการอบรมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรม 
แสดงวา่เม่ือไดรั้บการอบรมดว้ยชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนแลว้ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้สูงข้ึน 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 92.82/87.65 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากชุดฝึกอบรมไดอ้อกแบบและสร้างตามกระบวนการต่าง ๆ และมีการตรวจสอบ
แกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ จึงกล่าวไดว้่าชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนทาํใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้สูงข้ึน  
 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมพบว่า คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบฝึกหดัสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
จากการทาํแบบทดสอบเล็กนอ้ย เน่ืองจากผูเ้ขา้อบรมไดท้าํแบบฝึกหดัทา้ยบทหลงัจากเรียนบทนั้น ๆ  โดย
ไม่ท้ิงช่วงเวลานานเกินไป ทาํให้ยงัจดจาํเน้ือหาท่ีอบรมได ้ไม่สับสน และไม่ตอ้งทบทวน แต่อยา่งไรก็ตาม
คะแนนจากการทาํแบบฝึกหัดและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมก็มีค่าสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ี
ไดต้ั้งไว ้
 ผลการวิเคราะห์ความกา้วหนา้ทางการฝึกอบรมพบว่า ค่าเฉล่ียจากแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่า
เท่ากบั 15.21 และหลงัการอบรมมีค่าเท่ากบั 48.21 แสดงว่า หลงัการอบรมแลว้ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหา เน่ืองจากผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้เน้ือหาเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละบท อีกทั้งส่ือประกอบการฝึกอบรม
สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน 
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 ดงันั้นชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนน้ีจึงสามารถนาํไปใชฝึ้กอบรมใหก้บัผูท่ี้มีหนา้ท่ีติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีปรับแต่งดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เพ่ือให้ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูง ควรจดักลุ่มผูเ้ขา้รับอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บการอบรมอยา่งทัว่ถึง  
        2. ส่ือเคร่ืองยนต์ท่ีใช้กบัชุดฝึกอบรมมีราคาแพง และอาจเกิดความเสียหายข้ึนกบัส่ือเคร่ืองยนต ์
วิทยากรจึงควรใหค้าํแนะนาํและขอ้ควรระวงัในการใชง้าน 
          ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากเน้ือหาภายในชุดฝึกอบรมน้ีเป็นภาคทฤษฎี จึงควรจดัชุดฝึกอบรมในภาคปฏิบติัดว้ย เช่น 
ควรมีรถยนตใ์หผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏิบติัและทดสอบในงานจริง จะทาํให้ผูเ้ขา้อบรมมีทกัษะดา้นปฏิบติัเพ่ิม
มากข้ึน 
 2. ควรสร้างชุดฝึกอบรมการทาํงานและติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีปรับแต่งดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช ้CAI เพ่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัน้ี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเสนอการวางแผนการอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับระบบแสงสว่างไฟถนนและไฟสาธารณะ 
กรณีศึกษา เขตจงัหวดักรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เร่ิมจากการศึกษาปัญหาค่าใชจ่้ายพลงังานไฟ
ถนนและไฟสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึน จากนั้นศึกษาหาเทคโนโลยีดา้นแสงสว่างและจดัเป็นมาตรการท่ีสามารถ
นาํมาใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานได ้โดยพิจารณาทั้งดา้นตน้ทุนและดา้นเทคนิค จากกรณีศึกษาเขตพื้นท่ีของ
การไฟฟ้านครหลวง เขตจงัหวดักรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ พบว่ามาตรการการปรับปรุงโคมไฟ
ให้มีประสิทธิภาพสูง ทาํให้เกิดการอนุรักษพ์ลงังาน ลดความตอ้งการพลงัไฟฟ้าได ้2.44 MW ประหยดั
พลงังานไฟฟ้าได้ 10.70 GWh/ปี นอกจากน้ียงัมีมาตรการเปล่ียนประเภทหลอดไฟ ลดจาํนวนหลอดไฟ 
ตลอดจนการปิดไฟในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรบางเบา และการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการปิด / เปิดไฟท่ีช่วยใน
การอนุรักษพ์ลงังาน 
คาํสําคญั: การอนุรักษพ์ลงังาน,ไฟถนนสาธารณะ 
 
 
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ คณะเทคโนโลย ีวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
**อาจารยป์ระจาํภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
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ABSTRACT 
 This research proposes an energy conservation planning for public street lights systems in 
metropolis. The increasing of street and public light’s energy demand was analyzed. Illumination 
technologies were studied for use in energy conservation measures which, both investment cost and 
technical were considered. From the case study in the area of the metropolitan electricity authority 
including Bangkok, Nonthaburi, and Samutprakan Provinces found that the energy can be saved by the 
luminaires efficiency improvement. The result can reduce electrical power demand 2.44 MW and electrical 
energy 10.70 GWh/year. Furthermore the measures to change a light bulb, reduce the number of lamps as 
well as turning off the lights in areas which have a less traffic and change the time to turn on / off lights 
time helps for energy conservation. 
Keywords: energy conservation, public street lights. 
 

บทนํา 
 จากสถิติขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้าทั้ง 2 หน่วยงานหลกัคือ การไฟฟ้านครหลวง
แห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 2555 มีการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะ
รวมกนั 2,140.36 ลา้นหน่วย / ปี ซ่ึงคิดเป็นค่าใชจ่้ายกว่า 5,000 ลา้นบาท / ปี สาํหรับการไฟฟ้านครหลวง
แห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตอ้งรับภาระการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะ
สูงถึง 318.96 ลา้นหน่วย / ปี โดยในช่วงปี 2553 - 2555 มีอตัราการใชเ้พ่ิมสูงข้ึนเฉล่ียเกินกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
และมีโอกาสสูงข้ึนในอตัราเดียวกนัอยา่งต่อเน่ืองทุกปี (การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย, 2556; การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, 2556) 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยขีองหลอดไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่าง และการควบคุมไดพ้ฒันาไปอยา่งมาก ทาํให้
สามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบังานและการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั จึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะลดการใช้
พลงังานของหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างได ้โดยไม่มีผลกระทบกบัระดบัความสว่างหรือคุณภาพของ
หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง โดยท่ีระบบแสงสว่างไฟถนนและไฟสาธารณะมิไดถู้กจดัให้อยูใ่นกลุ่ม
ผูใ้ชพ้ลงังานกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอย่างชดัเจนตามประเภทของการจดัแบ่งกลุ่มผูใ้ชพ้ลงังานตามภาคเศรษฐกิจ 
ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการอนุรักษ์พลงังาน 20 ปี จึงเป็นช่องว่างท่ีหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
เก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษพ์ลงังานและประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานโดยตรงยงัมิไดว้างแผน
ดาํเนินการส่งเสริมและผลกัดนัการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ ประกอบกบัไฟถนนและไฟ
สาธารณะเป็นการใหบ้ริการสาธารณะ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาสถิติการใชพ้ลงังานในระบบแสงสวา่งไฟถนนและไฟสาธารณะ  
 2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีดา้นการอนุรักษพ์ลงังานระบบแสงสว่างไฟถนนและไฟสาธารณะ ไดแ้ก่ 
โคมไฟ หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ในระบบแสงสวา่ง  
 3. เพ่ือกาํหนดแนวทางในการวางแผนการอนุรักษพ์ลงังานในระบบแสงสว่างไฟถนนและไฟสาธารณะ 
ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 มาตรฐานการส่องสว่างของไฟถนน ประเทศไทยยงัไม่มีการกาํหนดเป็นมาตรฐานการส่องสว่าง
ของไฟถนน อยา่งไรกต็ามพบวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีนิยมใชอ้า้งอิงมาจากนานาชาติ ไดแ้ก่ มาตรฐาน CIE, EN, 
IESNA และ AS/NZS ซ่ึงใชใ้นการออกแบบและติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนของหลายหน่วยงาน ดงั
ตารางท่ี 1 และ 2 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2545) 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารส่องสวา่งของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท (กรมทางหลวง, 2522, หนา้ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมายเหตุ  -  ความสมํ่าเสมอของความสวา่ง  Emin/Eay> 1/2.5  และ  Emin/Emax>1/6 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑก์ารส่องสว่างของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  
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 ชนิดของหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าท่ีใชแ้พร่หลายกบัไฟถนนและไฟสาธารณะ ในพ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีบริการของการไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย 
แบ่งเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 1) หลอดไอปรอทความดนัสูง (HG) 2) หลอดโซเดียมความดนัสูง (HPS) 3) หลอด
โซเดียมความดนัตํ่า (LPS) 4) หลอดโลหะฮาไลด ์(MH) และ 5) หลอดฟลูออเรสเซนต ์(FL) 
 
ตารางท่ี  3 ชนิดของดวงโคมท่ีติดตั้งตามถนนชนิดต่าง ๆของพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

รวบรวมข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าของไฟถนนและไฟสาธารณะ 
1. จากสถิติขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า ในปี 2545 - 2555 มีการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะ

รวมกนัเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี (การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย, 2556; การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, 
2556) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของไฟถนนและไฟสาธารณะของ กฟน. และ กฟภ. ปี 2545-2555 
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 2. การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทไฟสาธารณะ แยกตามเขตพ้ืนท่ีการให้บริการ ซ่ึงอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีการใหบ้ริการของการไฟฟ้านครหลวง แบ่งพ้ืนท่ีการใหบ้ริการเป็น 18 เขต 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแต่ละเขต แยกตามจงัหวดั 
ตามปริมาณการใชพ้ลงังานจากมากไปหานอ้ย ปี 2553 - 2555 

 
 ศึกษาระเบียบ มาตรฐาน ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่างไฟถนนสาธารณะ จากเอกสาร 
คู่มือ ขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบแสงสวา่งไฟถนนและไฟสาธารณะ 
 หาจาํนวนและจาํแนกชนิดหลอดไฟฟ้าระบบแสงสว่างไฟถนนสาธารณะ ขอ้มูลจาํนวนหลอดไฟฟ้า
ท่ีมีใชใ้นระบบแสงสว่างไฟถนนและไฟสาธารณะ จากฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวง พบว่าใน
พ้ืนท่ีบริการของการไฟฟ้านครหลวง ทั้ง 18 เขต มีหลอดไฟทุกชนิดรวมกนักว่า 456,466 หลอด โดยหลอดไฟท่ี
มีการใชเ้ป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ 1) หลอดไอปรอทความดนัสูง (HG) ขนาด 50, 80 และ 125 วตัต์ มีจาํนวน
รวมกนัทั้งหมด 319,842 หลอด 2) หลอดโซเดียมความดนัสูง (HPS) ขนาด 150, 250 และ 400 วตัต ์มีจาํนวน
รวมกนัทั้งหมด 96,331 หลอด และ 3) หลอดฟลูออเรสเซนต ์(FL) ขนาด 18 และ 36 วตัต ์มีจาํนวนรวมกนั
ทั้งหมด 17,533 หลอด 
 

ผลการวจัิย 
 จากการศึกษาขอ้มูลเพื่อหาเทคโนโลยดีา้นแสงสว่าง เพ่ือจดัเป็นมาตรการท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการ
อนุรักษพ์ลงังานได ้โดยพิจารณาทั้งดา้นเทคนิคและดา้นเศรษฐศาสตร์จาก 1) ชนิด ขนาด และจาํนวนหลอดไฟ
ท่ีใชใ้นระบบแสงสว่างไฟถนนและไฟสาธารณะ 2) ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  3) ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชง้าน และ 4) ผลประหยดัและความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ดว้ยวิธี Life cycle 
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cost analysis (NPV, B/C, IRR, Payback period) สามารถสรุปแนวทางการวางแผนอนุรักษพ์ลงังานในระบบ
แสงสว่างไฟถนนสาธารณะ ไดด้งัน้ี 
 1. การอนุรักษพ์ลงังานในโคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดความดนัไอสูง (high 
intensity discharge lamp: HID) ไดแ้ก่ หลอดไอปรอทความดนัสูง และหลอดโซเดียมความดนัสูง มีหลายวิธี
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในการใชง้าน ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 การอนุรักษพ์ลงังานในโคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดความดนัไอสูง 
 
 2. การอนุรักษ์พลงังานในโคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใช้หลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต ์
(fluorescent lamp: FL) มีหลายวิธีเช่นเดียวกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 การอนุรักษพ์ลงังานในโคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต ์
 

 3. แนวทางการประเมินศกัยภาพของการอนุรักษพ์ลงังานและความเหมาะสมในการลงทุน วิเคราะห์
โดยอา้งอิงขอ้มูลชนิดหลอดไฟและจาํนวนท่ีใช ้(ตารางท่ี 4) แสดงผลดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 4 สดัส่วนการใชพ้ลงังานของหลอดไฟชนิดต่าง ๆ 
 
ลาํดบั ชนิดหลอด ขนาด (W) จาํนวน (ชุด) พลงังานไฟฟ้า (GWh/ปี) 

1 
หลอดไอปรอทความดนัสูง 

(HG) 

80 225,578 84.48 
125 81,654 46.89 
250 5,073 5.70 
400 4,339 7.62 

2 
หลอดโซเดียมความดนัสูง 

(HPS) 

150 15,535 10.99 
250 49,672 59.53 
400 31,124 60.35 

3 หลอดฟลูออเรสเซนต ์(FL) 36 16,723 3.20 
 
ตารางท่ี 5 แนวทางการปรับปรุงการใชพ้ลงังานโคมไฟถนนและไฟสาธารณะ 
 

ขนาด (W) แนวทางการปรับปรุง 
1. โคมไฟหลอดไอปรอทความดนัสูง (HG) 
HG 50 W เปล่ียนเป็นหลอด T5 ขนาด 21 W พร้อมโคมประสิทธิภาพสูง 
HG 80 W เปล่ียนเป็นโคมไฟถนนหลอด LED ขนาด 31 W 
HG 125 W เปล่ียนเป็นหลอด T5 ขนาด 14 W x 2 หลอด พร้อมโคมประสิทธิภาพสูง 
HG 160 W เปล่ียนเป็นหลอด T5 ขนาด 14 W x 2 หลอด พร้อมโคมประสิทธิภาพสูง 
HG 250 W เปล่ียนเป็นหลอด Metal Halide (MHL) ขนาด 100 W พร้อมแผน่สะทอ้นแสง 
HG 400 W เปล่ียนเป็นหลอด Metal Halide (MHL) ขนาด 150 W พร้อมแผน่สะทอ้นแสง 
2. โคมไฟหลอดโซเดียมความดนัสูง (HPS) 
HPS 150 W เปล่ียนเป็นหลอด HPS ขนาด 50 W พร้อมแผน่สะทอ้นแสง 
HPS 250 W เปล่ียนเป็นหลอด HPS ขนาด 100 W พร้อมแผน่สะทอ้นแสง 
HPS 400 W เปล่ียนเป็นหลอด HPS ขนาด 150 W พร้อมแผน่สะทอ้นแสง 
3. โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต ์(FL) ขนาด 36 W 
FL 36 W 
 

เปล่ียนเป็นหลอด T5 ขนาด 14 W พร้อมโคมประสิทธิภาพสูง 
เปล่ียนเป็นหลอด T5 ขนาด 28 W 
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อภิปรายผล 
 ผลการทดสอบแนวทางการวางแผนอนุรักษพ์ลงังานในระบบแสงสว่างไฟถนนสาธารณะสามารถ
ทาํไดโ้ดยการปรับปรุงโคมหลอดไฟฟ้าชนิด HID และลดขนาดใหมี้กาํลงัไฟฟ้าลดลงแต่ความสว่างยงัคงเท่า
เดิม และหลอดฟลูออเรสเซนตส์ามารถเปล่ียนชนิดบลัลาสตใ์หมี้พลงังานสูญเสียลดลง รวมถึงการลดจาํนวน
หลอดจาก 2x36 W (T8) เป็น 1x36 W วิธีน้ีสามารถประหยดัพลงังานลงไดม้ากกว่า 50%  และยงัเพ่ิมค่า
ความสวา่งใหก้บัโคมไฟดว้ย  
 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางดา้นการเงินเศรษฐศาสตร์ พบว่า มี 3 แนวทางในการประหยดั
พลงังานท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน ไดแ้ก่ 
 1. โคมไฟหลอดไอปรอทความดนัสูง (HG) ขนาด 50 W เปล่ียนเป็นหลอด T5 ขนาด 21W พร้อม
โคมประสิทธิภาพสูง สามารถลดความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าได ้431.26 kW ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้
1,888,928 kWh/ปี 
 2. โคมไฟหลอดโซเดียมความดนัสูง (HPS) ขนาด 150 W เปล่ียนเป็นหลอด HPS ขนาด 50 W พร้อมแผน่
สะทอ้นแสง สามารถลดความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าได ้1,535 kW ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้1,722,678 
kWh/ปี 
 3. โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต ์(FL) ขนาด 36 W เปล่ียนเป็นการใชห้ลอด FLขนาด 36 W พร้อมโคม
ประสิทธิภาพสูง สามารถลดความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าได ้477 kW ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้2,087,532 
kWh/ปี 
 จากการดาํเนินงานทั้ง 3 มาตรการ พบว่าเกิดการอนุรักษพ์ลงังาน สามารถลดความตอ้งการพลงังาน
ไฟฟ้าได ้2.44 MW ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้10.70 GWh/ปี 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษารูปแบบการประชาสัมพนัธ์สําหรับผลิตภณัฑ์อาหารตลาดบางหลวง เป็นงานวิจยัแบบผสม 
(mixed method) คือการวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ตลาดบางหลวง 2) ผูข้ายผลิตภณัฑอ์าหาร และการวิจยัเชิง
ปริมาณดว้ยการแจกแบบสอบถามให้นกัท่องเท่ียว 222 คน พบว่ารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ของตลาดบางหลวง 
ดา้นนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (การล่องเรือชมวิวทิวทศัน์ พร้อมชมสวนผลไม)้ มีการพฒันาดา้นการ
บริการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน มีการวางแผนงานดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม นโยบายดา้น
การประชาสัมพนัธ์มีทุกรูปแบบแต่ไม่มีความต่อเน่ืองและงบประมาณมีจาํกดั รวมถึงบุคลากรของเทศบาล
ไดรั้บการอบรมจากภาครัฐและเอกชนจริง แต่ไม่ตรงกบัการนาํมาใชป้ระโยชน์ดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยตรง 
จึงทาํใหก้ารประชาสมัพนัธ์ไม่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งผูข้ายผลิตภณัฑอ์าหารมีการ
ประชาสัมพนัธ์แบบพื้นฐานโดยใชวิ้ธีแบบปากต่อปากเท่านั้น ไม่มีการส่ือสารกบัลูกคา้รูปแบบอ่ืน และยงัมี
การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลเพียงส่ือโทรทศัน์เท่านั้น ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวรับรู้ว่า “ชุนเป๊ียะ”  
เป็นเอกลกัษณ์ของตลาดบางหลวง อีกทั้งยงัรับรู้ข่าวสารของตลาดบางหลวงผ่านส่ือโทรทศัน์และส่ือบุคคล
มากกว่าส่ืออ่ืน ๆ โดยนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงต่อการท่องเท่ียว แต่เม่ือมาท่องเท่ียวแลว้กลบัพบว่าไม่
เป็นอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้รวมถึงเส้นทางการท่องเท่ียวไกลจากตวัเมืองและไม่มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกทาง 
คาํสําคญั: รูปแบบการประชาสมัพนัธ์, ผลิตภณัฑอ์าหาร, ตลาดบางหลวง  
 

 
 
 
* ไดรั้บการสนบัสนุนทุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี 2553 
** อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to investigate a model of public relations for the food products of  Bangluang 
Market. The mixed method research and the in - depth interview was conducted participants divided into 
two groups: 1) administrators and officers of the municipality who were responsible for public relations of 
Bangluang Market, and 2) merchants in Bangluang Market.  In addition, the   questionnaires were administered 
to 222 tourists. The findings of the research showed that the model of public relations for ecotourism of 
Bangluang Market (sightseeing cruise and visiting orchards) was obviously developed. The community 
participated in public relations planning.   However, the problems were the lack of continuity of  the public 
relations policy, the limited budget. The municipality officers who took public relations courses from 
government and private sectors but they could not reach the target audiences because the knowledge from 
training cannot applied directly to the target  audiences. Only viral marketing was used as the basic public 
relations model of the merchants. They   did not have any other methods of communication to their customers. 
The public relations of   municipality through televisions was the only way for the    merchants to get the news. 
The tourist participants knew that “Chunpea” is the identity of  Bangluang Market. They got the news of   
Bangluang Market through   televisions and   people rather than other methods of communication. The tourists 
had high expectation of  travelling in Bangluang Market. The routes for tourist  attractions were far from 
the city  and no guideposts were provided. 
Keywords: a model of public relations, food products, Bangluang Market. 
 

บทนํา 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

มากข้ึน เพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศและกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน  การท่องเท่ียวในประเทศไทยมี
หลากหลายรูปแบบ และภาครัฐให้การสนบัสนุนการท่องเท่ียวโดยเฉพาะการท่องเท่ียวตลาดพื้นบา้นจะเป็น
รูปแบบแรก ๆ ของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเพราะตอ้งการรับรู้ถึง
ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน การท่องเท่ียวตลาดพ้ืนบา้น
สามารถสร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดส้ัมผสัวิถีชีวิตและวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชนชาวบา้น
จากการคา้ขายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนของตน จงัหวดันครปฐมเป็นอีกแห่งหน่ึงท่ี
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ชมวิถีชีวิตชุมชน เช่น ล่องเรือชมคลองมหาสวสัด์ิ ตลาดนํ้าดอนหวาย เป็นตน้  

ตลาดบางหลวง อยูใ่นอาํเภอบางเลน เป็นชุมชนเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี เร่ิมก่อตั้งตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2446 
ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าท่าจีนดา้นฝ่ังตะวนัตก เป็นห้องแถวไมส้องชั้นหันหนา้เขา้หากนั มีความยาวจากหวัตลาดถึง
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ทา้ยตลาดประมาณหกสิบแปดห้อง ปัจจุบนัยงัคงสภาพความสวยงามและคงบรรยากาศของสถาปัตยกรรม
ตลาดเก่าในอดีตไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย การคา้ขายของคนในชุมชน รวมทั้งประเพณี
และวฒันธรรมท่ีผสมกลมกลืนระหว่างวฒันธรรมไทย - จีนท่ีสืบทอดกนัมาเป็นเวลากว่า 100 ปี เดิมตลาด
บางหลวงเป็นแหล่งคา้ขายทางนํ้ าท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของอาํเภอบางเลน เพราะมีท่าเทียบเรือหลายท่า สะดวก
ในการขนถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไปมีเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาแทน มีการสร้างถนน 
มีรถยนตเ์ขา้มาแทนท่ีเรือทาํให้การสัญจรทางนํ้ าลดลง การคา้ขายสินคา้ทางนํ้ าจึงซบเซาลง แต่การคา้ขาย
ของชาวตลาดบางหลวงยงัคงอยูแ่ละยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดา้นต่าง ๆ ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นร้านขาย
ยาจีนสมุนไพร ร้านทาํฟันปลอม  ร้านทาํทอง ร้านบดักรีโลหะ ร้านทาํเส้นก๋วยเต๋ียว ฯลฯ ตลาดแห่งน้ีไดรั้บ
สมญาว่า  “ดินแดนแห่งขนมหวาน อาหารอร่อย” เพราะมีอาหารทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวบางหลวง
ซ่ึงมีรสชาติอร่อยอยูม่ากมาย เช่น “ชุนเป๊ียะทอด” เพราะใชแ้ผน่แป้งเปาะเป๊ียะท่ีทาํเองสดใหม่ กวยจับ๊นํ้ าใส 
หมูตม้ฉีกใส่ “คาเซา” สูตรเฉพาะของร้าน ขา้วเกรียบปากหมอ้แป้งเหนียวนุ่มไส้ 5 อยา่งคือ ไส้หวาน หน่อไม ้
กุยช่าย ผกักระเฉด และถัว่ฝักยาว เป็ดพะโลเ้น้ือนุ่มรสดีสูตรเฉพาะจากเมืองจีน หมูสะเต๊ะท่ีเสิร์ฟพร้อม
นํ้ าจ้ิมเลิศรสสูตรอาม่าดั้งเดิม ส่วนขนมไทยมีมากมาย เช่น ขนมชั้น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เมด็ขนุน ฯลฯ 
(เทศบาลตาํบลบางหลวง, ออนไลน,์ ม.ป.ป.) 

จะเห็นไดว้่าอาหารท่ีมีช่ือของตลาดบางหลวงมีมากมาย แต่กลุ่มผูบ้ริโภครู้จกักนัในวงแคบเท่านั้น  
ยงัไม่สามารถกระจายให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม  หากเอ่ยถึงตลาดของนครปฐมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะรู้จกั 
และนึกถึงแต่ตลาดนํ้ าดอนหวาย แสดงว่าตลาดบางหลวงยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีและทัว่ถึง จึงทาํให้
พอ่คา้ แม่คา้ชุมชนขาดรายไดแ้ละส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของตลาดอีกดว้ย ในขณะเดียวกนัยงัอาจส่งผลโดยรวมต่อ
เศรษฐกิจและรายไดข้องประเทศอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการประชาสัมพนัธ์
สาํหรับผลิตภณัฑอ์าหารตลาดบางหลวง เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาช่วยเหลือดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ
เพ่ือให้สามารถกระจายการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑอ์าหารตลาดบางหลวงให้เป็นท่ีรู้จกั
ทัว่ไป 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
เสรี วงษม์ณฑา (2546) ไดก้ล่าวถึงส่ือประชาสมัพนัธ์ว่า ควรเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระจายขอ้มูล

ข่าวสารเพ่ือก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และนาํไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดี ดงันั้นส่ือประชาสัมพนัธ์จึงประกอบดว้ย 
1) ส่ือสารมวลชน (mass media)  2) ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ (media relations)  3) ส่ือส่ิงพิมพพิ์เศษ (special 
publications)  เช่น งานประจาํปี การทาํสมุดเล่มเลก็ การทาํเอกสารรายละเอียด แผน่พบั วารสาร  4) การจดัทาํ
กิจกรรมพิเศษ (special events) เช่น การจดัรายการในเทศกาลต่าง ๆ การให้เยี่ยมชม การประชุม  5) การใช้
ส่ือบุคคล (personal media) เช่น การใชผู้น้าํเสนอ (คนท่ีมีช่ือเสียง) พนกังานขององคก์ร การบอกปากต่อปาก  
6) การใชส่ื้อส่ิงของ (special advertisement) เช่น การใชว้สัดุอุปกรณ์ (การตกแต่งสาํนกังาน / เคร่ืองแบบ
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พนกังาน) เส้ือยดื กระเป๋า  7) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (electronic media)  8) ส่ือพ้ืนบา้น (folk media) เช่น ลิเก 
เพลงพ้ืนเมือง หอกระจายข่าว การแห่ การประชุมหมู่บา้น  9) ศูนยกิ์จกรรม (activity center) เช่น ศูนยส์าธิต 
ห้องแสดงสินคา้ ศูนยฝึ์กอบรม และ 10) โสตทศันูปกรณ์ (audio - visual materials) เช่น การนาํเสนอโดยรูป 
เทป ภาพถ่าย แผน่บนัทึกภาพ สไลด ์การทาํสารคดี 

 

 
 

ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือศึกษารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑอ์าหารตลาดบางหลวง 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 222 คน ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของ

เทศบาลดา้นการประชาสัมพนัธ์  2) ผูข้ายผลิตภณัฑอ์าหาร และ 3) นกัท่องเท่ียว ใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2553 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) กบัผูบ้ริหารและ 
เจา้หน้าท่ีของเทศบาลดา้นการประชาสัมพนัธ์ และผูข้ายผลิตภณัฑ์อาหาร ดว้ยคาํถามปลายเปิดจาํนวน 5 
ดา้น และใชแ้บบสอบถามกบันกัท่องเท่ียว  

การวเิคราะห์ข้อมูล  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และการวดัระดบั
ความพึงพอใจ  
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ผลการวจัิย 
1.  ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี ตลาดบางหลวงมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยตรง 

แต่ยงัต้องพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุม ใชง้บประมาณนอ้ย และตอ้งอาศยัหน่วยงานสนบัสนุนอย่างการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาตลาดบางหลวงใหมี้เอกลกัษณ์ในสายตาของนกัท่องเท่ียวให้มาก
ข้ึน ส่วนดา้นการบริหารจดัการ คนในชุมชน พ่อคา้ แม่คา้ ควรมีส่วนร่วมแบบภาคี มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
สร้างความเขา้ใจตรงกนั และพฒันาตลาดไปในทิศทางเดียวกนั จึงจะทาํใหต้ลาดบางหลวงอยูร่อดได ้

 2.  ผูข้ายผลิตภณัฑอ์าหาร  จาํนวน 33 ร้านคา้ ผูข้ายเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ขายอาหารหวาน
และคาวมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ไม่มีตราสินค้า ไม่มีฉลาก บรรจุภัณฑ์เป็น
ถุงพลาสติก ดา้นราคาสินคา้ ส่วนใหญ่ราคาตํ่ากว่า 20 บาท / ช้ิน ดา้นการประชาสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ของร้านคา้ 
ส่วนใหญ่มีป้ายหนา้ร้าน การประชาสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ป็นแบบบอกปากต่อปาก  และผูข้ายผลิตภณัฑรั์บรู้เก่ียวกบั
การประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลผา่นส่ือโทรทศันม์ากท่ีสุด  
 3.  นกัท่องเท่ียว  ส่วนใหญ่รู้จกัตลาดบางหลวงจากส่ือประเภทบุคคล เช่น ญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือน ฯลฯ 
วตัถุประสงค์ในการเดินทางมาเท่ียวเพ่ือพกัผ่อน สินคา้และบริการท่ีนักท่องเท่ียวเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ 
อาหารคาว ส่วน “ชุนเป๊ียะทอด” ถือเป็นเอกลกัษณ์ของตลาดบางหลวง นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้น
ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากในเร่ืองความสดใหม่ รสชาติอาหาร ความสะอาด รูปลกัษณ์ สีสัน คุณภาพ ความ
หลากหลาย ความแปลกใหม่ บรรจุภณัฑมี์ความปลอดภยั ความสวยงาม และการตกแต่งร้านท่ีจาํหน่ายอาหาร 
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากในเร่ืองความเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณของ
อาหาร นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวยงัมีความพึงพอใจดา้นช่องทางการจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้น
จาํนวนร้านท่ีจาํหน่ายอาหาร  และดา้นการส่ือสาร พบว่านกัท่องเท่ียวรู้จกัตลาดบางหลวงผา่นส่ือโทรทศัน์
อยู่ในระดับมาก ส่วนส่ืออ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น โฆษณาริมทาง ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ นิตยสาร / วารสาร วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ป้ายขา้งรถประจาํทาง แผน่พบั ใบปลิว และบุคคลทัว่ไป 
ไดแ้ก่ ไกดน์าํเท่ียว  
 

อภิปรายผล 
1.  ตลาดบางหลวงมีผูรั้บผดิชอบดา้นการประชาสมัพนัธ์โดยตรง เทศบาลตลาดบางหลวงมีนโยบาย

ประชาสัมพนัธ์ มีการทาํประชาสัมพนัธ์ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้แต่นโยบายการประชาสัมพนัธ์ข้ึนอยู่กบั
งบประมาณของเทศบาล  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนก กุนาง (2549) ท่ีศึกษารูปแบบการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบยัง่ยืน เทือกเขาพระ - เขาสูง อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ พบว่าการ
ดาํเนินการกิจกรรมใด ๆ นอกจากจะมีทรัพยากรทางธรรมชาติและมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการ
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ประชาสมัพนัธ์แลว้จะขาดงบประมาณและการทาํการตลาดไม่ได ้มิฉะนั้นการขบัเคล่ือนการประชาสัมพนัธ์
จะดาํเนินไปไม่ดีเท่าท่ีควร 

2.  ดา้นการบริหารจดัการ มีบุคลากรรับผดิชอบดา้นการประชาสมัพนัธ์โดยตรง มีการฝึกอบรมแต่เป็น
การอบรมด้านการท่องเท่ียว มีการจัดทําส่ือโดยเน้นส่ือส่ิงพิมพ์จึงทําให้ไม่มีความชํานาญด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืน ไม่มีการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างและไม่มีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของรดี ธนารักษ์ (2553) ท่ีศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพเชิงพาณิชยว์ิสาหกิจชุมชน จงัหวดัอุตรดิตถ ์พบว่าการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารผ่านเคร่ืองมือ
ส่ือสารต่าง ๆ การใช้อตัลกัษณ์เป็นขอ้มูลหลกัในการส่ือสาร การกาํหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน มีการ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการใชรู้ปแบบการเล่าเร่ืองราวท่ีน่าสนใจท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มและเช่ือมโยง
กบัการท่องเท่ียว ลว้นแต่เป็นเร่ืองสาํคญัทั้งส้ิน และยงัสอดคลอ้งกบัวลัยล์ดา วิวฒันพ์นชาติ และคณะ (2547, 
หนา้ 23 - 26) ท่ีกล่าวถึงการวางแผนประชาสัมพนัธ์ (public relation planning) ว่าควรมีการประเมินผลการ
ประชาสมัพนัธ์ (evaluating the public relations) ดว้ย เพราะเป็นวิธีการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ จะ
ทาํใหท้ราบว่ากิจกรรมประชาสัมพนัธ์บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ และยงัทาํใหท้ราบถึงคุณภาพ
ของการประชาสัมพนัธ์ดว้ย โดยการประเมินผลสามารถทาํไดโ้ดยการทาํประชามติ การสาํรวจ การตรวจสอบ
ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขหรือวางแผนประชาสัมพนัธ์ต่อไป เน่ืองจาก
งานประชาสมัพนัธ์เป็นงานท่ีตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง หากการประชาสัมพนัธ์ออกมาในแง่ท่ีดีจะส่งผลดีต่อ
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์และองค์กร และการนาํผลการประเมินการประชาสัมพนัธ์จากบุคคลทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจะทาํใหเ้กิดการพฒันาและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3.  การจดัทาํประชาสัมพนัธ์ของผูข้ายผลิตภณัฑอ์าหารตลาดบางหลวง เป็นแบบพ้ืนบา้นดว้ยการ
ประชาสัมพนัธ์แบบมีป้ายหนา้ร้าน ใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นถุงพลาสติกแต่ไม่มีท่ีอยู่หรือเบอร์ติดต่อกลบั การ
ประชาสมัพนัธ์เป็นแบบปากต่อปาก และมีการรับรู้ผา่นส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด นกัท่องเท่ียวรู้จกัตลาดบางหลวง
ผ่านส่ือโทรทศัน์อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงส่ือดงักล่าวไม่มีความต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิรสา สอนศรี 
(2541) ท่ีศึกษาการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ การมีส่วนร่วมสนบัสนุนการท่องเท่ียวในปีการท่องเท่ียวไทย
ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการประชาสัมพนัธ์ใชส่ื้อมวลชนเป็นหลกัแต่ยงัขาด
ความสมํ่าเสมอและความต่อเน่ืองของเน้ือหา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่  (2545) ท่ี
ศึกษาการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเปิดรับข่าวสารจากส่ือ
โทรทศันม์ากท่ีสุด และนาํไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนเดินทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    

4.  การพฒันาการประชาสมัพนัธ์ของตลาดบางหลวงมีองคป์ระกอบหลายดา้น เช่น การจดัทาํส่ือต่าง ๆ 
ตอ้งมีความต่อเน่ืองและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ตอ้งทาํใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในสินคา้ สอดคลอ้งกบันุชนา
รถ รัตนสุวงค์ชยั (2545) ท่ีกล่าวถึงความสําคญัของส่ือประชาสัมพนัธ์ว่ามีบทบาทต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว เพราะส่ือแต่ละส่ือจะถ่ายทอดข่าวสารการท่องเท่ียวสู่ประชาชน ขณะเดียวกนักส็ามารถ
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กาํหนดภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวได ้ทั้งน้ีเพราะการท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ดงันั้นการหาขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจากส่ือต่าง ๆ จึงเป็นทางออกหน่ึงท่ีทาํให้ลูกคา้รู้จกัผลิตภณัฑม์าก
ข้ึน หากขอ้มูลข่าวสารท่ีปรากฏในส่ือครบถว้นและมีคุณภาพดี ย่อมทาํให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่มากข้ึน 
สอดคลอ้งกบับุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) ท่ีกล่าวว่า ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
กิจกรรมการท่องเท่ียว จึงตอ้งใหชุ้มชนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูรู้้ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนของตนเองได้
ดีกว่าผูอ่ื้น เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสสุคนธ์ จุยคาํวงค ์(2545) ท่ีศึกษาแนวทางการพฒันาเพ่ือการท่องเท่ียวให้มี
ประสิทธิภาพ เสนอแนะว่าควรมีการปรับกลยทุธ์การตลาดควบคู่ไปกบัการประชาสัมพนัธ์ ควรเพ่ิมงบประมาณใน
การประชาสัมพนัธ์ให้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากส่ือบางชนิดจาํเป็นตอ้งมีการลงทุน และควรปรับโครงสร้าง
การบริหารจดัการบุคลากร โดยเพ่ิมบุคลากรท่ีมีทกัษะและความรู้เฉพาะในดา้นการประชาสัมพนัธ์ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฑิฆมัพร เด็ดขุนทด และคณะ (2548) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดและ
ศกัยภาพของตลาดริมนํ้าแม่นํ้านครชยัศรีเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษา อาํเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม ใหข้อ้เสนอแนะว่าการนาํผลวิจยัมาวิเคราะห์ SWOT จะทาํใหท้ราบศกัยภาพของตลาดริมนํ้าแม่นํ้า
นครชยัศรีเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดช้ดัเจนข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

1.  เทศบาลตลาดบางหลวงควรเพ่ิมช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพนัธ์โดยร่วมกบัการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) เพราะลูกคา้จะเขา้ดูการประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็น
หลกั ทั้งน้ีเห็นไดจ้ากการท่ีตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ประสบความสาํเร็จ
ในการประชาสมัพนัธ์เพราะเขา้ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

2.  จดัทาํความร่วมมือกบัคนในชุมชน ผูข้ายผลิตภณัฑ ์ในการส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียว
ของตลาดบางหลวงใหม้ากข้ึน โดยการเปิดโอกาสใหภ้าคีท่องเท่ียวและชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การประชาสมัพนัธ์ 

3.  การจดัทาํแผนการประชาสัมพนัธ์ตลาดบางหลวงตอ้งมีความต่อเน่ืองและมีรูปแบบท่ีแน่นอน 
การจดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ควรกาํหนดกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน เพ่ือใหง้บประมาณท่ีใชคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด ตอ้ง
มีการประเมินส่ือและนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาใหก้ารประชาสมัพนัธ์มีประสิทธิภาพ ตอ้งมีการปรับกลยทุธ์ 
เพ่ิมงบประมาณ และมีบุคลากรท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

4.  ผูข้ายผลิตภณัฑ์และนักท่องเท่ียวรับรู้ขอ้มูลจากส่ือโทรทศัน์มาก แต่ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีใช้
งบประมาณสูง ดงันั้นจึงตอ้งเลือกใชส่ื้ออ่ืนมาช่วยประชาสัมพนัธ์ เช่น อินเทอร์เน็ต เพราะใชง้บประมาณ
นอ้ยกวา่และไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองเวลา สถานท่ี สามารถถึงกลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลาย  
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 5.  เทศบาลตลาดบางหลวงตอ้งคน้หาเอกลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงของตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่างจาก
ตลาดอ่ืน 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 
 ตลาดบางหลวงขาดการวิเคราะห์ SWOT จึงตอ้งวิเคราะห์และกาํหนดกลยุทธ์โดยอาศยั TOWS 
Matrix ซ่ึงมี 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
 1.  กลยทุธ์เชิงรุก (SO) จดันาํเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการท่องเท่ียวชุมชนตลาดบางหลวง เช่น 
ขี่จกัรยาน ล่องเรือชมธรรมชาติ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเก่า ๆ ให้ขอ้มูลแก่นกัเรียน นักศึกษา และผูส้นใจ
ทัว่ไป เป็นตน้  
 2.  กลยทุธ์เชิงป้องกนั (WO) เขา้ร่วมประชาสัมพนัธ์กบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ 
ทาํความร่วมมือกบับริษทัทวัร์ เพื่อนาํนกัท่องเท่ียวต่างประเทศมาเยี่ยมชมชุมชน และสร้างความร่วมมือกบั
คนในชุมชนเพ่ือใหชุ้มชนมีส่วนรวมมากข้ึน  
 3.  กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (ST) จดัทาํ Promotion ใหก้บัสินคา้ในตลาด หรือจดังานเทศกาลของดีตลาด
บางหลวง  
 4.  กลยทุธ์เชิงรับ (WT) รณรงคใ์ห้ร้านคา้ปฏิบติัตามกฎระเบียบ พร้อมออกกฎระเบียบใหช้ดัเจน
โดยทั้งตลาดตอ้งใชม้าตรฐานเดียวกนั  
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สร้างสรรค์ผลงานภาพพมิพ์ภายใต้หัวข้อ “ร่าง-แห” 
THE CREATIVE WORK IN PRINT  

UNDER THE TOPIC “RETICULUM” 
 

ภานุวฒัน์ สิทธิโชค*  
Panuwat Sitheechoke 

 
 

บทคดัย่อ 
งานน้ีเป็นการรวบรวมแนวความคิดการสร้างสรรคศิ์ลปะท่ีมองถึงโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง 

“มนุษย”์ กบั “สังคม” โดยใชส้ัญลกัษณ์เป็น “ร่างแห” แทนความทะเยอทะยานด้ินรนของมนุษย ์ทุกคนตอ้ง
มีชะตากรรมติดอยู่กบักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั เสมือนกบัการถกัทอดว้ยความเคยชิน เช่ือมต่อจนนานวนัทาํให้
มนุษยลุ่์มหลง ติดอยู่ในมิติท่ีไร้เสถียรภาพและขาดการควบคุมดว้ยสติ โดยแสดงออกทางทศันธาตุ การใช้
สญัลกัษณ์ และความรู้สึกส่วนตวั ผา่นรูปแบบและกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ ์มุ่งเนน้เพ่ือการยอ้นคิด
ภายในจิตใจ นาํไปสู่บทเรียนและการพฒันาการใชชี้วิตของมนุษย ์ 
คาํสําคญั: มนุษย,์ สงัคม, ร่างแห, ภาพพิมพ ์
 

ABSTRACT 
In this work, I articulated an art concept explaining about the structural relationship between 

human and society. I use "reticulum" as a pictorial symbol implying human's ambition and struggle. 
Human's fate is closely associated with social rules which oblige human to follow. As time passes by, 
these unquestioned rules make human get obsessed, be in an unstable dimension of mind, and lose self -
control. I depicted all of these with reference to visual art elements, the symbol, my personal feelings, and 
graphic arts formats and techniques. 
Keywords: humam, society, reticulum, graphic arts. 
 
 
 
 
* หวัหนา้สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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บทนํา 
“ร่างกาย” เป็นสัญลกัษณ์ เป็นขอบเขตจาํกดัทางกายภาพ เป็นท่ีอยู่อาศยั เป็นส่ิงยึดถือยึดมัน่ยึดติด 

ของจิตมนุษย ์นบัตั้งแต่ชีวิตถือกาํเนิดข้ึน การหลงติดอยูใ่นมิติท่ีไร้เสถียรภาพและขาดการควบคุมดว้ยสติ 
เสมือนความยึดมัน่ถือมัน่ ความทะเยอทะยาน ไดถู้กถกัทอเช่ือมต่อจากเส้นเล็ก ๆ กลายเป็นวงจาํกดัทาง 
จินตภาพ เสมือน “ร่างแห” ท่ีครอบคลุมยึดเหน่ียวจิตเขา้กบักาย ยึดเหน่ียวมนุษยเ์ขา้กบัโลกวตัถุ จนหลาย
ชีวิตไม่สามารถหลุดจากร่างแหท่ีคลุมไวแ้ละไม่อาจพบตวัตนท่ีแทจ้ริงได ้

การสร้างสรรคง์านช้ินน้ีจึงมองถึงโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง “ร่างกาย” กบั “พนัธนาการ” ซ่ึง
หมายถึงความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัความทะเยอทะยานท่ีไร้ขอบเขต สะทอ้นผ่านศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้
ความรู้สึกทางสุนทรียภาพ ให้อารมณ์สะเทือนใจ ปลุกความเห็นแจง้ ให้ประสบการณ์ใหม่ หรือให้ความ
ประเทืองปัญญาแก่ผูดู้ (ชะลูด น่ิมเสมอ, 2534, หนา้ 3) 
 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ขอ้มูลสาํคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะช้ินน้ีคือ  สภาพสังคมแวดลอ้ม

และลกัษณะในการใชชี้วิตของผูค้นรอบ ๆ ตวั ซ่ึงสังเกตจากเดก็ วยัรุ่น นกัศึกษา และวยัทาํงาน พบว่าทุกคน
มีความ “ทะเยอทะยานอยาก” เหมือนกนัหมด หากแต่ต่างกนัเพียงมาก / นอ้ยเท่านั้น ความทะเยอทะยาน
อยากในท่ีน้ีหมายถึง ความคิดท่ีอยากจะพาชีวิตไปสู่จุดท่ีดีท่ีสุดไม่ว่าจะดว้ยวิธีใดกต็าม งานช้ินน้ีจึงรวมภาพ
ความรู้สึกท่ีแสดงออกทางใบหนา้คน เช่น ความตอ้งการ อยากได ้ไขว่ควา้ รอคอย จากนิตยสาร อินเทอร์เน็ต 
และรูปภาพท่ีถ่ายดว้ยตนเอง รวมถึงภาพการแสดงออกทางกาย เช่น การยืน การเดิน การนัง่ เพ่ือเป็นขอ้มูล
ในการทาํภาพตน้แบบดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 1  การรวบรวมขอ้มูลใบหนา้คนและการแสดงออกทางกาย 
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2.  การสร้างภาพร่างต้นแบบ  จากขอ้มูลและภาพต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไว ้นาํมาผสมผสานขอ้มูลและ
ความรู้สึกส่วนตวั เพ่ือให้เกิดรูปทรงท่ีมีความเฉพาะตวั แฝงไปด้วยความรู้สึกจริงของขณะเวลานั้น ๆ 
จากนั้ นนํารูปทรงต่าง ๆ ท่ีได้มาคัดเลือกและสร้างเป็นภาพร่าง ให้สอดคล้องกับแนวความคิด โดย
สร้างสรรคภ์าพตามความตอ้งการ ใชก้ารเพ่ิมเติมเส้น สี และนํ้าหนกั ไดภ้าพร่างหลายช้ิน จึงคดัเลือกภาพท่ีมี
ความสมบูรณ์จาํนวนหน่ึงเพ่ือใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานจริงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  ภาพร่างตน้แบบ 
 

3.  การสร้างความรู้สึกโดยการจัดองค์ประกอบของศิลปะ  การจดัองคป์ระกอบทางศิลปะในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน มุ่งเนน้ในการผสมผสานกนัขององคป์ระกอบสาํคญั 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นรูปธรรมกบั
ส่วนท่ีเป็นนามธรรม องคป์ระกอบทางรูปธรรมคือรูปทรงหรือรูปแบบ ไดแ้ก่ โครงสร้างทางวตัถุท่ีสามารถ
มองเห็นหรือรับรู้ได้ดว้ยประสาทสัมผสั ด้วยความมุ่งหมายไปสู่ความรู้สึกท่ีกดดนั บีบคั้น ด้วยรูปทรง 
นํ้ าหนัก และพ้ืนผิว องค์ประกอบทางนามธรรมคือส่วนของเน้ือหาท่ีเน้นไปสู่เร่ืองราวท่ีให้ความรู้สึกท่ี
กดดนัและรุนแรง ดงันั้นองคป์ระกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลกัทางศิลปะคือรูปทรงหรือรูปแบบ (form) กบั
แนวความคิด (concept) ท่ีมาจากแรงบนัดาลใจเพ่ือสะทอ้นความเป็นจริงของส่ิงแวดลอ้ม สังคมและมนุษย์
ในปัจจุบนั โดยสร้างความรู้สึกผา่นองคป์ระกอบทางทศันธาตุ 

4.  การสร้างสรรค์ผลงานจริง  ผลงานภาพพิมพส์ร้างข้ึนโดยอาศยัภาพร่างตน้แบบเป็นสําคญั ยึด
โครงสร้างโดยรวมเพ่ือกนัความผิดพลาดในทิศทางของการสร้างสรรค ์ให้ผลงานมีความสมบูรณ์ในการ
ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ตอ้งใส่ใจในการสร้างแม่พิมพ ์ทั้งพ้ืนผิว นํ้าหนกั และรายละเอียด
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ต่าง ๆ เน่ืองจากแม่พิมพท่ี์ไม่สมบูรณ์จะทาํใหเ้กิดความยุง่ยากในการปรับเพ่ิมหรือลดค่าของนํ้าหนกั ค่าของ
สี หรือรายละเอียดในการพิมพผ์ลงานจริง ดงัน้ี  

4.1 เทคนิคและวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน  ตอ้งใชค้วามคิดในเร่ืองของโครงสร้างบวกกบัจินตนาการ
เฉพาะตวั นาํไปผสมผสานกบัความเขา้ใจในกระบวนการสร้างสรรค ์และถ่ายทอดออกมาเป็นงานภาพพิมพ์
โลหะร่องลึก 

4.2 วสัดุและอุปกรณ์แม่พมิพ์โลหะ ไดแ้ก่ 
- อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพโ์ลหะ ประกอบดว้ยแผน่ทองแดงขนาด 60 x 80 ซม. เหลก็กลา้ปลาย

แหลม (needle) กรดสาํหรับกดัแม่พิมพท์องแดง (ferric chloride acid) อ่างใส่นํ้ากรด ตูโ้รยผงแอลฟรัลตมั  
- อุปกรณ์ท่ีเป็นฉนวนกนักรด ประกอบดว้ยวานิชดาํ (asphaltum) ผงแอลฟรัลตมั (asphaltum powder) 

ดินสอไข สีสเปรย ์ยนิูเทป พู่กนัและแปรงสาํหรับทาวานิช ถุงมือยางกนันํ้ากรด หนา้กากกนักรด 
- อุปกรณ์ใชท้าํความสะอาดแม่พิมพ ์ประกอบดว้ยนํ้ามนัสน นํ้ามนัทินเนอร์ นํ้ายาลา้งจาน ซีอ๊ิว 
- อุปกรณ์ในการพิมพ ์ประกอบดว้ยแท่นพิมพ ์หมึกพิมพ ์(etching ink) ผา้สักหลาด กระดาษฟาเบรียโน 

(fabriano paper ) กระดาษลอกลาย (tracing paper ) กระดาษกาวนํ้า กระดานตากงาน กระดาษปรู๊ฟ (newsprint) 
4.3 เทคนิคในการสร้างแม่พิมพ์ การสร้างแม่พิมพร่์องลึกคือ การสร้างพ้ืนผิวของแผ่นโลหะให้มี

ความต่างระดบักนั ใช้การกดักร่อนของนํ้ ากรดเป็นสําคญั การสร้างพ้ืนท่ีในลกัษณะต่าง ๆ นั้นก็เพ่ือให้
นํ้ ากรดกดักินเน้ือโลหะในบางส่วน และใชก้ารปิดดว้ยสารเคมีท่ีกนัการกดักร่อนของนํ้ ากรดหรือวานิชดาํ 
ซ่ึงมีหลายวิธีและแต่ละวิธีก็มีเอกลกัษณ์เฉพาะเพ่ือทาํให้เกิดรายละเอียดของเส้นจุด นํ้าหนกั และพ้ืนผิว มา
ประกอบกนัเป็นรูปทรงท่ีสัมพนัธ์กบัแนวความคิด โดยจะแยกแยะเทคนิคตามลาํดบักรรมวิธีท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรคผ์ลงาน ดงัน้ี  

- Hard ground  คือการเปิดหนา้แผน่โลหะ โดยการใชเ้หลก็ปลายแหลมขดูหรือขีดลงบนตวักนักรด
หรือวานิชดาํ วิธีน้ีจะทาํใหเ้กิดจุดและเส้นท่ีมีขนาดเลก็และเส้นท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นวิธีท่ีใชใ้นการสร้างโครง
ร่างหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

- Relief  คือการปิดหนา้แผน่โลหะดว้ยตวักนักรดหรือวานิชดาํในบางส่วน เพ่ือสร้างพื้นท่ีใหมี้การ
กดักร่อนเฉพาะส่วน สร้างให้เกิดความลึกและลกัษณะพ้ืนผิวให้มีหลายระดบัแตกต่างกนั วิธีน้ีจะทาํให้เกิด
รูปร่างต่าง ๆ และสร้างนํ้าหนกัเป็นขั้น ๆ  

- Aquatint  เทคนิคน้ีเป็นการสร้างนํ้าหนกัของแสงเงา ทาํใหเ้กิดนํ้าหนกัอ่อน / แก่ และสร้างความรู้สึก
อ่อนนุ่มในรูปทรงท่ีตอ้งการ โดยการสร้างผา่นตวักนักรดคือผงแอลฟรัลตมั และดินสอไข 
  - Draypoint  เทคนิคน้ีง่ายและตรงไปตรงมามากท่ีสุดในบรรดาเทคนิคของภาพพิมพโ์ลหะทั้งหมด 
เป็นการขดูขีดหรือวาดเส้นลงไปบนแผน่โลหะดว้ยเหลก็กลา้ปลายแหลม (needle) แรงกดของปลายแหลม
จะเสียดแทงลงไปบนผิวโลหะ ทาํให้เน้ือโลหะนูนข้ึนมาเป็นสันขอบ ทาํหน้าท่ีอุ ้มหมึกพิมพ์ไว  ้และ
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เน่ืองจากสนัขอบของเส้นเหล่าน้ีไม่สมํ่าเสมอกนั จึงทาํใหเ้วลาพิมพอ์อกมาจะไดเ้ส้นท่ีมีนํ้ าหนกัเขม้ ฉํ่า และ
ดูนุ่มนวล มีความเป็นอิสระ จึงใชว้ิธีน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

วธีิสร้างสรรค์ผลงาน 
ภาพพิมพโ์ลหะเกิดข้ึนจากลกัษณะพ้ืนผิวท่ีแตกต่างกนัของแผ่นโลหะ การสร้างแม่พิมพใ์ห้มี

ลกัษณะพ้ืนผวิท่ีแตกต่างกนัตอ้งอาศยัการกดัของนํ้ากรด ส่วนท่ีนํ้ากรดกดัจะเป็นส่วนท่ีลึกกว่าส่วนท่ีนํ้ ากรด
ไม่ไดก้ดั (เป็นส่วนท่ีทานํ้ายากดักรดหรือวานิชดาํ) 

ขั้นตอนการสร้างแม่พมิพ์ 
1. เตรียมแม่พิมพ ์โดยนาํแผน่ทองแดงทาวานิชดาํทั้งดา้นหนา้และหลงั เม่ือวานิชแหง้สนิทแลว้ปิด

ดา้นหลงัดว้ยยนิูเทปอีกชั้นเพ่ือป้องกนัไม่ใหถู้กนํ้ากรดกดักร่อนเป็นเวลานาน 
2. ร่างโครงสร้างและรายละเอียดลงบนแม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้ในลกัษณะกลบัดา้นจากภาพตน้แบบโดย

ใชป้ากกาลูกล่ืนเขียนบนภาพตน้แบบ เม่ือนาํภาพตน้แบบไปออกแรงกดดว้ยปากกาเลก็นอ้ยจะทาํให้เห็นเป็น
เส้นบนวานิชดาํ 

3. ใชเ้หลก็ปลายแหลมขดูวานิชออกตามตอ้งการ หรือใชเ้กรียงขดูในส่วนท่ีตอ้งใหเ้ส้นมีขนาดใหญ่
ซ่ึงวิธีน้ีเรียกวา่ ฮาร์ดกราวด ์(hard ground) 

4. นาํแม่พิมพท่ี์ทาํรายละเอียดดว้ยเส้นแลว้ไปแช่ในนํ้ากรดท่ีผสมเตรียมไวใ้นอตัราส่วน 1 : 2 หรือ
กรด 1 กิโลกรัมต่อนํ้ า 2 ลิตร ประมาณ 10 - 30 นาที นาํแม่พิมพท่ี์ผ่านการกดักรดแลว้มาลา้งออกดว้ยนํ้ า
สะอาดและท้ิงไวใ้หแ้หง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  การเขียนแม่พมิพด์ว้ยเหลก็ปลายแหลมและการแช่นํ้ากรด 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี 2558    | 329 

 
 

5. เปิดหนา้แผ่นทองแดงดว้ยการทานํ้ ามนัสนแลว้เช็ดออก จากนั้นปิดดว้ยวานิชดาํในบางส่วนท่ี
ตอ้งการสร้างพ้ืนผิวตามตาํแหน่งของภาพตน้แบบ ทาํซํ้ าไปซํ้ ามาตามต้องการ วิธีน้ีเรียกว่า รีลีฟ (relief) 
นอกจากน้ียงัใชสี้สเปรยพ์น่บาง ๆ ลงบนหนา้แผน่แม่พิมพเ์พ่ือทาํใหเ้กิดพ้ืนผวิและนํ้าหนกัเขม้ดว้ย 

6. นาํแม่พิมพล์า้งทาํความสะอาดวานิชทั้งหมดออกทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงัดว้ยนํ้ ามนัสนและ   
ทินเนอร์ ท้ิงไวใ้ห้แห้งสนิท นาํเขา้ตูโ้รยผงแอลฟรัลตมั เป่าดว้ยลม จะทาํให้ผงแอลฟรัลตมัภายในตูฟุ้้ ง
กระจายและตกลงสู่แม่พิมพจ์นทัว่ทั้งแผน่ 

7. นาํแม่พิมพอ์อกจากตูโ้รยผงแอลฟรัลตมัและย่างดว้ยความร้อนจนผงแอลฟรัลตมัละลายติดกบั
แม่พิมพ ์โดยจะสงัเกตไดว้า่บนแม่พิมพจ์ะมีจุดเลก็ ๆ  

8. ใชดิ้นสอไขเขียนลงบนแม่พิมพใ์นค่านํ้าหนกัของแสงเพื่อกนัการกดักร่อนของนํ้ากรด จากนั้นนาํไป
แช่นํ้ากรดและนาํข้ึนมาเขียนในค่านํ้ าหนกัของแสงขั้นต่อไป ทาํซํ้ าไปซํ้ ามาตามระยะเวลาการแช่กรดตั้งแต่ 
30 วินาที, 1 นาที, 3 นาที, 7 นาที และ 25 นาที วิธีน้ีเรียกว่า อะควาตินท ์(aquatint) ในการสร้างนํ้ าหนกัน้ีจะใช ้
วานิชดาํปิดในพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีไดท้าํนํ้ าหนกัตามตอ้งการ เม่ือเสร็จครบแลว้นาํแม่พิมพไ์ปลา้งวานิชทั้งหมดดว้ย
นํ้ามนัสนและทินเนอร์ใหส้ะอาด 

9. ขดูขีดดว้ยเหลก็กลา้ปลายแหลมลงบนเน้ือโลหะเพ่ือใหเ้กิดร่องและรอยนูนเป็นสันคม เวลาพิมพ์
ออกมาจะไดเ้ส้นท่ีมีความเขม้และฉํ่า วิธีน้ีเรียกวา่ ดรายพอยท ์(draypoint) 

10. นาํแม่พิมพท่ี์ผา่นกระบวนการสร้างสรรคต์ามขั้นตอนเรียบร้อยแลว้มาลบขอบดว้ยการตะไบทั้ง 
4 ดา้น ใหมี้ความเอียงประมาณ 45 องศา  

ขั้นตอนการพมิพ์ 
1. ผสมหมึกตามสีท่ีมีอยูใ่นภาพตน้แบบและอดัหมึกลงบนแม่พิมพใ์หท้ัว่ทั้งแผน่ตามตอ้งการ 
2. เช็ดหมึกออกดว้ยกระดาษลอกลายจนผวิหนา้ของแม่พิมพส์ะอาด 
3. เช็ดขอบของแม่พิมพท่ี์ตะไบไวแ้ลว้ใหส้ะอาดดว้ยทินเนอร์ 
4. เตรียมกระดาษพิมพโ์ดยนาํกระดาษฟาเบรียโนรองดว้ยกระดาษปรู๊ฟ ฉีดนํ้ าให้ทัว่ทั้งแผ่น ทั้ง

ดา้นหนา้และหลงั จากนั้นหมกัไวจ้นกระดาษดูดความช้ืนจนฟูและอ่อนนุ่ม ซ่ึงกระดาษจะสามารถดูดซับ
หมึกท่ีคา้งอยูใ่นร่องของพ้ืนผวิบนแม่พิมพไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

5. นาํแม่พิมพไ์ปเขา้แท่นพิมพ ์โดยวางแม่พิมพล์งบนกระดาษปรู๊ฟท่ีเตรียมไวบ้นแท่นพิมพ ์แลว้นาํ
กระดาษพิมพง์านท่ีทาํช้ืนซับนํ้ าให้แห้งมาวางทบัลงบนแม่พิมพ ์นาํกระดาษปรู๊ฟมาปิดอีกชั้นหน่ึง นาํผา้
สกัหลาดมาวางปิดทบั แลว้นาํไปสู่กระบวนการพิมพ ์จะไดเ้ป็นภาพผลงาน  

6. นาํผลงานวางลงบนกระดานตากงาน ปิดขอบดว้ยกระดาษกาวนํ้ าทั้ง 4 ดา้น ท้ิงไวจ้นกระดาษและ
หมึกพิมพแ์หง้สนิท เป็นอนัจบกระบวนการพิมพ ์
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ภาพท่ี 4  การเช็ดหมึกออกดว้ยกระดาษลอกลายและการพมิพผ์ลงานดว้ยแท่นพมิพ ์
 

การวเิคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 
ศิลปะมีคุณลกัษณะท่ีเป็นตวัร่วมสําคญัท่ีสุดประการหน่ึงคือ การแสดงออก เพราะไม่ว่าจะเป็น

อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงาม ความเห็นแจ้ง สัญลกัษณ์ ความฝัน เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ ลว้นแต่ตอ้งแสดงออกโดยผา่นรูปทรงท่ีผูส้ร้างงานเลือกหรือสร้างสรรคข้ึ์นทั้งส้ิน 

จากแรงบนัดาลใจผ่านสู่กระบวนการคิด สะทอ้นถึงความเป็นจริงของมนุษยแ์ละสังคมแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั รวบรวมสร้างสรรคง์านท่ีเป็นรูปธรรมโดยการประสานรวมเขา้ดว้ยกนัของทศันธาตุต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการสร้างสรรคด์งัน้ี 

1.  รูปทรง (form) งานช้ินน้ีมีการใชรู้ปทรงหลายลกัษณะ รูปทรงท่ีนาํมาใชไ้ดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
คน เช่น ใบหนา้ ลาํตวั แขนหรือขา การสร้างลกัษณะและขนาดของรูปทรงใชก้ารทบัซอ้น การรวมตวัของ
รูปทรงท่ีมีขนาดเลก็บีบอดัรวมตวัจนเป็นรูปทรงท่ีตอ้งการและมีขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
แออดั การแก่งแยง่ ตามสภาพความเป็นจริง ดงัน้ี 
 - รูปทรงใบหนา้คน ลกัษณะใบหนา้ของคนคือส่วนสาํคญัในการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภายใน 
โดยลกัษณะใบหน้าท่ีใชน้ั้น ริมฝีปากจะเผยอข้ึนเล็กนอ้ย บางหน้ามีดวงตามองจบัจอ้ง และบางใบหน้าก็
ปราศจากดวงตา เพ่ือแสดงถึงความรู้สึกแก่งแย่งแข่งขนั การไขว่ควา้ของผูค้น ทั้งมีจุดมุ่งหมายและไม่มี
จุดมุ่งหมาย นาํรูปใบหนา้ของคนจาํนวนมากมาทบัซอ้นและบีบอดัจนกลายเป็นรูปร่างคน โดยจดัวางใบหนา้
ลอ้ไปกบัลกัษณะสรีระของคนทั้งชายและหญิง เพ่ือส่ือถึงร่างกายท่ีเกิดจากอารมณ์ต่าง ๆ ของการไขว่ควา้อยู่
ตลอดเวลา 
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ภาพท่ี 5  รูปทรงใบหนา้คนท่ีถูกบีบอดัจนกลายเป็นรูปร่างคน 
 
 - รูปทรงของแห สร้างจากเส้นท่ีเช่ือมต่อกนั ครอบคลุม ห่อหุม้รูปทรงร่างกายคนท่ีเกิดจากการ
รวมใบหน้า เส้นของแหเกิดจาก 2 เทคนิคคือ เทคนิคดรายพอยท์และเทคนิคอะควาตินท์ โดยเส้นจาก
เทคนิคดรายพอยทจ์ะเป็นเส้นสีดาํจากการขงัของหมึกพิมพท่ี์ไม่สมํ่าเสมอกนั เวลาพิมพอ์อกมาจะไดเ้ส้นท่ี
ฉํ่าดูมีพลงัดุดนั และมีความเป็นอิสระมาก ส่วนเส้นท่ีมาจากเทคนิคอะควาต้ินทจ์ะเป็นเส้นของนํ้ าหนกัขาว 
เส้นดงักล่าวจะมีความนุ่มนวล สร้างความรู้สึกพล้ิวไหวและกลมกลืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 6  รูปทรงของแหจากเทคนิคดรายพอยท ์
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ภาพท่ี 7  รูปทรงของแหจากเทคนิคอะควาตินท ์
 

2.  เส้น (line) งานช้ินน้ีมีการใชเ้ส้นเพ่ือใหเ้กิดความเคล่ือนไหว เป็นการนาํพาสายตาจากจุดหน่ึง
ไปสู่อีกจุดหน่ึงดว้ยการใชข้นาดและนํ้ าหนกัของเส้น นอกจากน้ียงัเป็นการถ่ายเทนํ้ าหนกัจากนํ้ าหนกัเขม้สู่
นํ้าหนกัอ่อน หรือนํ้าหนกัอ่อนสู่นํ้าหนกัเขม้ การถ่ายเทนํ้ าหนกัมีดว้ยกนัหลายวิธี เช่น การไล่นํ้าหนกั การใช้
รูปทรงท่ีมีขนาดต่างกนั งานช้ินน้ีเลือกใชเ้ส้นในการถ่ายเทนํ้ าหนกัจากนํ้ าหนกัเขม้ไปสู่นํ้ าหนกัอ่อน เพ่ือ
ไม่ใหน้ํ้ าหนกัดูตดักนัหรือดูแขง็จนเกินไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8  เส้นสาํหรับนาํสายตา 
 

3.  นํา้หนัก (value)  ถือเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งในการสร้างสรรคง์านช้ินน้ี การวางนํ้าหนกัท่ีดีจะ
ส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจในภาพรวม เน่ืองจากนํ้ าหนกัจะทาํให้เกิดบรรยากาศ เกิดพ้ืนท่ีว่าง ตลอดจน
ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนไหวภายในรูปทรง สร้างรายละเอียดในส่วนของนํ้ าหนกัคือมีการทบัซอ้นของนํ้ าหนกั 
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เช่น นํ้ าหนกัเขม้อยูใ่นนํ้ าหนกัเขม้ นํ้าหนกักลางอยูใ่นนํ้ าหนกักลาง และนํ้ าหนกัสว่างอยูใ่นนํ้ าหนกัท่ีสว่าง
ท่ีสุด ซ่ึงวิธีน้ีจะไม่ทาํใหน้ํ้าหนกัในรูปทรงต่าง ๆ ทึบหรือตนัจนเกิดไป 

4.  สี (color)  ส่วนใหญ่ใชสี้ขาว เทา และดาํ หรือสีเอกรงค ์(monochrom) เป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็น
ขาว เทา และดาํนั้น มีการสร้างสีสันในบรรยากาศโดยเติมสีนํ้าเงินและสีนํ้าตาลอ่อนเลก็นอ้ยในบางส่วน เช่น 
ส่วนของมือหรือส่วนของใบหนา้คน เพ่ือเสริมความแตกต่างและสร้างความน่าสนใจในรายละเอียด 

5.  พืน้ทีว่่าง (space)  จะแสดงพ้ืนท่ีวา่งระหว่างรูปทรงกบัรูปทรง พ้ืนท่ีวา่งในส่วนต่างจะถูกนาํมาใชใ้น
การสร้างมิติหรือระยะ โดยการเพ่ิมเติมรูปทรงท่ีมีนํ้ าหนักเขม้กว่าไม่มากนกัลงไป หรือท่ีเรียกว่านํ้ าหนัก
สวา่งในนํ้าหนกัสว่างท่ีสุด เพ่ือสร้างมิติในมิติท่ีมีอยูเ่ดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  การสร้างมิติในพ้ืนท่ีว่าง 
 

6.  พืน้ผวิ (texture)  ในผลงานภาพพิมพร่์องลึก การเกิดลกัษณะของพ้ืนผิวบนกระดาษนั้น จะเกิด
จากความลึกของแม่พิมพท่ี์เกิดจากเทคนิคฮาร์ดกราวด ์รีลีฟ และดรายพอยท ์เป็นสําคญั เม่ือทาํการพิมพจ์ะ
ส่งผลให้ผลงานมีความนูนทั้ งเน้ือกระดาษและตวัหมึกพิมพ์เอง โดยงานช้ินน้ีจะนาํการสร้างพ้ืนผิวใน
ลกัษณะน้ีมาเสริม ทาํใหเ้กิดพลงัและความหนกัแน่นมากข้ึน โดยสร้างพ้ืนผิวท่ีหยาบและลึกลงบนรูปทรงท่ี
มีนํ้าหนกัเขม้ หรือท่ีเรียกวา่นํ้าหนกัเขม้ในนํ้าหนกัเขม้  

 
 
 
  
 
 
 

ภาพท่ี 10  พ้ืนผวิ 
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7.  องค์ประกอบศิลป์ (composition)  จากลกัษณะสาํคญัของทศันธาตุต่าง ๆ ถูกจดัสรรเป็นรูปทรง
หลกัในขนาดใหญ่ เพ่ือเนน้ความชดัเจนและพลงัในรูปทรงกบัพ้ืนท่ีรอบขา้ง ประกอบกบัการสร้างบรรยากาศ
โดยใชรู้ปทรงใบหนา้คนให้มีนํ้ าหนกัอ่อนในพ้ืนท่ีว่าง เพ่ือช่วยสร้างระยะและมิติท่ีน่าสนใจ พร้อมทั้งสร้าง
ให้เกิดรูปแบบท่ีมีการทบัซ้อนกนัทั้งเส้น รูปทรง และนํ้ าหนัก โดยแสดงความรู้สึกถึงความเป็นสังคมท่ี
สบัสนวุน่วาย การด้ินรนของมนุษยใ์นสงัคมจนติดอยูใ่นแหรูปร่างเสมือนมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 11  องคป์ระกอบศิลป์ 
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สรุปผลงาน 
ผลงานชุดน้ีศึกษาถึงเร่ืองราวการแสดงออกทางความคิดดว้ยการแสดงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงท่ี

ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของมนุษยทุ์กคน เป็นสภาวะการด้ินรน ไขว่ควา้ ผลกัดนัตวัเองอย่างสุดกาํลงั เพ่ือ
แสวงหาส่ิงท่ีดีกว่า เช่น ความสุขสบาย ชีวิตท่ีศิวิไลซ์พร่ังพร้อมดว้ยความทนัสมยั จนยึดมัน่ถือมัน่ และ
มนุษยไ์ดส้ร้างกฎเกณฑข์องตนเองข้ึนจนกลายเป็นหลงติด ชีวิตไม่สามารถหลุดจากร่างแหท่ีคลุมไว ้และถูก
ดูดกลืนความเป็นมนุษยไ์ปในท่ีสุด 

ผลงานชุดน้ีอาจเป็นเพียงภาพสะทอ้นมุมหน่ึงของสังคมมนุษย ์ แต่การยอ้นคิดเพียงเลก็นอ้ยภายใน
จิตใจ นาํไปสู่บทเรียนและการพฒันาการใชชี้วิตของมนุษยไ์ด ้ 
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บทคดัย่อ 
      ในปัจจุบนัมีการพฒันาส่ือการเรียนรู้โดยผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือแอนิเมชนั 
เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างความรู้ท่ีนอกเหนือจากการสอนท่ีโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน โดยปัจจุบนั
พบว่าเดก็และเยาวชนไม่ไดใ้หค้วามสนใจในการหาความรู้เพ่ิมเติมจากส่ืออ่ืน ๆ มากนกั เน่ืองจากส่วนใหญ่
จะใชเ้วลาว่างไปในการเล่นเกม ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าหากสามารถพฒันาส่ือการเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นเคร่ืองมือใน
การนาํเสนอพร้อมให้ความรู้ท่ีเหมาะสม จะสามารถเพิ่มความสนใจของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ได ้
งานวิจยัน้ีจึงมีจุดประสงคเ์พ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ “Co Point” ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นหน่ึงในส่ือการเรียนรู้สาํหรับ
เดก็และเยาวชน โดยนาํเสนอเป็นรูปแบบของการช่วยกนัของสองฝ่ายเพ่ือเกบ็คะแนนใหม้ากกวา่คู่อ่ืน ๆ โดย 
 
* อาจารยป์ระจาํภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
** หวัหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** รองคณบดี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
**** นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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การช่วยกนัตอบคาํถามความรู้รอบตวัทัว่ไป สามารถเพ่ิมเติมความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายไดง่้าย ทาํใหส่ื้อมี
ความน่าสนใจและส่งผลใหผู้เ้ล่นไดรั้บความรู้และความสนุกผา่นการใชส่ื้อการเรียนรู้น้ี 
คาํสําคญั: เกม, เกมการศึกษา, การเรียนแบบร่วมมือ 
 

ABSTRACT 
 At present, the development of learning tools such as Internet media, multimedia animation for 
assist and enhance the teaching knowledge for children and youth students. Currently many research found that 
children and young students are not determination to learn and fine out from other media. Due to Children 
and youth students will spend their leisure time in the game. The researchers foresee, If develop the learning 
tools using game as a presentation tool with the appropriate knowledge. Consequently, it can increase the 
interest of children and young students to learn. However, this study aims to develop learning materials 
“Co Point” for use as a learning media for children and youth students. By presenting a model of helping 
each of the parties to keep score. By actively asking questions about knowledge. This will make the medium 
more attractive.  As a result, players can acquire the knowledge and fun through learning with Co Point.  
Keywords: game, education game, collaborative learning. 
 

บทนํา 
ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาททางดา้นการจดัการศึกษามากข้ึน การพฒันา

ส่ือการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  แท็บเลต็ ไป
จนถึงสมาร์ทโฟน เป็นวิธีในการจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ รู้สึกสนุกสนานต่ืนเตน้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อผูเ้รียน 

อยา่งไรก็ตามจากผลการสาํรวจของประกายเพชร สุภะเกษ, สุธรรม นนัทมงคลชยั และมณัฑนา 
ดาํรงศกัด์ิ  (2555) พบว่าผูเ้รียนไม่ไดใ้ชส่ื้อและเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัดงักล่าวในดา้นการเรียนรู้มากนกั แต่ใช้
ไปกับการเล่นเกม โดยนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาติดเกมคอมพิวเตอร์ถึงร้อยละ 52.7 และปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) ไดแ้ก่ การคลอ้ยตามกลุ่มเพ่ือน 
รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนและส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนสมยัน้ี อาจจะไม่สามารถตอบสนองกบั
ผูเ้รียนยคุปัจจุบนัไดเ้ท่าท่ีควร ทาํใหเ้กิดช่องว่างระหวา่งการเรียนรู้   

คณะผูว้ิจยัจึงเห็นว่าหากพฒันาส่ือการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอพร้อมให้
ความรู้ท่ีเหมาะสม จะสามารถเพ่ิมความสนใจของผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียน
สามารถมีเพ่ือนร่วมในการเรียนและเล่นในเวลาเดียวกนั ทาํใหเ้กิดความสนใจ มีความสุขในการเรียนรู้ และ
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กลายเป็นผูใ้ฝ่รู้ตลอดชีวิต ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีจุดประสงคเ์พ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ “Co Point” ข้ึน เพ่ือใช้
เป็นหน่ึงในส่ือการเรียนรู้สําหรับผูเ้รียน “Co Point” คือแอพพลิเคชนัเกมร่วมกนัเล่นบนสมาร์ทโฟน 
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยคณะผูวิ้จยันาํเสนอในรูปแบบของเกมตอบคาํถาม ซ่ึงแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น
สองฝ่าย และผลดักนัเลือกและตอบคาํถามเพ่ือเกบ็คะแนนใหม้ากกว่า คาํถามท่ีใชเ้ป็นคาํถามเก่ียวกบัความรู้
รอบตวั ทาํให้ผูเ้ล่นเกมช่วยกนัเพ่ิมเติมความรู้ใหแ้ก่กนั ผา่นการแข่งขนัระหว่างทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจะทาํใหส่ื้อมี
ความน่าสนใจ และส่งผลทาํใหผู้เ้ล่นสามารถไดรั้บความรู้และความสนุกผา่นการใชส่ื้อการเรียนรู้น้ี 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 เกมร่วมเล่นผ่านระบบเครือข่าย  เกมออนไลน์ประเภทหน่ึงท่ีเล่นผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เล่น
พร้อม ๆ กนัไดห้ลายคน ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร์บนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านโทรศพัท์ อุปกรณ์พกพา (ชินกฤต 
อุดมลาภไพศาล, 2557) เป็นเกมในลกัษณะ “Casual Game” คือเกมท่ีมีกติกาการเล่นง่าย ๆ ไม่ตอ้งใชเ้วลา ไม่
ตอ้งการทกัษะพิเศษอนัใดในการเล่น แต่คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นของเกมบนเน็ตเวิร์คคือ ความเป็นเครือข่าย
ทางสงัคมของผูเ้ล่น เง่ือนไขขอ้ตกลงของเกม (game engagement) และใชร้ะยะเวลาการเดินเร่ืองของเกมท่ีสั้น 
 การเรียนรู้แบบพึ่งพา (collaborative learning)   เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีผูเ้รียนและคณะ
ไดท้าํงานร่วมกนัเพ่ือสร้างความรู้เป็นศาสตร์การสอน (pedagogy) เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการแลกเปล่ียน
ความคิดในกลุ่มเลก็ มีศูนยก์ลางอยูท่ี่การสร้างความหมายร่วมกนั และเป็นกระบวนการท่ีอุดมไปดว้ยความรู้
และขยายมากข้ึนเป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัรูปแบบของวิธีการทางสงัคมท่ีมีการพดูคุยเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคน เพ่ือ
สร้างความรู้ข้ึนมาดว้ยตนเองจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั สมาชิกแต่ละคนจะมีความรับผิดชอบ
วิเคราะห์และสร้างความหมายร่วมกนั ทุกคนจะมีความรับผิดชอบในงานของพวกเขา โดยทุกคนสามารถ
เขา้ใจถึงการทาํงานเป็นกลุ่มเป็นอย่างดี และการทาํงานกลุ่มแบบ Cooperative นั้นจะมีการทาํงานแบบ
เผชิญหนา้ (face to face) และเรียนรู้เพ่ือทาํงานเป็นทีม  
 ส่ือการเรียนรู้  เป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ท่ีทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่ิงสําคญั 
เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสารและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารจะทาํให้ผูเ้รียน
จาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนพฒันาศกัยภาพการคิด ไดแ้ก่ 
การคิดอย่างสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีเหตุผล นอกจากน้ีควรเป็นส่ิงท่ีช่วย
กระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (ฐนสั มานุวงศ,์ 2550)  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้แบบเรียนร่วมเพ่ือเดก็และเยาวชนบนสมาร์ทโฟน 
 2. เพ่ือสาํรวจความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งเยาวชนท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
1. กาํหนดขอบเขตของส่ือการเรียนรู้และกฎกติกาต่าง ๆ ภายในเกม โดยใชรู้ปแบบการแข่งขนัตอบ

คาํถามเก่ียวกบัความรู้รอบตวัระหว่างสมาร์ทโฟนทั้งสองเคร่ือง และมีคะแนนเป็นตวัตดัสิน เม่ือส้ินสุดเกม
สามารถแสดงคะแนนและจดัอนัดบักบัผูเ้ล่นคนอ่ืนได ้

2. ออกแบบโครงสร้างหนา้ตาของแอพพลิเคชนัของสมาร์ทโฟนทั้งสองเคร่ือง โดยคาํนึงถึงความน่าจะ
เป็นท่ีจะเกิดหนา้ตาของแอพพลิเคชนั รวมถึง Activity Service และ Content Provider ของแอพพลิเคชนั 

3. ใชโ้ปรแกรม App Inventor 2 (beta) พฒันาแอพพลิเคชนั ในขั้นตอนแรกจะพฒันาแอพพลิเคชนั 
ใหส้ามารถเช่ือมต่อและส่งผา่นขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายไร้สายระหว่างสมาร์ทโฟนทั้งสองเคร่ือง  

4. เพ่ิมเติมคาํถามและคาํตอบแต่ละขอ้ในส่วนของการแข่งขนัระหว่างผูเ้ล่น แลว้จึงพฒันาในส่วนของ
การแสดงคะแนนและจดัอนัดบักบัผูเ้ล่นคนอ่ืนทั้งหมด แลว้ค่อยพฒันาคาํอธิบายและกราฟิกพ้ืนหลงั  

5. ทดลองใชง้านแอพพลิเคชนัเพ่ือคน้หาขอ้ผิดพลาด แลว้แกไ้ขโดยโปรแกรม App Inventor 2 (beta) ใน
แต่ละขอ้ผดิพลาด 

6. สาํรวจความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ดรุณสิกขาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จาํนวน 12 คน 

คณะผูว้ิจยัไดร่้างแบบหนา้ต่างเกมเม่ือผูเ้ล่นเขา้สู่เกมโดยมีความสัมพนัธ์กบัจุดประสงคข์องงานวิจยั
คือ เพ่ิมความน่าสนใจแก่ส่ือการเรียนรู้ โดยเพ่ิมเร่ืองของการร่วมเล่นระหว่างสมาร์ทโฟนหรือการเรียนรู้
แบบพ่ึงพากนัผ่านส่ือ ซ่ึงการเรียนรู้แบบพึ่งพานั้นไม่ใช่แค่การเพ่ิมความน่าสนใจของผูมี้ส่วนร่วม แต่จะ
สนบัสนุนการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนอีกดว้ย (Johnson & Johnson, 1986) โดยส่ือ
การเรียนรู้น้ีไดพ้ฒันาเป็นแอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยดบ์นสมาร์ทโฟน ซ่ึงวิธีการแข่งขนัคือ
การเลือกคาํถามให้แก่ผูเ้ล่นอีกฝ่ายตอบคาํถาม หากตอบคาํถามถูกตอ้ง ผูเ้ล่นฝ่ายท่ีตอบคาํถามจะไดรั้บคะแนน 
และจะตดัสินกนัท่ีคะแนนเม่ือเล่นเกมครบทุกจาํนวนขอ้ โดยกฎกติกาของการเล่นเกมท่ีออกแบบไวส้าํหรับ
คาดเดาการดาํเนินการของผูเ้ล่นบนแอพพลิเคชนั “Co Point” มีดงัน้ี 

1. เม่ือเร่ิมเกม ผูเ้ล่นท่ีเป็นผูส้ร้างห้อง มีสิทธ์ิเร่ิมเล่นก่อน โดยเลือก 1 คาํถามจากทั้งหมด 4 คาํถาม 
ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มของคาํถามท่ีมีอยูท่ ั้งหมดภายในแอพพลิเคชนั  

2. คาํถามจะถูกส่งใหผู้เ้ล่นอีกฝ่าย ซ่ึงจะตอ้งตอบคาํถามนั้นผา่นตวัเลือกท่ีกาํหนดให ้4 ตวัเลือก หาก
ตอบถูกผูเ้ล่นจะไดรั้บคะแนน 1 คะแนน แต่หากตอบผิดผูเ้ล่นจะไม่ไดรั้บคะแนนและเปล่ียนเป็นฝ่ายเลือก
คาํถามใหอี้กฝ่ายเป็นผูต้อบต่อไป  

3. ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายจะสลบักนัเล่นภายในระยะเวลา 60 วินาที 
4. เม่ือจบเกม คะแนนทั้งสองฝ่ายจะถูกเกบ็เป็นสถิติและแสดงเป็นตาราง ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบกบั

ผูเ้ล่นคนอ่ืน ๆ ได ้
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ภาพท่ี 1  Diagram ของเกม 
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ผลการวจัิย 
 

 
 

ภาพท่ี 2  หนา้ต่างของแอพพลิเคชนั เม่ือกดปุ่มเช่ือมต่อและระบบพบหอ้งท่ีตอ้งการคน้หา 
 

 หลงัจากกดปุ่ม “เร่ิมเกม” แลว้จะเขา้สู่หนา้ของการแข่งขนั ผูเ้ล่นจะตอ้งเร่ิมเลือกคาํถามซ่ึงจะแสดงอยู่
บริเวณดา้นบนของหนา้ต่าง และสามารถเลือกคาํถามท่ีถูกสุ่มข้ึนมาได ้1 ขอ้ ดงัภาพท่ี 3 หลงัจากนั้นผูเ้ล่น
ฝ่ายตอบคาํถามจะตอ้งตอบให้ถูกตอ้งเพื่อให้ไดค้ะแนน ซ่ึงหลงัจากกดเลือกคาํตอบแลว้แอพพลิเคชนัจะ
แสดงคาํตอบท่ีถูกตอ้ง หากผูเ้ล่นตอบคาํถามนั้นผิดก็จะเสียคะแนนในขอ้นั้นไป และตอ้งเลือกคาํถามขอ้อ่ืน
เพ่ือใหผู้เ้ล่นอีกฝ่ายเช่นกนั  
 

 
 

ภาพท่ี 3  หนา้ต่างของแอพพลิเคชนั  เม่ือเขา้สู่การแข่งขนัในช่วงการเลือกคาํถาม 
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ตารางท่ี 1  คะแนนความพงึพอใจต่อแอพพลิเคชนัจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 

รายการประเมินความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชนั คะแนนเฉล่ีย 
1. แอพพลิเคชนัสะดวกต่อการใชง้าน 4.75 
2. แอพพลิเคชนัมีความน่าสนใจ 2.83 
3. แอพพลิเคชนัมีความเร็วในการประมวลผล 3.83 
4. ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากแอพพลิเคชนัมีความถูกตอ้งและเป็นประโยชนต่์อท่าน 3.54 
5. ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชนัโดยรวม 3.60 
 หมายเหตุ: มากท่ีสุด = 5      มาก = 4     ปานกลาง = 3     นอ้ย = 2    นอ้ยท่ีสุด = 1 

 
 จากตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นแอพพลิเคชนัสะดวกต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก  
แต่ในดา้นแอพพลิเคชนัมีความน่าสนใจอยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโปรแกรม App Inventor 2 (beta) 
ท่ีใชส้ร้างแอพพลิเคชนัน้ีสามารถรองรับเกมไดเ้ฉพาะเกมท่ีมีขนาดไฟลไ์ม่ใหญ่มาก รองรับเฉพาะเกมท่ีมี
กราฟิกตํ่าหรือการทาํงานท่ีไม่ซบัซอ้น จึงทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการออกแบบใหส้วยงามน่าสนใจ 
 

อภิปรายผล  
 จากการพฒันาส่ือการเรียนรู้ “Co Point”  ซ่ึงเป็นเกมการศึกษาท่ีใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การใชแ้อพพลิเคชนัน้ีตอ้งมีสมาร์ทโฟน 2 เคร่ือง และตอ้งเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต
จึงสามารถร่วมเล่นกนัได ้เม่ือเช่ือมต่อระหว่างผูเ้ล่นดว้ยกนัแลว้ เกมจะเร่ิมข้ึนโดยปรากฏหนา้ต่างเกมท่ีมี
การแข่งขนักนั โดยการสลบักนัเลือกคาํถามและตอบคาํถามของผูเ้ล่นทั้งสองฝ่าย เม่ือจบเกมฝ่ายท่ีมีคะแนน
มากกว่าจะเป็นผูช้นะ และคะแนนของทั้ งสองฝ่ายจะแสดงในตารางคะแนนท่ีแสดงคะแนนของผูเ้ล่น
ทั้งหมด 
 ดา้นการออกแบบและความน่าสนใจของแอพพลิเคชัน ยงัขาดความสวยงามและการดึงดูดผูใ้ช ้
เน่ืองจากโปรแกรม App Inventor 2 (beta) ท่ีใชพ้ฒันานั้นไม่สามารถเพิ่มเติมกราฟิกท่ีดีได ้เพราะอาจเกิด
ปัญหาการประมวลผลของแอพพลิเคชนั ควรจะมีการพฒันาในส่วนอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของ
แอพพลิเคชนั  เช่น การเปล่ียนคะแนนเป็นการเดินตาํแหน่ง หรือการเพ่ิมตวัช่วยในการตอบคาํถาม 
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บทคดัย่อ 
 เกมเป็นรูปแบบความบนัเทิงท่ีเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยงัมีอุปกรณ์ท่ีหลากหลายในการเล่น 
เช่น อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์แทบ็เลต็ เคร่ืองเล่นเกม และคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีเน้ือหาขอ้มูลต่าง ๆ  ของเกม
ท่ีหลากหลายก็ไดถู้กออกแบบให้ตรงกบัความตอ้งการและคุณลกัษณะของผูเ้ล่น โดยมีการใส่กราฟิก ภาพ 
แสง เสียง ท่ีเร้าใจ เพ่ือช่วยในการดึงดูดใจและมีการสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายดว้ยเน้ือหาและความบนัเทิง
ท่ีหลากหลายตลอดระยะเวลาท่ีเล่นเกมนั้น ๆ แต่ปัจจุบนัเกมต่าง ๆ ท่ีมีอยูมี่การพฒันาข้ึนในหลายรูปแบบ
และหลายลกัษณะอาทิ เกมแอคชัน่ เกมตวัต่อ เกมจาํลอง และอีกมากมาย ดงันั้นเพ่ือการสร้างเกมท่ีเหมาะกบั
วยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาเกมท่ีเป็นท่ีนิยมและเหมาะกบัวยัรุ่นไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาเกมต่อไป 
คาํสําคญั: รูปแบบเกม, วยัรุ่นไทย 
 
*อาจารยป์ระจาํภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลา้ธนบุรี  
**รองคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
***นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ปีการศึกษา 2557 
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ABSTRACT  
 Game is entertainment format that focuses on fun, play and enjoyment while integrating several 
kind of device such as mobile, tablet, game console and computer. The contents are adjusted to be suitable 
for user characteristics. Edited and insert stimulation of image, light and sound for support user by an 
attraction of entertainment. Also create an environment by relax and surrounding with entertainment media. 
Then the users are unconscious while they have a play period. Unfortunately, games platform have many 
subcategories like action platform, puzzle platform. Control your avatar skillfully and enter new platforms. 
However, this research was to fine out the suitable game categories and platform for Thai teenager that for 
make an idea to be develops and applying suitable game platform. 
Keywords: game platform, teenager. 
 

บทนํา 
 เดก็วยัรุ่นในปัจจุบนัเล่นวิดีโอเกมมากกว่าไปดูภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์ (NPD Group Inc, 2009) 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกมในงานวิจยัน้ีแสดงการมีส่วนร่วมของเกมในเชิงความหมายทางจิตใจ ความ
พึงพอใจในการเล่นเกม และผลกระทบของรูปแบบของเกมและปัจจยั และผลกระทบต่อการสร้างเกม การ
ศึกษาวิจยัก่อนหนา้น้ีส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ท่ีใชว้ิดีโอเกม มุ่งเนน้ไปท่ีการอภิปรายของจิตวิทยา
การศึกษาและพฤติกรรมของเด็ก (Provenzo, 1991; Squire, 2003) ในการศึกษาทางจิตวิทยาผลการวิจยั
ช้ีใหเ้ห็นว่าวิดีโอเกมสามารถส่งเสริมการประสานมือตา สแกนภาพ การเลือกปฏิบติัหู และทกัษะเชิงพ้ืนท่ี 
(Johnson, Christie & Yawkey, 1999; Lisi & Wolford, 2002) สาํหรับพฤติกรรมของเดก็ปรากฏหลกัฐาน
แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงของเกมอาจก่อใหเ้กิดความกา้วร้าวและพฤติกรรมความรุนแรงของเดก็ (Funk, 
2001)สาํหรับงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ท่ีรูปแบบของเกมและแนวโนม้ความนิยมของเดก็ไทย เพื่อสร้างสรรคง์านเกม
รองรับในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือสาํรวจรูปแบบและความตอ้งการท่ีมีต่อเกมท่ีสามารถเล่นผา่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัพุทธบูชา ถนน
พทุธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม มีรายละเอียดการสร้างดงัน้ี  
 1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเกมท่ี
สามารถเล่นผา่นคอมพิวเตอร์  
 2. กาํหนดประเด็นในการศึกษาความตอ้งการเกมท่ีสามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ และกาํหนดตวั
แปรท่ีจะวดัในแต่ละประเดน็ดงัน้ี  
    - ลกัษณะทัว่ไปของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเล่นเกม 
    - สาํรวจความตอ้งการในการเล่นเกม เก่ียวกบัสาเหตุความชอบท่ีมีต่อเน้ือเร่ืองในเกม  
    - สาํรวจความตอ้งการในการเล่นเกม เก่ียวกบัส่ิงท่ีชอบภายในเกม  
 3. นาํประเด็นท่ีกาํหนดไวท้ั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความตอ้งการในการเล่นเกม ให้
ครอบคลุมตามท่ีกาํหนด  
 4. นาํแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํรายวิชาตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
และความถูกตอ้งของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม  
 5. นาํแบบสอบถามท่ีไดห้ลงัจากนาํไปทดลองใชม้าจดัพิมพเ์พ่ือเกบ็ขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
โดยแบบสอบถามมี 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการเล่นเกมของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชั้นเรียน 
เกรดเฉล่ียสะสม ปกติเล่นเกมหรือไม่ บ่อยคร้ังเพียงใด และเล่นเกมแนวใดอยู ่เป็นแบบเลือกตอบ (check list) 
จาํนวน 7 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 ความตอ้งการในการเล่นเกมเก่ียวกบัสาเหตุความชอบท่ีมีต่อเน้ือเร่ืองในเกม เป็นแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 7 ขอ้ คะแนนดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 3 ความตอ้งการในการเล่นเกมเก่ียวกบัส่ิงท่ีชอบภายในเกม เป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดบั จาํนวน 5 ขอ้ กาํหนดคะแนนดงัน้ี   
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวจัิย 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ ชาย 15 50 

หญิง 15 50 
รวม 30 100 

อาย ุ 16 ปี 9 30 
17 ปี 12 40 
18 ปี 9 30 

รวม 30 100 
ชั้นเรียน มธัยมศึกษาปีท่ี 4 9 30 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 12 40 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 9 30 

รวม 30 100 
เกรดเฉล่ียสะสม ตํ่ากวา่ 2.00 2 6.7 

2.01 - 2.50 1 3.3 
2.51 - 3.00 6 20 
3.01 - 3.50 15 50 
มากกว่า 3.50 6 20 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เป็นชายและหญิงจาํนวนเท่า ๆ กนั ส่วนใหญ่มีอาย ุ
17 ปี (ร้อยละ 40.00)  เรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ 40.00) และมีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง 3.01 -
3.50 มากท่ีสุด (ร้อยละ 50.00)  
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ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการเล่นเกมของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 
ปกติคุณเล่นเกม
หรือไม่ 

เล่น 18 60 
ไม่เล่น 12 40 

รวม 30 100 
คุณเล่นเกมบ่อย
เพียงใด 

เดือนละคร้ัง 4 13.3 
สปัดาห์ละ 1 - 2 คร้ัง 3 10 
สปัดาห์ละ 3 - 4 คร้ัง 9 30 
สปัดาห์ละ 5 - 6 คร้ัง 9 30 
ทุกวนั 5 16.7 

รวม 30 100 
ปัจจุบนัคุณเล่นเกม
แนวใดอยู ่

แอคชัน่ (action) 2 6.7 
ผจญภยั (adventure) 7 23.3 
แกป้ริศนา (puzzle) 5 16.7 
จาํลองชีวิตจริง (simulation) 3 10 
วางแผนรบ (strategy) 6 20 
แนวดนตรีหรือการจบัจงัหวะ (music / rythm) 4 13.3 
กีฬา (sport) 3 10 

รวม 30 100 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะเล่นเกม (ร้อยละ 60.00) โดยมีจาํนวนคร้ังในการเล่น
เกมอยูท่ี่สัปดาห์ละ 3 - 4 คร้ัง และสัปดาห์ละ 5 - 6 คร้ัง มากท่ีสุด (ร้อยละ 30.00 เท่ากนั)  และเล่นเกมแนว
ผจญภยัมากท่ีสุด (adventure) (ร้อยละ 23.30) 
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 ส่วนที ่2 ความต้องการในการเล่นเกมเกีย่วกบัสาเหตุความชอบทีมี่ต่อเนือ้เร่ืองในเกม  
 
ตาราง 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในการเล่นเกมเก่ียวกบัสาเหตุความชอบท่ีมี 
              ต่อเน้ือเร่ืองในเกม 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความตอ้งการ 
แอคชัน่ (action) 3.50 0.947 มาก 
มีเลเวล มีการพฒันาตวัละคร (RPG) 3.67 1.028 มาก 
ผจญภยั (adventure) 4.40 0.675 มาก 
แกป้ริศนา (puzzle) 2.97 1.497 ปานกลาง 
จาํลองชีวิตจริง (simulation) 2.83 1.262 ปานกลาง 
วางแผนรบ (strategy) 2.63 1.098 ปานกลาง 
แนวดนตรีหรือการจบัจงัหวะ (music / rythm) 3.07 1.363 ปานกลาง 
กีฬา (sport) 2.17 1.206 นอ้ย 

รวม 3.15 0.364 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในการเล่นเกม เก่ียวกบัสาเหตุความชอบท่ีมีต่อเน้ือ
เร่ืองในเกม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.15, SD = 0.36) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า มีระดบั
ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3 รายการ โดยมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผจญภยั 
(adventure) (  = 4.40, SD = 0.68) มีเลเวล มีการพฒันาตวัละคร (RPG) (  = 3.67, SD = 1.03) และแอคชัน่ 
(action) (  = 3.50, SD = 0.95) ตามลาํดบั 
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 ส่วนที ่3 ความต้องการในการเล่นเกมเกีย่วกบัส่ิงทีช่อบภายในเกม 

 
ตาราง 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการในการเล่นเกมในเร่ืองของส่ิงท่ีชอบ 
 ภายในเกม 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความตอ้งการ 
ตวัละครเก่ง ๆ 3.17 1.147 ปานกลาง 
การแกไ้ขปริศนาในเกม 2.50 1.432 ปานกลาง 
ความยาก ยิง่ยากยิง่รู้สึกทา้ทาย 3.13 1.332 ปานกลาง 
เร่ืองราวสนุกน่าติดตาม 2.30 1.368 นอ้ย 
ไดรั้บความรู้ 4.27 0.785 มาก 

รวม 3.07 0.52 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการในการเล่นเกมเก่ียวกบัส่ิงท่ีชอบภายในเกม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.07, SD = 0.52) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า มีระดบัความตอ้งการ
อยูใ่นระดบัมากคือ ไดรั้บความรู้จากเกมท่ีเล่น (  = 4.27, SD = 0.79) 
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในการเล่นเกม เก่ียวกบัสาเหตุความชอบท่ีมีต่อ
เน้ือเร่ืองในเกม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า มีระดบัความตอ้งการอยู่
ในระดบัมาก จาํนวน 3 รายการ ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผจญภยั (adventure) มีเลเวล มี
การพฒันาตวัละคร (RPG) และแอคชัน่ (action) ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกม ซ่ึงสาเหตุของ
การเล่นเกมจะเป็นเกมแนวผจญภยั ต่ืนเตน้ มีการพฒันาตวัละคร 
 

ข้อเสนอแนะ   
 ผูผ้ลิตเกมหรือผูส้ร้างเกม สามารถนาํงานวิจยัน้ีไปพิจารณาสร้างเกมท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการ
ของผูเ้ล่น และพฒันาเกมใหมี้รูปแบบท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาความตอ้งการเล่นเกมของนกัเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
เพ่ือนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเกมของไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการเล่นเกมในสถาบนัต่าง ๆ ของนกัเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
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รูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิร้านค้าเช่า 
ภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดําริ 

THE BUSINESS FORM AND BUSINESS STRATEGY OF RENTAL SHOPS 
IN BIG C SUPER CENTER, RAJDAMRI BRANCH 

 
วนาดา แสวงกจิ* 

 Vanada Sawangkij 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์** 
 Asst. Prof. Dr. Viroj Jadesadalug 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) รูปแบบและกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจร้านคา้เช่าภายในหา้งบ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 2) ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และบริการภายใน
หา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 3) สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัของร้านคา้เช่าภายในหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ และ 4) ปัจจยัสู่ความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
สาขาราชดาํริ ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจเหมือนและแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจ 
รวมทั้งการบริหารงานของผูป้ระกอบการนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 2) ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้
และบริการ ส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารภายในหา้งฯ 3) สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัของร้านคา้
เช่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ความสําคญักบัทาํเลท่ีตั้ง การตลาด คู่แข่ง เศรษฐกิจ สังคม ในการประเมินคู่
แข่งขนัทางธุรกิจภายนอก และ 4) ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีรักงานในดา้นบริการ การลดขั้นตอน
การทาํงานท่ีไม่จาํเป็น ความซ่ือสตัย ์ตอ้งจริงใจกบัลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการ  
คาํสําคญั: รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ, กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ, ร้านคา้เช่า 
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ABSTRACT 
 The objective of this research is to study: 1) business model and strategy of rental stores in Big C 
Rajdamri branch, 2) general need of consumers who come to choose and purchase products and services 
in Big C Rajdamri branch, 3) the situation of business completion of rental stores in Big C Rajdamri 
branch, and 4) key success factor in business operation Big C Rajdamri branch. Based on the result of the 
study, it is found that: 1) the business model of vary according to the nature of business as well as their 
business administration. Management is also different in terms of legal entities and individual entrepreneurs,   
2) consumers who come to choose and purchase products and services repeatedly will be focusing on food 
and restaurant group inside this superstore, 3) the entrepreneurs of rental stores consider location, marketing, 
competitors, economic and social as important factors for current business competition, and 4) key success 
factors success operation in rental stores, are those who are service minded, reduce unnecessary work 
process to get outcome. Honesty and sincerity must be rendered to all customers who come to purchase 
products and services.   
Keywords: business form, business strategy, rental shop. 
 

บทนํา 
          ธุรกิจคา้ปลีกของไทยพฒันามาจากตลาดการคา้ข้ึนมาเป็นตึกแถว มียา่นทาํเลการคา้ท่ีสาํคญัคือ พาหุรัด 
สาํเพง็ บางลาํพ ูและเยาวราช มีการปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตามลาํดบั 
จนกระทัง่ พ.ศ. 2554  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั องคก์รคา้ปลีกสมยัใหม่ต่างเขา้มาเปิดตลาดในประเทศไทย 
ใน พ.ศ. 2550 หา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีสาขาทั้งส้ิน 49 สาขา และเพ่ิมข้ึนเป็น 61 สาขาใน พ.ศ. 2551 และ
เจริญเติบโตข้ึนเป็น 81 สาขาใน พ.ศ. 2556 โดยหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ มีรายไดอ้ยูใ่นระดบั
ตน้ ๆ เพราะมีพ้ืนท่ีให้เช่ามากท่ีสุดและอยู่ใจกลางเมือง มีร้านคา้เช่ามากกว่า 200 ร้านคา้ บนท่ีดิน 11 ไร่ 
อาคารสูง 7 ชั้น ชั้น 1 - 4 เป็นร้านคา้เช่าประเภทต่าง ๆ และชั้น 5 - 7 เป็นสํานักงานใหญ่ของบริษทั บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจร้านคา้เช่าภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
ราชดาํริ 
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 2. เพื่อศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และบริการภายในห้างบ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 
 3.  เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัของร้านคา้เช่าภายในหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 
 4.  เพ่ือศึกษาปัจจยัสู่ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจภายในหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ใชว้ีธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 การเลือกพืน้ที่ศึกษา ผูว้ิจยัเลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจงคือ ห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 
เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีมีรายไดร้ะดบัตน้ ๆ เพราะอยู่ใจกลางเมืองและมีพ้ืนท่ีให้เช่ามากท่ีสุด บนท่ีดิน 11 ไร่ 
อาคารสูง 7 ชั้น มีร้านคา้มากกว่า 200 ร้าน ชั้น 1 - 4 เป็นร้านคา้เช่าและชั้น 5 - 7 เป็นสาํนกังานใหญ่ของบริษทั 
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) แบ่งพ้ืนท่ีเช่าแต่ละชั้นตามหมวดหมู่คือ ชั้น 1 แฟชัน่และอาหาร fast 
food ชั้น 2 ร้านทองและความงาม ชั้น 3 การส่ือสารและธนาคาร ชั้น 4  ร้านอาหาร ร้านหนงัสือ และลานสวน
สนุก การจดัร้านคา้ดงักล่าวเป็นการวางรูปแบบตามความเหมาะสมท่ีควรจะเป็นและมีภายในหา้ง โดยไม่เคย
วิจยักลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของร้านคา้เช่าแต่ละประเภท สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัของธุรกิจประเภท
เดียวกนัทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้เช่าแต่ละประเภท ส่งผล
ให้ผูเ้ช่าบางรายสามารถอยูไ่ดแ้ละบางรายตอ้งคืนพ้ืนท่ีเช่าก่อนหมดอายุสัญญาเช่า เพราะมีสภาวะขาดทุน
ต่อเน่ือง ดงันั้นผูว้ิจัยจึงสนใจรูปแบบการดาํเนินธุรกิจร้านคา้เช่า ตลอดจนสภาพการแข่งขนัของธุรกิจ
เดียวกนัทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้เช่าแต่ละประเภท เพ่ือเป็น
แนวทางจดัการและพฒันารูปแบบการดาํเนินงานส่วนพื้นท่ีเช่าและสาํหรับผูเ้ช่าร้านคา้รายอ่ืนต่อไป 
 ผู้ให้ข้อมูลหลกั แบ่งเป็น กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริหารพ้ืนท่ีเช่า จาํนวน 1 คน ดูแลบริหารพ้ืนท่ีเช่าภายในหา้งฯ 
หากมีพ้ืนท่ีห้องว่างและมีผูป้ระกอบการสนใจก็จะเสนอพ้ืนท่ีห้องว่าง เจรจาและปิดการขาย กลุ่มท่ี 2   
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้เช่าภายในหา้งฯ จาํนวน 7 ร้านคา้ ประกอบดว้ย 1) ร้านคา้ท่ีอยูม่าแลว้ 10 ปี ไดแ้ก่ 
ร้านเส้ือผา้ X=ACT ร้านสมุนไพรไทยจุรี ร้าน World Games ร้าน Dtac และร้านกระเป๋าผา้ Nantita             
2) ร้านคา้ท่ีอยูม่าแลว้ 3 ปี แต่มีความน่าสนใจคือพ้ืนท่ีเช่าขนาดใหญ่เกินความจาํเป็นแต่สามารถประคอง
ธุรกิจใหส้ามารถดาํเนินต่อไปไดคื้อ ร้าน Santa Fe Steak 3) ร้าน Coffee Road เป็นร้านคา้ท่ีน่าสนใจมาก
ท่ีสุดเพราะพ้ืนท่ีเช่าของร้านเดิมมีผูล้งทุนทาํธุรกิจร้านกาแฟแต่ขาดทุนมาแลว้ 3 ราย แต่ร้าน Coffee Road 
สามารถดาํเนินธุรกิจอยูไ่ดจ้นปัจจุบนัเกือบ 3 ปี กลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้เช่าภายในหา้งฯ จาํนวน 
9 คน ส่วนใหญ่ทาํงานบริษทัอยูบ่ริเวณโดยรอบหา้งฯ 
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 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ผูวิ้จยัสร้างแบบสมัภาษณ์ประเภทไม่มีโครงสร้าง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด 
หลกัการจากหนงัสือ ตาํรา เอกสารและงานวิจยั ศึกษาวตัถุประสงคข์องการวิจยั จากนั้นจึงกาํหนดประเด็น
หลกัและประเดน็ยอ่ยของแนวคาํถาม พิจารณาประเดน็คาํถามสัมภาษณ์ ปรับปรุงประเดน็คาํถามสัมภาษณ์
ตามคาํแนะนาํของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงประเดน็คาํถามท่ีใชส้มัภาษณ์แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 สัมภาษณ์ผูบ้ริหารพ้ืนท่ีเช่าภายในห้างฯ ดา้นรูปแบบและลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจ
ภายในห้างฯ การบริหารพ้ืนท่ีเช่าภายในห้างฯ หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกร้านคา้ และประสบการณ์การทาํงาน
ดา้นการบริหารพ้ืนท่ีเช่าภายในหา้งฯ 
 ส่วนท่ี 2 สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในห้างฯ ในประเด็น 1) รูปแบบและลกัษณะการ
ดาํเนินธุรกิจ ประสบการณ์การดาํเนินธุรกิจ ประเภทธุรกิจท่ีทาํ ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจท่ีผา่นมาจนถึง
ปัจจุบนั ความตอ้งการพ้ืนท่ีเช่าภายในหา้งฯ ท่ีคิดว่าเหมาะสมกบัธุรกิจของตน 2) กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจภายในห้างฯ การวางตาํแหน่งสินคา้และบริการ การปรับตวัทางดา้นธุรกิจเพ่ือให้ทนัต่อสภาพการ
แข่งขนัทั้งภายในและภายนอก การคดัเลือกบุคลากรเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร การลงทุน การตกแต่ง
ร้านคา้ การคดัเลือกสินคา้ การจดัการดา้นการผลิต หรือขยายสาขา รวมถึงการกาํหนดราคาขาย 3) ความพึง
พอใจท่ีมีต่อหา้งฯ และลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในหา้งฯ การประเมินองคก์รและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาดดา้นทาํเลท่ีตั้ง การตลาด ดา้นคู่แข่ง เศรษฐกิจและสังคม และ 4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ
ในการดาํเนินธุรกิจ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม 
 ส่วนท่ี 3 สัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้เช่าภายในห้างฯ ดา้นวตัถุประสงคท่ี์เขา้มาซ้ือสินคา้
และบริการ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจท่ีมีต่อหา้งฯ และร้านคา้เช่าภายในห้างฯ 
รวมถึงประเภทธุรกิจร้านคา้เช่าภายในหา้งฯ ท่ีเขา้ใชบ้ริการเป็นประจาํ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะวิเคราะห์ไปพร้อมกบัการเก็บขอ้มูล โดยการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา และผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า โดยตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา
นั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
 

ผลการวจัิย 
 รูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจร้านค้าเช่าภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดําริ 
รูปแบบการดาํเนินธุรกิจจะเหมือนหรือแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจ อีกทั้งการบริหารงาน การจดัการ
กจ็ะมีความแตกต่างกนัในแง่ผูป้ระกอบการนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา นอกจากน้ีผูป้ระกอบการร้านคา้เช่า
ยงัมีความตอ้งการขนาดพ้ืนท่ีเช่าท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร (Santa Fe Steak) 
ตอ้งการพ้ืนท่ีเช่าขนาด 100 - 200 ตารางเมตร ร้านเส้ือผา้ (X=ACT) ขนาดพ้ืนท่ีเช่าข้ึนอยูก่บัทาํเลท่ีตั้ง สามารถ
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รับพ้ืนท่ีเช่าได ้100 - 200 ตารางเมตร ร้านกระเป๋า (Nantita) ตอ้งการพ้ืนท่ีเช่าขนาด 60 - 100 ตารางเมตร ร้าน
กาแฟ (Coffee Road) ตอ้งการพ้ืนท่ีเช่าขนาด 15 - 20 ตารางเมตร ร้าน Dtac ตอ้งการพ้ืนท่ีเช่าขนาด 20 - 25 
ตารางเมตร ร้านจาํหน่ายเกมและเคร่ืองเล่นเกม (World Games) ตอ้งการพ้ืนท่ีเช่าขนาด 20 - 30 ตารางเมตร 
ซ่ึงความตอ้งการดงักล่าวมาจากความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดจาํนวนทรัพยากรบุคคล
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน เงินลงทุน และงบประมาณการตกแต่ง  
 ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในหา้งฯ กาํหนดกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจเพื่อเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
กาํไรและความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งประกอบดว้ย 1) กลยทุธ์ระดบัองคก์ร พบว่าผูป้ระกอบการร้านคา้เช่ามี
ประสบการณ์การดาํเนินธุรกิจมานานและมีเงินลงทุนสูง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจดทะเบียนนิติบุคคล เนน้การ
ขยายสาขาตามหา้งต่าง ๆ และส่วนใหญ่มีสาขารวมทั้งประเทศไทยจาํนวน 50 - 90 สาขา 2) กลยทุธ์ระดบั
ธุรกิจ พบว่าผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในห้างฯ จาํกดัขอบเขตกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการ 
โดยมุ่งเนน้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติร้อยละ 60 - 80 ข้ึนอยู่กบัประเภทธุรกิจ และกลุ่ม
ผูบ้ริโภคคนไทยร้อยละ 20 - 40 และ 3) กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ พบว่าผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในหา้งฯ 
ดาํเนินงานโดยผูบ้ริหารกระจายกลยุทธ์ลงไปในแต่ละหน้าท่ีทางธุรกิจ เพ่ือให้นาํกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไวไ้ป
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลอยา่งชดัเจนจนเป็นรูปธรรม    
 ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาซ้ือสินค้าและบริการภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
ราชดาํริ พบวา่ตอ้งการใหมี้ร้านอาหารเพ่ิมข้ึน เพราะส่วนใหญ่จะเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารมากท่ีสุด 
 “ส่วนใหญ่จะมาทานอาหารเท่ียงกบัเพ่ือนท่ีทาํงาน เพราะว่า Food Court  มีอาหารหลากหลายให้
เลือก ราคาไม่แพง สมเหตุสมผล รสชาติอาหารใชไ้ด ้หรือถา้ไม่ตอ้งการทาน Food Court  ก็สามารถทาน
ร้านอาหารอ่ืน ๆ ท่ีมีให้เลือกได ้ในส่วนของร้านอาหารส่วนใหญ่จะทานท่ีร้านอาหารจีนต้ีอู่เถ่ียวหลง เป็น
อาหารจีนแตจ๋ิ้วซ่ึงหาทานค่อนขา้งยากกเ็ลยชอบมาทานร้านน้ี และร้าน Shabu Shi ท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีสาขาน้ี
เพราะขนาดพ้ืนท่ีใหญ่และอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้ คนใชบ้ริการจึงไม่มาก ไม่ตอ้งรอคิวนาน หากไปใชบ้ริการท่ี 
Central World อาจตอ้งรอถึง 40 นาที เลยชอบมาท่ีน่ีเพราะมัน่ใจว่ามาแลว้ไม่ตอ้งรอ ไดท้านเลย และถา้มี
เวลาเหลือกจ็ะ Shopping ของใชใ้นซูเปอร์มาร์เกต็ดว้ย ในส่วนของร้านคา้เช่ากจ็ะมีเส้ือผา้ Brandname หลาย 
ยีห่อ้จะมีโปรโมชนัค่อนขา้งบ่อย กจ็ะทาํใหเ้ลือกซ้ือไดส้บายหน่อย” (ลกูคา้คนท่ี 1, 2558) 
 “กม็าบ่อย ประมาณอาทิตยล์ะ 3 วนั มาหาของกินในหา้งและขา้งนอกห้างดว้ย เพราะบริเวณน้ีของ
กินค่อนขา้งเยอะ บางคร้ังกม็าซ้ือของใชใ้นบา้น หรือนดัเพ่ือนกินขา้วท่ีน่ี ถา้เป็นช่วงเชา้ก่อนเขา้ออฟฟิศกจ็ะ
มาซ้ือกาแฟท่ีร้าน Au Bon Pain ถา้กลางวนักจ็ะมาทานขา้วกบัเพ่ือนท่ีทาํงาน ส่วนใหญ่จะมาทานร้านอาหาร
จีนต้ีอู่เถ่ียวหลงกนั เพราะอร่อยและกไ็ม่ค่อยมีท่ีไหน” (ลูกคา้คนท่ี 3, 2558) 
 “อาทิตยล์ะ1 - 2 คร้ัง ส่วนมากมาทานขา้วเท่ียงท่ีน่ี ถา้มากบัเพ่ือนท่ีทาํงานไม่ก่ีคนในช่วงเวลาพกั
เท่ียงกท็านท่ี Food Court ถา้มาหลายคนกจ็ะทานท่ีร้าน Shabu Shi เพราะไม่ตอ้งรอคิวนานอยา่งท่ี Central 
World” (ลูกคา้ 4, 2558) 
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 “ผมมาใชบ้ริการประมาณเดือนละ 1 - 2 คร้ัง ถา้จะมาใชบ้ริการส่วนของหา้งฯ กจ็ะซ้ือของใชภ้ายใน
บา้นพวกกลุ่มอุปโภคบริโภคเป็นหลกั หรือมาทานอาหารเพราะชั้นบนมีร้านอาหารหลายร้าน เช่น MK 
Restaurant เพราะว่าไม่ตอ้งต่อคิว ไม่ใช่ท่ีน่ีคนไม่เยอะนะครับ แต่ว่าไม่เยอะเท่าท่ีอ่ืน เวลานึกอยากทานกจ็ะ
ตั้งใจมาท่ีน่ี นอกจากน้ีกย็งัมีร้านท่ีหลากหลาย ถา้ช่วงกลางวนัมา Food Court กจ็ะมีอาหารหลากหลาย รสชาติ
ใชไ้ดเ้พราะผมทานเกือบทุกร้านแลว้ ถา้จะซ้ือสินคา้ทัว่ไปก็มีโซนดา้นล่าง มีซ้ืออุปกรณ์กีฬาบา้ง อยากใช้
บริการร้านนวดแต่เวลามีจาํกดัเพราะส่วนใหญ่มาช่วงพกัเท่ียง นอกจากนั้นกจ็ะมาทาํธุรกรรมท่ีธนาคารไทย
พาณิชย ์หรือใชบ้ริการซูเปอร์มาร์เกต็ของ Big C ส่วนมากกจ็ะเขา้ไปซ้ือของใช”้ (ลูกคา้ 8, 2558) 
 สภาพแวดล้อมการแข่งขันของร้านค้าเช่าภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาราชดําริ 
ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในหา้งฯ มองว่าไม่มีคู่แข่งทางการคา้ภายในหา้งฯ เพราะส่วนใหญ่จะขายสินคา้
ไม่ซํ้ ากนั หรือประเภทของธุรกิจอาจซํ้ ากนัแต่สินคา้แตกต่างกนั ดงันั้นจึงให้ความสําคญักบัการแข่งขนั
ภายนอก เน่ืองจากคู่แข่งธุรกิจประเภทเดียวกนัและจาํหน่ายอยูโ่ดยรอบบริเวณห้างฯ มีอยูจ่าํนวนมาก อีกทั้ง
มีการขายสินคา้ตดัราคา ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในห้างฯ จึงเลือกการสร้างความประทบัใจใหก้บักลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และบริการมากกว่า 
 “การวางแผนของ Dtac เหมือนจะเนน้เร่ืองสินคา้และบริการมากกว่า แต่กว็่าดว้ยความพึงพอใจกบั
การบริการมากกว่า สมมติว่าลูกคา้ไม่พอใจ AIS และยา้ยเครือข่ายมา แต่เผอิญยา้ยมาแลว้ไม่พอใจในเร่ือง 
สัญญาณ ซ่ึงบางคร้ังไปบริเวณนอกเมืองมาก ๆ อาจมีเครือข่ายหน่ึงแต่ไม่มีอีกเครือข่ายหน่ึง มนัทาํให้เรา
ติดต่อไม่ได ้อยา่งล่าสุดผมพานอ้งไปจงัหวดัตรัง คือบนเกาะหน่ึงไม่มีสัญญาณ Dtac เลย มี AIS เครือข่าย
เดียว แต่เม่ือไปอีกเกาะหน่ึงกลบัมีสัญญาณ Dtac แต่ไม่มีสัญญาณ AIS มนัจะเป็นประมาณน้ี ดา้นเทคนิคมนั
เช็คไดแ้ต่เราคงไม่ไปยุ่งขนาดนั้น เราก็ตอ้งตามสภาพของเรา จริง ๆ แลว้ทุกท่ีเป็นเหมือนกนัหมดว่าตอ้ง
ยอมรับในตวัสินคา้ตวัเองก่อนว่าเป็นยงัไง ดีในดา้นใด ระดบัใด กบัอีกเครือข่ายหน่ึงดีไม่ดีแบบไหน ตอ้งมี
ขอ้เปรียบเทียบ ส่วนคู่แข่งภายนอกกจ็ะเป็น Central World ท่ีเป็นช็อปใหญ่ มีเคร่ืองมากกว่า บริการเยอะ
กวา่”  (ผูป้ระกอบการร้าน Dtac, 2558) 
 “ร้านคา้แฟชัน่ในหา้งฯ จะมีรูปแบบแฟชัน่ของตวัเองชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น AIIZ หรือ Giordano  ดงันั้น
คู่แข่งในห้างฯ จึงไม่มี ส่วนคู่แข่งภายนอกนั้นจะมีแบรนดน์อกท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมดว้ยราคาท่ีสามารถซ้ือได้
ไม่แพงมากคือ H&M รวมถึงคนรุ่นใหม่ท่ีมีเงินแลว้อยากลงทุนสร้างแบรนดไ์ทยในหา้งฯ กเ็ร่ิมเยอะข้ึน ส่วน 
X=ACT มีจุดยืนในดา้นดีไซน์ท่ีดูเปร้ียวและเก๋ จบักลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน ทั้งชาวไทยและต่างชาติคือเพ่ิง
เรียนจบแลว้ทาํงาน อยากไดชุ้ดทาํงานท่ีดูเปร้ียว เก๋” (ผูป้ระกอบการร้าน X=ACT, 2558)   

“ก่อนอ่ืนตอ้งเน้นเร่ืองคุณภาพก่อน คุณภาพตอ้งดีข้ึนกว่าเดิมเร่ือย ๆ เร่ืองโปรโมชนัเราก็จะมีให้
ลูกคา้เร่ือย ๆ ตอ้งติดตามว่าร้านอ่ืนเขาทาํอยา่งไร ไม่ควรละเลย แลว้นาํขอ้มูลมาปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบั
เรา”  (ผูป้ระกอบการร้าน Coffee Road, 2558) 
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 “พ่ีจะติดตามจากลูกคา้ บางคร้ังพนกังานของพ่ีจะบอกเลยว่าลูกคา้มาถามหาสินคา้ตวัน้ี พ่ีจะโทรหา
สินคา้ตวัท่ีลูกคา้ตอ้งการเลย ไม่รอชา้ ทุกวนัน้ีอยู่กบัห้างฯ ตอ้งไว ค่าใชจ่้ายห้างฯ มี ถา้ลูกคา้ถามหาสินคา้
แลว้คุณไม่เอามา คุณอยูไ่ม่ได ้ในขณะท่ีคนอ่ืนขายได ้พนกังานบอกว่าร้าน Pure ขายราคาเท่าน้ี Big C ขาย
ราคาเท่าน้ี พ่ีตอ้งลงสินคา้เลย ทุกวนัน้ีอยูไ่ดด้ว้ยการแข่งสินคา้คือ ตอ้งแข่ง ตอ้งไว ส่วนการแข่งขนัภายใน
หา้งฯ ไม่มีเพราะเป็นร้านสมุนไพรไทยเจา้เดียวในหา้งฯ ถือว่าโชคดีมาก” (ผูป้ระกอบการร้านสมุนไพรไทย, 
2558) 
 “ไม่มีคู่แข่งภายในหา้งฯ เพราะร้านกระเป๋าผา้แบบน้ีมีร้านเดียวในหา้งฯ ภายนอกกจ็ะมีฉีกแบบ ฉีก
ลายผา้ อยา่งผา้ของพ่ีจะไม่มีขายในสาํเพง็ พ่ีผกูขาดเพราะตอ้งผลิต 4 พนัหลา ถา้ 4 พนัหลาเขาก็ลอ็คให ้ทาํ
ใหสิ้นคา้เราลายผา้เราไม่ไปซํ้ากบัใครในตลาด” (ผูป้ระกอบการร้านกระเป๋าผา้ Nantita, 2558) 
 “ไม่มีการแข่งขนัภายในหา้งฯ ส่วนภายนอกกไ็ม่มีนะ เพราะพ่ีมีร้าน Santa Fe Steak ทั้งท่ี Central 
World และท่ีมาบุญครอง” (ผูป้ระกอบการร้าน Santa Fe Steak, 2558) 
 “ไม่มีคู่แข่งภายในหา้งฯ เพราะร้าน World Games เป็นเจา้เดียวในห้างฯ โดยเล่ียงการขายสินคา้ท่ี
เหมือนในห้างฯ อยู่แลว้ ถา้เขามีสินคา้ตวัน้ี เราจะไปเอาสินคา้ตวัอ่ืนมาท่ีไม่เหมือนกนั ท่ีน่ากลวัคือคู่แข่ง
ภายนอกท่ีแข่งกนัแทบจะทุกนาที ขายตดัราคา ผูบ้ริโภคไดเ้ปรียบมาก การแข่งขนัสูงอยูท่ี่ละแวกประตูนํ้าคือ
สู้ราคากนัจนถึงถูกท่ีสุดแลว้ท่ีคิดว่าเราจะขายได ้เพราะลูกคา้กจ็ะอา้งว่าร้านนั้นใหร้าคาเท่าน้ี แต่สาํหรับท่ีน่ี
ไม่มี อาจเพราะเป็นเจา้เดียวในห้างฯ ลูกคา้ไม่ไดเ้ดินสาํรวจเพราะเป็นลูกคา้กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
ซ้ือแลว้กลบับา้นไปเลย แต่ท่ีประตูนํ้าลูกคา้จะเดินสาํรวจราคาก่อนตดัสินใจซ้ือ” (ผูป้ระกอบการร้าน World 
Games, 2558) 
 ปัจจัยสู่ความสําเ ร็จในการดําเนินธุรกิจภายในห้างบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาราชดําริ 
ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าในหา้งฯ ใหค้วามสาํคญักบั 1) บุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ ซ่ึงจะ
เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีทาํให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตและประสบความสาํเร็จ 2) การลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่
จาํเป็นเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 3) คุณภาพสินคา้และบริการ ตอ้งดีและไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ 4) การ
เรียนรู้ ศึกษาขอ้มูลตลอดเวลา รับฟังข่าวสาร จะทาํให้กา้วไปขา้งหน้าไดร้วดเร็วและทนัต่อสถานการณ์
ปัจจุบนั 5) ความซ่ือสัตย ์ตอ้งจริงใจกบัลูกคา้ ถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประสบ
ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจภายในหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 
 “ปัจจยัท่ีทาํใหร้้าน Santa Fe Steak ประสบความสาํเร็จ พ่ีวา่เป็นเร่ืองวฒันธรรมซ่ึงกาํหนดไว ้2 เร่ือง
ใหญ่ ๆ คือ “ทาํเร่ืองยาก ใหเ้ป็นเร่ืองง่าย” ทุกเร่ืองจะถูกตดัขั้นตอน ถือเป็นนวตักรรม แต่เป็นนวตักรรมเชิง
พฤติกรรม เป็นเร่ืองของคน สามารถนดั CEO ไดทุ้กเม่ือ ไม่ตอ้งประชุมท่ีจะตอ้งมีบริหารติดตามคลานเข่า
ร่วม 10 คน แลว้ไม่ไดข้อ้สรุป พนกังานในออฟฟิศจะถูกฝึกว่าทาํเร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย ฉะนั้นทุกอยา่งจึง
ถูกตดัขั้นตอน เอาท่ีจาํเป็น เพราะถา้ใครทาํเร่ืองยากเป็นเร่ืองง่ายไดจ้ะสามารถทาํอะไรก็ได ้คนอ่ืนว่ายากแต่
เราไม่เห็นยากเลย อีกเร่ืองคือ “ดูแลเร่ืองคนดว้ยสามญัสาํนึก” หมายถึงเขาเดือดร้อนเร่ืองแฟน เร่ืองครอบครัว 
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หรืออะไรกต็าม จะมีการดูแลใส่ใจกนั การท่ีจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองคน คนดีอยู่
ท่ีไหนกดี็ คนไม่ดีอยูท่ี่ไหนกเ็จ๊ง อนัน้ีสาํคญัมาก” (ผูป้ระกอบการร้าน Santa Fe Steak, 2558) 
 “ทุกอยา่งตอ้งยดืหยุน่ได ้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของพนกังานหรือราคา ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีกจ็าํเป็นตอ้งลด
พนกังาน และพนกังานตอ้งรักงานบริการ ใส่ใจลูกคา้ เพราะการท่ีลูกคา้จะกลบัมาซ้ือสินคา้และบริการอีก
หรือไม่ พนกังานในร้านมีส่วนสาํคญั” (ผูป้ระกอบการร้าน Coffee Road, 2558) 
 “พ่ีใส่ใจในผลงาน สินคา้ตอ้งมีคุณภาพ เรามีคุณภาพภายในแบรนดข์องเรา แบรนดก์จ็ะแขง็แรง เรา
ก็จะอยู่ได ้แลว้มนัก็เป็นเหมือนปากต่อปาก เพราะมนัคือการใชผ้ลงานคุณภาพดี ราคาไม่แพง คนใชก้็บอก
ปากต่อปาก พ่ีคิดว่าส่ิงเหล่าน้ีทาํใหพ่ี้ประสบความสาํเร็จในธุรกิจ” (ผูป้ระกอบการร้าน Nantita, 2558) 
 “ผมเป็นคนไม่หยดุน่ิง ดว้ยความท่ีเม่ือก่อนเป็นคน Low Technology คือใชโ้ทรศพัทป์กติ แต่มนัก็
ตอ้งพฒันาไปตามสังคมและอะไรหลายอย่าง ซ่ึงจริง ๆ แลว้ไม่อยากใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนสมยัน้ี มนั
ยุง่ยากสาํหรับเรา ผมจาํไดต้อนท่ีสมาร์ทโฟนเขา้มาในประเทศไทยแรก ๆ คือ Black Berry ใชง้านยากมาก
ผมตอ้งปรับสภาพ ตอ้งเรียนรู้ ศึกษาขอ้มูลเยอะ แลว้ใชว้ิธีลองผดิลองถูก คือบางอยา่งผมอยากรู้ ผมกย็อมเสีย
เงิน ซ้ือหนงัสือมาอ่านแลว้ลองเล่นเลย เรากแ็นะนาํลูกคา้ได ้ทาํใหเ้ราไม่หยดุน่ิง ผมว่าส่ิงน้ีทาํใหผ้มประสบ
ความสาํเร็จในธุรกิจ” (ผูป้ระกอบการร้าน Dtac, 2558) 
 “X=ACT มีผูบ้ริหารท่ีเก่ง คุณพรชยัเป็นคนท่ีมองแฟชัน่ว่าเทรนดท่ี์จะมาในแต่ละฤดูกาลจะเป็น
อย่างไร วิสัยทศัน์ในการทาํธุรกิจเก่งมาก เม่ือก่อนเร่ิมจากธุรกิจเล็ก ๆ แถวประตูนํ้ า จนมาสร้างแบรนด ์
X=ACT การดูเพียงแคต็ตาลอ็กต่างประเทศเป็นแค่องคป์ระกอบเลก็ ๆ แต่การไปดูงานต่างประเทศถือเป็น
การเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์มาก นาํมาปรับให้เขา้กบัเราได ้นอกจากน้ียงัจดัสรรงบประมาณแต่ละปีสาํหรับการ
จดัแฟชั่นโชว์และการขยายสาขา ดังนั้นสายป่านในการลงทุนจึงค่อนขา้งยาว ฉะนั้นส่วนหน่ึงท่ีทาํให ้
X=ACT ประสบความสําเร็จคือการมีผูบ้ริหารงานท่ีเก่ง สามารถทาํให้ธุรกิจเติบโตเป็นท่ีรู้จกัในตลาด” 
(ผูป้ระกอบการร้าน X=ACT, 2558) 
 “ส่วนสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในธุรกิจคือเราไม่หยดุน่ิง คิดสูตรอยูเ่ร่ือย ๆ สมมติว่าซ้ือกีว่ี
มากต็อ้งดูว่ายีห่้อใดอร่อยแลว้นาํมาทดลองดว้ยตวัเอง ผูถื้อหุน้แต่ละท่านกท็ดลองดว้ยว่ารสชาติผา่นหรือไม่ 
ถา้ทุกคนลงความเห็นว่าผา่นถึงจะนาํออกขาย ฉะนั้นคุณภาพและรสชาติสาํคญัมากกบัเรา” (ผูป้ระกอบการ
ร้าน Coffee Road, 2558) 
 “เป็นคนไม่หยุดน่ิง อยา่งตอนน้ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือดู Google, YouTube เพ่ือหาส่ิงใหม่ ๆ เขา้ร้าน
เสมอ เราจะทดลองเลยวา่อนัน้ีลูกคา้ชอบหรือไม่ ถา้ชอบกจ็ะสั่งมา ตอนน้ีลูกคา้ต่างจงัหวดักส็ั่งสินคา้จากเรา
ไปขาย เพราะเราตามทนั ฉะนั้นคู่แข่งจึงไม่มีผลแลว้ เขาอาจจะขายเหมือนเราแต่สินคา้เราเจ๋งกว่าเขา เราเป็น
ผูน้าํก่อนคนอ่ืน ส่วนใหญ่จะมาตามเรา อยา่งเวลาลูกคา้มาท่ีร้านจะถามเลยว่าอนัไหนแพงสุด ดีสุด ลูกคา้จะ
เลือกอนันั้น ชอบของไฮเทคท่ีสุดท่ีร้านเรามี” (ผูป้ระกอบการร้าน World Games, 2558) 
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 “พ่ีเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่หยุดน่ิง จะอาศยัจากประสบการณ์จริงเพราะจะไปดูสินคา้ตวัใหม่ 
เวลาไปเดินงาน OTOP  จะดูว่าสินคา้ตวัใดสวย แบรนดใ์ดดี แพค็เกจน่าเช่ือถือไหม ราคาตอ้งไม่แพง งาน
ของพี่คือการหาสินคา้ใหม่ ๆ ดูว่ากาํลงันิยมอะไรแลว้หามาลงในร้าน อีกเร่ืองท่ีสาํคญัคือการบริหารการเงิน 
จะแยกเป็นกอง ๆ เช่น ส่วนน้ีเก็บ ส่วนน้ีไวใ้ชจ่้าย ส่วนน้ีสําหรับซ้ือของเขา้ร้าน ส่วนน้ีเป็นเงินหมุนเวียน 
สมมติว่าพ่ีมีเงินไม่พอกจ็ะไปยมืเงินตวัเองเป็นเงินการคา้ ถา้ไม่พออีกกจ็ะไปเอาเงินเกบ็ออกมา ถา้เหลือก็คืน
กลบัไป ส่วนท่ีเหลือกเ็กบ็ต่างหากเลย พ่ีเคยลาํบากมาแลว้จึงรู้ว่าจะตอ้งใชเ้งินอยา่งไร” (ผูป้ระกอบการร้าน
สมุนไพรไทย, 2558) 
 

อภิปรายผล 
 รูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจร้านค้าเช่าภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดําริ ซ่ึง
เป็นสาขาท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่ มีทั้งหมด 4 ชั้น และมีซุปเปอร์สโตร์ถึง 2 ชั้น นอกจากน้ียงัอยูใ่จกลางเมือง มี
หา้งฯ ท่ีมีช่ือเสียงอยูล่อ้มรอบ อาทิ Central World, Siam Paragon และหา้งฯ คา้ส่งไดแ้ก่ Plattinum ทาํให้
การแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีกค่อนขา้งสูง จึงตอ้งหาจุดเด่นของหา้งฯ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัหา้งอ่ืนได ้การ
จดัวางรูปแบบประเภทร้านคา้เช่าภายในห้างฯ จึงตอ้งแบ่งเป็นประเภทธุรกิจ แต่ละประเภทจะอยู่ในชั้นท่ี
แตกต่างกนัคือชั้น 1 เส้ือผา้แฟชัน่และร้านอาหาร Fast Food ชั้น 2 ร้านทองและความงาม ชั้น 3 ธนาคารและ
สินเช่ือทางการเงิน ส่ือสารโทรคมนาคม ชั้น 4 ร้านอาหารและ Food Court  ซ่ึงการจดัวางรูปแบบของแต่ละ
ชั้นยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน ทั้งน้ีการบริหารพื้นท่ีเช่านอกจากรายไดท่ี้จะไดรั้บแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงความ
สมดุลของประเภทธุรกิจร้านคา้เช่า ตอ้งสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคให้เขา้มาซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัวิชุพงษ์ ลีลาเธียร (2554)  ท่ีพบว่าความคิดเก่ียวกบัการบริหารพ้ืนท่ีร้านคา้มีไวส้ําหรับการสร้างความ
สมดุลในการใชพ้ื้นท่ีร้านคา้และพ้ืนท่ีอาคาร ซ่ึงตอบสนองต่อกิจกรรมการคา้ภายในให้คงรูปหรือมีการใช้
งานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดร่วมกบัการออกแบบพ้ืนท่ีอาคาร เพ่ือให้ธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื โดยผูวิ้จยัมีความเห็นดว้ยว่า การบริหารพ้ืนท่ีเช่าไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทั้งภายในและภายนอกเป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งมองให้ไกล เพราะการปรับปรุงใหม่ควรจะมีระยะเวลาผ่านไป 5 - 10 ปี เพ่ือใหถึ้งจุดคุม้ทุน
ก่อน จึงต้องวางรูปแบบให้ชัดเจนว่าร้านคา้ประเภทใดอยู่ชั้นใด เพ่ือให้สามารถกาํหนดระบบท่ีต้องใช้
ทั้งหมดไดถู้กตอ้ง เป็นการป้องกนังบประมาณบานปลาย อีกทั้งเป็นการวางรูปแบบร้านคา้เช่าภายในห้างฯ 
ไดใ้นระยะยาว หมายถึงเม่ือตอ้งมองหาผูป้ระกอบการรายใหม่เพ่ือทดแทน กค็วรคงไวซ่ึ้งประเภทธุรกิจเดิม
ท่ีเป็นร้านประเภทเดียวกนั เพ่ือไม่ให้งบประมาณท่ีเคยลงทุนไวเ้ดิมในส่วนของงานระบบเสียเปล่าไป 
 นอกจากน้ียงัพบว่า ยงัมีผูเ้ช่าบางรายไม่พึงพอใจทาํเลพื้นท่ีเช่าในปัจจุบนั อาจอยูใ่นทาํเลท่ีตั้งหรือ
ขนาดพื้นท่ีเช่าท่ีคิดว่าขนาดเลก็หรือใหญ่เกินไป ซ่ึงการบริหารพ้ืนท่ีเช่าภายในห้างฯ ไม่สามารถทาํใหผู้เ้ช่า
ทุกรายพึงพอใจได ้เน่ืองจากการคดัเลือกประเภทร้านคา้เช่าจะตอ้งคาํนึงถึงภาพรวมของหา้งฯ ว่าธุรกิจแต่ละ
ประเภทควรอยู่ทาํเลใด ชั้นใด ซ่ึงแบรนด์ก็เป็นส่วนประกอบสําคญัในการพิจารณาคดัเลือกร้านคา้ดว้ย
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สอดคลอ้งกบัวิชุพงษ ์ลีลาเธียร (2554) ท่ีพบว่าพ้ืนท่ีร้านคา้คือหน่ึงในองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความสาํเร็จ
ในการทาํธุรกิจศูนยก์ารคา้ โดยกรรมสิทธ์ินาํมาซ่ึงรายไดแ้ละศกัยภาพให้กบัศูนยก์ารคา้ ตอ้งมีขอ้ตกลงใน
การเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีสุ่มเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมกบัประเภทสินคา้ โดยท่ีผูค้า้
รายย่อยเป็นคนเลือกทาํเลในตอนทา้ยสุด การจดัการพ้ืนท่ีร้านคา้ต้องสร้างให้เกิดความหลากหลายของ
ร้านคา้ท่ีตอบสนองซ่ึงกนัและกนัได ้เพ่ือให้เกิดการสร้างศกัยภาพในการคา้ขาย ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า การ
คดัเลือกประเภทธุรกิจร้านคา้เช่าเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงภายในห้างฯ นอกจากจะคาํนึงถึงรายไดท่ี้ไดรั้บแลว้ยงั
ตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการภายในห้างฯ ดว้ย ดงันั้นร้านคา้เช่าจึง
ตอ้งดึงดูดใจหรือน่าสนใจเพ่ือเป็นแม่เหลก็สาํคญัท่ีทาํให้ห้างฯ น่าเดิน และสามารถดึงผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือ
สินคา้และบริการภายในห้างฯ ดงันั้นห้างฯ จึงตอ้งเลือกทาํเลท่ีเหมาะสมให้กบัผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าว่า
ควรอยู่ทาํเลใด เพ่ือให้ภาพรวมของห้างฯ สมบูรณ์แบบท่ีสุด และยงัเป็นการเก้ือกูลกนัในเร่ืองผลกาํไรท่ี
ไดรั้บร่วมกนั กล่าวคือห้างฯ ไดรั้บผลกาํไรจากการบริหารพ้ืนท่ีขายให้กบัผูป้ระกอบการร้านคา้เช่า และ
ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าไดรั้บผลกาํไรจากการขายสินคา้และบริการจากผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และ
บริการภายในหา้งฯ 
              ดา้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในหา้งฯ พบว่า มีการนาํกลยทุธ์มาใช้
ตามความเหมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะการลงทุนท่ีมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ทั้งน้ีผูป้ระกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะมีความสามารถในการใชก้ลยทุธ์ในระดบันอ้ยกว่ากลุ่มนิติบุคคล 
ซ่ึงมีความสามารถในการใชก้ลยุทธ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ครอบคลุมเกือบทุกกลยุทธ์ ทาํให้โอกาสในการขาย
สินคา้และบริการมีมากกว่า แต่กลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าไม่ไดน้าํมาใชเ้หมือนกนัทั้งหมดคือกลยทุธ์
การเป็นผูน้าํทางดา้นตน้ทุนรวม ซ่ึงหากนาํกลยุทธ์ดงักล่าวมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจะสามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งขนัทางการตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดม้ากท่ีสุด เพราะเป็นการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีตน้ทุน
ตํ่าท่ีสุด ประโยชน์คือสามารถนาํเสนอราคาท่ีตํ่ากว่าคู่แข่งในทอ้งตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนวรรณ แสง
สุวรรณ และคณะ (2546)  ท่ีพบวา่ธุรกิจท่ีใชก้ลยทุธ์การเป็นผูน้าํทางดา้นตน้ทุนรวมจะดาํเนินการเพ่ือใหก้าร
ผลิตสินคา้และบริการมีต้นทุนตํ่าท่ีสุด สามารถเสนอราคาท่ีตํ่ากว่าคู่แข่งได้ หากเกิดความรุนแรงด้าน
สงครามราคาก็สามารถยืนหยดัในตลาดได ้ทุกวนัน้ีการแข่งขนัเพ่ิมความรุนแรงข้ึนทุกปี บริษทัในอเมริกา 
ยโุรปและญ่ีปุ่นยงัยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่า และนาํสินคา้ราคาถูกออกสู่ทอ้งตลาด 
โดยผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในหา้งฯ บางรายท่ีมีลกัษณะธุรกิจขนาดใหญ่ มีการ
ขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง หากนาํกลยทุธ์ดงักล่าวมาใชจ้ะสามารถดาํเนินธุรกิจไดใ้นระยะยาว  
 ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาเลอืกซ้ือสินค้าและบริการภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาราชดําริ กลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการแตกต่างกนั เพศ อายุ การศึกษา 
และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ลว้นแต่มีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ สอดคลอ้งกบั    
ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2538, หนา้ 41) ท่ีพบว่าการแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์เป็นส่ิงสาํคญั 
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ช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยา สังคมและวฒันธรรม ช่วยอธิบายความคิด
และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดย
ผูว้ิจยัมีความเห็นดว้ยว่า กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการของร้านคา้เช่าประเภทแฟชัน่
เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ความงาม ขณะท่ีเพศชายจะให้ความสําคญักบักลอ้ง อุปกรณ์กีฬา  เคร่ืองเล่นเกม 
กระทัง่อายกุ็มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ยกว่าจะตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็ว
กว่าผูท่ี้มีอายมุากซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัความจาํเป็น ความเหมาะสมของราคา และความคุม้ค่าของสินคา้ก่อน
ตดัสินใจซ้ือ ระดบัการศึกษามีส่วนในการกลัน่กรองความคิด การคิดอย่างเป็นระบบ การพิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยศึกษาขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ สถานภาพทางสังคมส่งผลต่อทศันคติ 
ค่านิยม รสนิยม ในการเลือกซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้รายไดม้ากก็จะเลือกซ้ือสินคา้ระดบัเกรด A  เกรด B ส่วน
รายไดน้อ้ยคุณภาพสินคา้ท่ีเลือกซ้ือกจ็ะลดลงตามรายได ้ 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการภายในหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาํริ 
ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือสินคา้และบริการตามความตอ้งการของตนในร้านคา้เช่าเดิม ๆ สอดคลอ้งกบัของดารา 
ทีปะปาล (2542, หนา้ 4) ท่ีพบว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือการกระทาํใด ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การเลือกสรร การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดการกระทาํ
ดงักล่าว เพ่ือตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความพอใจ ผูว้ิจยัมีความเห็น
ดว้ยว่า เหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการในร้านคา้เช่าเดิม ๆ อาจเป็นเพราะพึงพอใจในสินคา้และบริการ
ในร้านคา้ดงักล่าว ส่งผลใหก้ลบัมาซ้ือสินคา้และบริการในร้านคา้เช่าเดิมซํ้ า ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายใน
หา้งฯ จึงควรศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคตลอดเวลา ควรวางใบแสดงความคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ 
ภายในร้านคา้ของตน เพ่ือนาํไปพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 
 สภาพแวดล้อมการแข่งขันของร้านค้าเช่าภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดําริ พบว่าไม่มี
การแข่งขนัท่ีเกิดจากภายในห้างฯ เน่ืองจากประเภทธุรกิจท่ีซํ้ ากนัมีไม่มาก แต่การแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนจาก
ภายนอกส่งผลกระทบบา้งสาํหรับผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าท่ีเนน้กลุ่มผูบ้ริโภคคนไทยเป็นหลกั เพราะหา้งฯ 
ตั้งอยูใ่จกลางเมืองท่ีมีศูนยก์ารคา้ครบวงจรตั้งอยูโ่ดยรอบ ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าจึงตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อ
การแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา เพ่ือให้อยู่รอดไดใ้นตลาดการแข่งขนัประเภทอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึง
สอดคล้องกับณัฏฐาพร อินทรัศมี (2556) ท่ีพบว่าการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพการแข่งขันในแต่ละ
อุตสาหกรรมจะทาํให้ทราบท่ีมาของความรุนแรงในการแข่งขนัและอิทธิพลอนัเกิดจากสภาวะการแข่งขนั
เหล่าน้ี การวิเคราะห์น้ีมีความจาํเป็นสาํหรับการจดัทาํกลยทุธ์ขององคก์ร เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถจดัทาํ
กลยทุธ์ท่ีประสบความสาํเร็จและไม่เขา้ใจลกัษณะท่ีสาํคญัของการแข่งขนั มีปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อสภาวะ
ในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม ท่ีเรียกกนัว่า Five - Forces Model ไดก้ลายเป็นแนวคิดท่ีมีประโยชน์
มากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมทั้งความรุนแรงของปัจจยัแต่ละประการ ตาม
แนวคิดน้ีอุตสาหกรรมคือกลุ่มขององคก์รธุรกิจท่ีทาํการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือ
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คลา้ยกนั หรือท่ีสามารถทดแทนกนัไดใ้นลกัษณะการทดแทนความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เหลก็และพลาสติกท่ี
ใชใ้นการประกอบรถยนตส์ามารถทดแทนซ่ึงกนัและกนัไดแ้มว้่าจะใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตท่ีต่างกนั การ
วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมจะช่วยในบ่งช้ีโอกาสและขอ้จาํกดัท่ีองคก์รธุรกิจจะตอ้งเผชิญ ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าภายในห้างฯ มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจเกือบ 10 ปี บางราย
มากกว่า 10 ปีข้ึนไป สามารถประเมินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัจากภายนอกไดใ้นระดบัหน่ึง ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ร้านคา้เช่าจึงตอ้งศึกษาหาขอ้มูลว่าสภาพการแข่งขนัภายนอกมีอะไรบา้ง เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบั
ประเภทธุรกิจของตนได ้
 ปัจจยัสู่ความสําเร็จในการดาํเนินธุรกจิภายในห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดําริ ประกอบดว้ย
คุณภาพการบริการ อตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสม ระบบบริหารจดัการ ทรัพยากรบุคคล และกลยทุธ์
ทางการตลาด รวมถึงทาํเลท่ีตั้งและจริยธรรมของผูป้ประกอบการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Laudon & 
Laudon (2000) ท่ีว่าปัจจยัแห่งความสาํเร็จ (key success factor) ข้ึนกบัลกัษณะของแต่ละอุตสาหกรรม กลยทุธ์
ของบริษทัดา้นการแข่งขนั ปัจจยัแวดลอ้ม เป็นตน้ จึงทาํให้แต่ละธุรกิจมีปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีต่างกนั 
สามารถวดัค่าปัจจยัแห่งความสําเร็จไดโ้ดยการแบ่งปัจจยัแห่งความสําเร็จออกเป็นดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ 
กระบวนการภายในธุรกิจ การเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมใหม่ และอ่ืน ๆ เพ่ือติตดามวดัผลการดาํเนินงาน
ได ้ปัจจยัทางการเงินสามารถวดัความสาํเร็จไดจ้ากผลกาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ สภาพคล่องของกิจการ 
ทั้งดา้นกระแสเงินสด ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย และผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรั้บ รวมถึง
ผลตอบแทนของสินคา้คงเหลือ นอกจากน้ียงัสามารถวดัค่าจากการขายสินคา้ไดด้ว้ย ส่วนปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
และนวตักรรมทาํใหกิ้จการมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื สามารถวดัค่าแห่งความสาํเร็จไดจ้ากการสร้างนวตักรรม
สินคา้ของกิจการ ทั้งจากจาํนวนสินคา้ใหม่หรือการพฒันาสินคา้เดิม ส่ิงท่ีมองขา้มไปไม่ไดคื้อความซ่ือสัตย์
ในการดาํเนินธุรกิจเพราะเป็นกญุแจสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจในระยะยาว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงในประเทศไทย และมีการเติบโตสูงข้ึนในแต่ละปีของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ ซ่ึงในอนาคตควรมีงานวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มประชากรได้
มากกว่า อาจเขา้ถึงรูปแบบและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านคา้เช่าไดม้ากกว่าและ
หลากหลายประเภทของธุรกิจ เพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้
และบริการไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับงานฐานข้อมูลสินไหมทดแทน 
DESCISION SUPPORT SYSTEM FOR CLAIM DATABASE 

 
วริศร์ รัตนนิมิตร* 

Waris Rattananimit 
 

บทคดัย่อ  
 การวิจัยน้ีเป็นการทดลองสร้างระบบสนับสนุนการตดัสินใจให้แก่ฐานขอ้มูลสินไหมทดแทน 
จุดประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้การประยกุตใ์ชร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีมีอยูม่าวิเคราะห์กลัน่กรองใหเ้ป็นประโยชน์ โดยใช้
หลกัการของคลงัขอ้มูล ทาํให้สามารถสร้างรายงานท่ีไม่เคยสร้างมาก่อนได ้ขั้นตอนการวิจยัประกอบดว้ย
การรวบรวมและปรับปรุงขอ้มูลใหส้ามารถใชก้บั Microsoft SQL Server และ Microsoft ProClarity ได ้ผล
การประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า มีค่าเฉล่ีย 4.2 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 สรุปไดว้่า
ระบบท่ีพฒันาสามารถใชใ้นทางปฏิบติัไดจ้ริง 
คาํสําคญั: ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ, คลงัขอ้มูล, สินไหมทดแทน 
 

ABSTRACT 
 This objective of this research study is experiment a decision support system for claim database. 
The research focused on application for an organization’s existing database and extracting its useful data 
to generate interesting special reports, using data warehousing technique. The implementation include 
collecting data and adapting data to work with Microsoft SQL Server and Microsoft ProClarity. User 
Satisfaction was also good with an average of 4.2 and standard deviation of 0.77. The results indicate that 
system and be implement in the real world scenario. 
Keywords: decision support system, data warehousing, compensation. 
 
 
 
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลย ีวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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บทนํา 

 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (decision support system: DSS) พฒันาข้ึนมาจากระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (management information system: MIS) เพราะแมผู้มี้หนา้ท่ีในการตดัสินใจจะสามารถใช้
ประสบการณ์หรือขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ในระบบ MIS สาํหรับการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่บ่อยคร้ังท่ี
ผูต้ดัสินใจโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางจะตอ้งเผชิญกบัปัจจยัท่ีซบัซ้อน จึงทาํให้เกิดระบบ 
DSS ข้ึน ซ่ึงเป็นระบบท่ีสนบัสนุนความตอ้งการเฉพาะของแต่ละคน (made by order) ในหลายสถานการณ์ 
ระบบน้ีจะช่วยตดัสินใจเลือกทางเลือก หรืออาจจดัอนัดบัใหท้างเลือกตามท่ีผูต้ดัสินใจกาํหนด นอกจากน้ียงั
เป็นระบบสารสนเทศแบบโต้ตอบได้ ซ่ึงใช้ชุดเคร่ืองมือท่ีประกอบข้ึนจากทั้ งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
เพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดง่้ายท่ีสุด เช่น การแสดงกราฟิกต่าง ๆ หรือใชร้ะบบการจดัการฐานขอ้มูล (database 
management system: DBMS) เป็นตน้ รวมถึงอาจใชโ้มเดลการวางแผน การทาํนาย หรือระบบปัญญาประดิษฐ ์
เพ่ือใหส้ามารถเรียกใชส้ารสนเทศท่ีตอ้งการไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 Data Warehouse คือคลงัขอ้มูลท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือการจดัเก็บขอ้มูลจาํนวนมาก ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลในอดีตหรือท่ีถูกอา้งอิงถึงเพ่ือใชส้นบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็จะเป็นขอ้มูลของ
ทั้งองคก์รหรืออาจมีขอ้มูลภายนอกองคก์รเขา้มาอยูใ่นฐานขอ้มูลเดียวกนัดว้ย โดยตอ้งเป็นขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีสามารถตอบคาํถามหรือปัญหาเชิงธุรกิจได ้Data Warehouse จึงเป็นวิธีการรวบรวมระบบสารสนเทศ 
(information system: IS)  เพ่ือการประมวลผลรายการขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัของสายงาน (transaction  
record)  มารวมกนัเป็นหน่วยเดียว  เพ่ือสนบัสนุนกระบวนการตดัสินใจของผูต้ดัสินใจ คลงัขอ้มูลไม่ใช่
ผลิตภณัฑ์หรือระบบสําเร็จรูปท่ีสามารถหาซ้ือมาใช้งานได้จากท้องตลาด แต่เป็นหลกัการ วิธีการ และ
แนวทางแกปั้ญหา  ดงันั้นการพฒันาคลงัขอ้มูลจึงตอ้งการความรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบักิจกรรมและธุรกิจของ
องคก์ร 
 Online Analytical Processing (OLAP) คือ การใชค้าํคน้ (query) เพ่ือคน้หาขอ้มูลในคลงัขอ้มูลแทน
การคน้หาในฐานขอ้มูล ขอ้ดีคือมีความรวดเร็วและครอบคลุมขอ้มูลทั้งบริษทั รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
ทรงประสิทธิภาพ ท่ี OLAP สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
 1. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (relational database) โดยทัว่ไประบบงานประจาํมีการจดัเกบ็ขอ้มูลแบบ 
Relational Database Management system (RDBMS) และ data warehouse กจ็ดัเกบ็ขอ้มูลแบบน้ีเช่นกนั ซ่ึง
อาจมีโครงสร้างขอ้มูลแบบ Star Schema และอาจเป็นไดท้ั้ง normalized & de normalized 
 2. ฐานขอ้มูลหลายมิติ (multidimentional database) ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็อาจมาจากฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์
หรือระบบงานปัจจุบนั โดยแปลงการจดัเก็บขอ้มูลเสียใหม่ มีโครงสร้างการจดัเกบ็แบบ Array ฐานขอ้มูล
หลายมิติจะยอมใหสิ้ทธิการเขียนขอ้มูลในช่วงเวลาหน่ึงเพียงคนเดียว แต่อนุญาตใหห้ลายคนเขา้คน้หาขอ้มูล
ในเวลาเดียวกนั หรือมิฉะนั้นกอ็นุญาตใหค้น้หาขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว 
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 3. เกบ็ขอ้มูลไวท่ี้ Client ลกัษณะของ File (client - base file) ในกรณียอมให ้Client ดึงขอ้มูลจาํนวน
ไม่มากนกัมาเกบ็ไว ้เหมาะกบัการประมวลผลแบบกระจายหรือการสร้างคาํสัง่ใหข้อ้มูลปรากฏบน Web 
 ผูว้ิจยัสนใจศึกษาระบบสนับสนุนการตดัสินใจสําหรับงานฐานขอ้มูลสินไหมทดแทนเน่ืองจาก
ปัจจุบนัการจ่ายสินไหมทดแทนของบริษทัประกนัภยัเป็นไปในรูปแบบ real - time online ซ่ึงเป็นระบบการ
จัดการค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ยงัไม่มีการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ
คลงัขอ้มูล และการนาํสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ในธุรกิจ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาทฤษฎีและการทาํงานของคลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ในระบบงานสินไหมทดแทนของบริษทัประกนัภยั 
 3. เพ่ือสร้างรายงานสาํหรับผูบ้ริหารและผูดู้แลระบบใชป้ระกอบในการตดัสินใจวางแผนกลยทุธ์ต่อไป 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 การกาํหนดปัญหา ในปัจจุบนัการจ่ายค่าสินไหมทดแทนยงัไม่มีการทาํรายงานในรูปแบบคลงัขอ้มูล 
ผูว้ิจยัจึงศึกษาการสร้างตน้แบบของระบบสารสนเทศเพ่ือการสนบัสนุนการตดัสินใจ เพ่ือให้ผูบ้ริหารใชใ้น
การพิจารณาในการวางแผนกลยทุธ์ต่อไป 
 การตั้งสมมติฐาน สร้างรายงานตน้แบบเพื่อเป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ โดยแยกรายงานจาก
มิติของโรงพยาบาล เขตพ้ืนท่ี บริษทัประกนัภยั อาการบาดเจ็บ สถานะของผูป้ระสบภยั และวนัเวลาในการ
ยืน่คาํร้องและเกิดเหตุ 
 การศึกษาคน้ควา้ โดยการศึกษาขั้นตอนการทาํงานของการจ่ายสินไหมทดแทน ดงัน้ี 
 1. เม่ือผูป้ระสบภยัเขา้ไปยงัโรงพยาบาล พนกังานโรงพยาบาลบนัทึกขอ้มูล 
 2. เม่ือกรมธรรมมี์ความคุม้ครอง ระบบจะแสดงสิทธ์ิความคุม้ครองของผูป้ระสบภยั 
 3. โรงพยาบาลบนัทึกค่ารักษาพยาบาล 
 4. บริษทัประกนัภยัเปิดเคลมและทาํเช็คโอนเงินใหก้บัโรงพยาบาล 
 5. โรงพยาบาลตรวจสอบรายงานนดัจ่ายและยนืยนัการรับเงิน 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล คดัลอกตารางขอ้มูล Transaction ของระบบสินไหมทดแทน โดยขอ้มูลท่ีใช้
จะเป็นขอ้มูลท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวแลว้ โดยนาํมาบางส่วนเท่าท่ีจาํเป็นต่อการวิจยัเท่านั้น ขอ้มูลท่ีเลือกมาใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 1) ขอ้มูลอุบติัเหตุ 2) ขอ้มูลรถเอาประกนั 3) ขอ้มูลผูป้ระสบภยั 4) ขอ้มูล
บริษทัประกนัภยั 5) ขอ้มูลโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 6) ขอ้มูลคาํร้องและค่ารักษาพยาบาล 7) ขอ้มูล
จงัหวดัและเขตบริการ และ 8) ขอ้มูลลกัษณะอาการบาดเจบ็ 
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ภาพท่ี 1 ER-Diagram ของระบบสินไหมทดแทน 

 
 การประเมินขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง บางคร้ังการใชง้านคลงัขอ้มูลโดยตรงอาจไม่สะดวกและเกิน
ความจาํเป็น ควรตอ้งแยกขอ้มูลใหต้รงกบังานแต่ละแผนก จึงตอ้งทาํ Data Mart เพ่ือจาํกดัขอบเขตเฉพาะแต่
ละฟังกช์นั เลือกเฉพาะคอลมัน์ท่ีสาํคญั สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดผ้ลชดัเจน โดยใชก้าร Join Table จะได้
ผลลพัธ์เป็น fact table ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 fact table 
 

ภาพท่ี 2 Fact Table 
 

 การออกแบบโครงสร้างในการจดัเกบ็ขอ้มูลของ OLAP  คือการจดัรูปแบบของตารางเกบ็ขอ้มูลโดย
ใช้วิธี De - normalization ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นการสร้างฐานขอ้มูลให้อยู่ในลกัษณะ Dimensional 
ประกอบดว้ย 1) Dimensional ขอ้มูลผูป้ระสบภยั 2) Dimensional บริษทัประกนัภยั 3) Dimensional ขอ้มูล

Hosaccident 

Hoscar accident Hos approval Insurer company 

Hospital Hosvictim accident Hosbroken 

Changwat 
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โรงพยาบาล 4) Dimensional ขอ้มูลจงัหวดัและเขตบริการ 5) Dimensional ขอ้มูลลกัษณะอาการบาดเจ็บ 
และ 6) Dimensional ขอ้มูลวนัรับแจง้อุบติัเหตุ ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 Dimensional Database 
 

สร้าง OLAP Cube โดยใช ้Analysis Manager ดงัภาพท่ี 4 ทาํการเลือก Fact Table กาํหนด Measure 
ในท่ีน้ีคือ N Claim (จาํนวนเคลม) และ Money (จาํนวนเงิน) กาํหนด Dimension ท่ีเตรียมไวท้ั้งหมดเป็นแบบ 
Star Schema คือมีตาราง Fact Table อยูต่รงกลาง ส่วนภายนอกถูกลอ้มดว้ยตารางมิติท่ีเรียกว่า Dimensional 
Table ตั้งช่ือ Cube ว่า  C_Claim และกาํหนด Storage Type  เป็น MOLAP (multidimensional OLAP) เป็น
การสร้าง OLAP cube สาํเร็จแลว้ ดงัภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 4 โปรแกรม Analysis Manager 
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ภาพท่ี 5 OLAP Cube 
 

ผลการวจัิย  
 ใชโ้ปรแกรม Microsoft ProClarity ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือสร้างสารสนเทศในรูปแบบกราฟิกได้
หลายรูปแบบ ดงัน้ี 
 1. Chart View เป็นกราฟแท่งหรือกราฟวงกลมเทียบอตัราส่วนตามลกัษณะอาการบาดเจบ็  เน่ืองจาก 
แต่ละลกัษณะจะไดสิ้ทธิประโยชน์ไม่เท่ากนั แต่ละกราฟสามารถแยกลกัษณะอาการบาดเจ็บไดโ้ดยใชง้าน
ฟังกช์นั Drill-Down 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6 Chart View แบบกราฟแท่งและกราฟวงกลม แสดงสัดส่วนอาการบาดเจบ็ของผูป้ระสบภยั 
 

 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 รายงานอาการบาดเจบ็ โดยแยกตามโรงพยาบาลในจงัหวดันนทบุรี 

Fact Table 

D_broken D_Prov D_data_acc 

D Date Reg D_Hospital 

D insur 

D Victim 
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 2. Performance Map เป็นการแสดงกราฟเปรียบเทียบเชิงปริมาณ แสดงสัดส่วนผูป้ระสบภยัใน     
แต่ละบริษทั โดยแยกตามประเภท เช่น ผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร บุคคลภายนอก ฯลฯ 
 

 
 

ภาพท่ี 8 Performance Map ผูป้ระสบภยัในแต่ละบริษทั 
 

 3. Perspective เปรียบเทียบระหวา่ง Measure 2 ตวั การวิจยัน้ีเปรียบเทียบจาํนวนเคลมกบัจาํนวนเงิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9 Perspective เปรียบเทียบจาํนวนเคลมกบัจาํนวนเงิน 

ผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร 
 

บุคคลภายนอก 

ผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร 

บุคคลภายนอก 

ผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร 

บุคคลภายนอก 

บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ สมัพนัธ์ประกนัภยั 

ส่งเสริมประกนัภยั 

จาํนวนเคลม 

จาํนวนเงิน 

0                        50,000,000                   100,000,000              150,000,000 
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 4. Decomposition กราฟชนิดน้ีใชดู้รายงาน sub ยอ่ยของรายการนั้น ๆ เช่น ปี ยอ่ยลงเป็นไตรมาส 
เดือน 
 

 
 

ภาพท่ี 10 Decomposition ของไตรมาส 4 ปี 2010 
 
 5. Grid Only เป็นการแสดงแต่เพียงตวัเลขเท่านั้น 
 

ผลการประเมินคุณภาพของระบบ เพ่ือหาคุณภาพของระบบว่าสามารถทาํงานไดต้รงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ จึงจดัทาํแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นความสามารถของระบบ
ตรงตามความตอ้งการ ดา้นความถูกตอ้งของระบบ ดา้นการใชง้านของระบบ และดา้นความปลอดภยัของ
ระบบ แบ่งผูป้ระเมินเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ จาํนวน 5 คน และผูใ้ชง้านทัว่ไป จาํนวน 
30 คน ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญในทุกดา้นพบว่า มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.2 และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมทุกดา้นเท่ากบั 0.77 สามารถสรุปไดว้่าระบบท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดี 

 
 

2010 
35% 

Q1 
22% 

Q2 
32% 

Q3 
19% 

Q4 
27% 

October 
19% 

November 
38% 

December 
43% 

2009 
33% 

2008 
32% 
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อภิปรายผล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคของคลงัขอ้มูล และโปรแกรม Microsoft ProClarity เป็นตวัช่วย
ทาํรายงานไดท้ั้งแบบตวัเลขและแบบกราฟิก ทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถนาํไปใชเ้ป็นองคค์วามรู้เพื่อพฒันาการ
วางแผนธุรกิจใหเ้ขา้กบัแผนงานหลกัขององคก์ร โดยใชแ้ผนภูมิแบบต่าง ๆ ประกอบการตดัสินใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัน้ีมิไดเ้ป็นบรรทดัฐานในการทาํงานโดยตลอด เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ 
อาจทาํให้ขอ้มูลบางส่วนคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้นควรวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นระยะเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ
ดงักล่าว อีกทั้งการทาํคลงัขอ้มูลนั้นผูว้ิจยัจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในระบบ Flow ของ Database ท่ีจะนาํมา
วิเคราะห์เป็นอยา่งดี อาจมีขอ้มูลบางส่วนไม่ครบถว้นซ่ึงเกิดตั้งแต่จุดเร่ิมบนัทึกขอ้มูล เป็นขอ้มูลทางการเงิน
ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลไดท้ั้งหมด และ Software ท่ีใชมี้ราคาสูง เช่น Microsoft SQL Server, Targit, Cognos 
โปรแกรมท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีใชเ้วอร์ชนั Shareware 
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การออกแบบและขยายพระพุทธปฏิมาร่วมสมยั 
THE DESIGN AND ENLARGEMENT OF  

CONTEMPORARY BUDDHA IMAGE  
 

                                                                                                                            วชัิย โยธาวงศ์* 
Wichai Yothawong 

 

บทคดัย่อ 
 ผลงานสร้างสรรคน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการออกแบบและขยายแบบองคพ์ระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ของชุมชน โดยผูอ้อกแบบได้ศึกษารูปแบบจากพระพุทธรูปในสมยัต่าง ๆ และสอบถามความต้องการ
รูปแบบองค์พระกบัผูน้ ําชุมชนคือ เจ้าอาวาสวดัสระตะเคียนธรรมมาราม และกรรมการวดั เพ่ือสรุป
รูปลกัษณ์ของพระพุทธรูปท่ีจะทาํการขยายแบบ รวมถึงการติดตั้งองคพ์ระเขา้กบัฐาน ในการขยายแบบใช้
เทคนิคทางประติมากรรมโดยการป้ันดินและทาํพิมพห์ล่อตน้แบบ การควบคุมงานการหล่อโลหะ Bronze 
และทาํสีองค์พระ ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบและขยายพระพุทธปฏิมาไดท้าํตามกระบวนการงาน
สร้างสรรคท์างปฏิมากรรมท่ีให้ผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดรูปแบบ ก่อให้เกิดความพึงพอใจและ
ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนการขยายแบบไดก้ระทาํตามแบบท่ีกาํหนดไว ้มีการแกไ้ข
ปัญหาระหว่างการขยายผลงานและติดตั้งผลงาน ซ่ึงเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีคาดไม่ถึง รวมถึงความไม่เขา้ใจของ
ชาวบา้นกบัผูน้าํชุมชน ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานผลงานสร้างสรรคต่์อไป 
คาํสําคญั: ปฏิมากรรม, พทุธศิลป์, พระพทุธรูป 
 

ABSTRACT 
 This creative research aims to create the model design and enlargement of the Buddha image 
which is the particularity of the community. According to the design of the designer, the designer has 
studied the models of the Buddha images in different eras and consulted with community leaders who are 
the abbot of Wat Sa Ta Kian Dhammaram and the temple board for their desirable model and to finalize 
the Buddha image for the enlargement and for putting the image on the base. For the model enlargement, 
the sculpture techniques used are molding, making a master mold, controlling bronze casting and painting  
 
 
* หวัหนา้สาขาวิชาดิจิทลัอาร์ตส์ คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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the image. The result of this research has been followed the sculpture creation and pride in the community 
leaders have been a part in designing the model. It leads to the satisfaction and pride in the community 
participation. The model enlargement has been finished with assigned model. There was a resolution 
during the work and the set - up. It was the unexpected problems as well as the misunderstanding between 
the villagers and the leaders. These problems will be in the suggestions for the future research.  
Keywords: sculpture, Buddhist art, Buddha image. 
 

บทนํา 
 ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกซ่ึงความรู้สึกทางประเพณีกระทาํสืบทอดกนัมาผ่านยุคสมยั แต่เม่ือมี
เหตุการณ์สําคัญหรือแนวคิดบางประการมาเปล่ียนสภาวะเดิมแห่งวฒันธรรมเดิม จึงก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตามกนัมาของรูปแบบศิลปะแบบประเพณีท่ีทาํกนัมายาวนาน ความศรัทธาในพทุธศาสนาของ
คนไทยตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบนัก่อให้เกิดงานพุทธศิลป์ท่ีวิจิตรบรรจง รูปแบบของผลงานถูกกาํหนดโดย
อิทธิพลท่ีไดรั้บมาผสานกบัสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู ่วิถีชีวิตของคนในชุมชน เกิดเป็นรูปแบบการทาํรูป
เคารพทางพระพทุธศาสนา พระพทุธรูปหรือ “พระพทุธปฏิมา” ตามภาษาบาลี หมายถึงพระรูปท่ีใชแ้ทนองค์
พระพุทธเจา้ ผูเ้ป็นพระศาสดาในพระพุทธศาสนา กระทาํเพ่ือสนองถึงความเคารพ ความศรัทธา เป็นศูนย์
รวมและเคร่ืองยดึเหน่ียวทางจิตใจ เน่ืองดว้ยวดัสระตะเคียนธรรมมารามและชุมชนมีความตอ้งการพระพุทธรูป
เพ่ือประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบติัธรรมหลงัใหม่ ท่ีมีเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะของวดั โดยเป็นการสร้างสรรค์
ข้ึนมาใหม่ใหรู้้สึกถึงความสงบ ความศรัทธา และความน่ิงของรูปทรงท่ีสามารถทาํใหผู้พ้บเห็นเกิดความสงบ
ข้ึนภายในใจ จึงตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการและรูปแบบเพ่ือสร้างสรรคเ์ป็นผลงานพทุธศิลป์ร่วมสมยัในแบบ
พระพทุธรูปท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของผูท่ี้ไดเ้ขา้ไปในศาลาปฏิบติัธรรมของวดั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาการออกแบบพุทธลกัษณะของพระพุทธปฏิมาท่ีมีลกัษณะเฉพาะก่อให้เกิดความสงบ
ความศรัทธา ความงาม ตามความตอ้งการของวดัและชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ จากภาพร่างตน้แบบ 2 มิติ เป็นผลงาน
องคพ์ระพทุธรูป 3 มิติ 
 3. เพ่ือใหไ้ดช้ิ้นงานเป็นองคพ์ระท่ีแสดงออกถึงความเคารพ ความสงบ ความศรัทธา ความงาม เพ่ือ
เป็นศูนยร์วมจิตใจในเชิงสญัญวิทยาของชุมชนและผูเ้ล่ือมใสในพระพุทธศาสนา เพ่ือการประกอบศาสนกิจ 
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วธีิดําเนินงาน 

 การออกแบบและกําหนดแบบ จากขอ้มูลของผูน้าํชุมชนท่ีต้องการให้รูปแบบขององค์พระเป็น
ลกัษณะเฉพาะของวดัสระตะเคียนธรรมมาราม มิใช่รูปแบบท่ีมีทัว่ไป จึงไดศึ้กษาพ้ืนท่ีท่ีจะประดิษฐานองค์
พระพุทธรูปรวมถึงความสูงของฐานท่ีจะติดตั้ง และศึกษารูปแบบองคพ์ระในสมยัเชียงแสน สมยัสุโขทยั และ
สมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงมีความงามและเอกลกัษณ์เฉพาะตน พบว่าแมย้คุสมยัจะต่างกนัแต่กมี็การสร้างพระพุทธรูป
เหมือน ๆ กนั อาจต่างกนัตรงท่ีแนวคิดเก่ียวกบัพระพทุธเจา้หรือพระพทุธศาสนาของศิลปินแต่ละคน ช่างป้ัน
พระพุทธรูปในสมยัสุโขทยัอาจมีแนวคิดเก่ียวกบัพระพุทธเจา้ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ การ
ปล่อยวาง ความสงบระงบั การอยูเ่หนือความทุกขท์ั้งปวง ในสมยัสุโขทยัจะเป็นเร่ืองความหลุดพน้อนัเป็น
จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา เป็นตน้ การสร้างพระพุทธรูปไม่ใช่การสร้างรูปเหมือนของพระพทุธเจา้ แต่
เป็นสัญลกัษณ์แทนพระพุทธองค ์ดงันั้นลกัษณะของพระพุทธรูปในแต่ละสกุลช่างและแต่ละสมยัจึงมีความ
แตกต่างกนั อยา่งไรกต็ามแมว้่ารูปแบบอาจแตกต่างกนั แต่จะมีสัญลกัษณ์สาํคญัท่ีบ่งบอกว่ารูปนั้นเป็นพระ
พุทธองคเ์รียกว่า มหาปุริสลกัษณะ หรือลกัษณะของมหาบุรุษรวม 32 ประการ ผูอ้อกแบบกาํหนดแบบองค์
พระใหแ้สดงออกถึงความมัน่คง สงบน่ิง มีความสง่างาม เพ่ือก่อใหเ้กิดความศรัทธา โดยออกแบบคร่าว ๆ ดว้ย
การวาดดว้ยดินสอ เพ่ือให้ตวัแทนผูน้าํชุมชนเห็นภาพจาํลองขององค์พระ เพ่ือแกไ้ขแบบให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการท่ีตรงกนัของผูน้าํชุมชนกบัผูอ้อกแบบ 
 การขยายแบบ เม่ือไดแ้บบร่างท่ีผ่านการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนจึงขยายแบบองคพ์ระใหมี้ขนาด
หนา้ตกั 120 เซนติเมตร โดยการขยายสัดส่วนและวาดลงบนกระดาษแผน่ใหญ่เพ่ือใหท้ราบขนาดและสัดส่วน
ขององคพ์ระจริง จากนั้นจึงข้ึนฐานแท่นป้ันใหมี้ความสูงเท่ากบัฐานท่ีจะประดิษฐานองคพ์ระ เพ่ือการตรวจสอบ
ตาํแหน่งมุมมองซ่ึงจะมีผลทางสายตาเม่ือมององคพ์ระจากมุมต่าง ๆ ผูอ้อกแบบกาํหนดมุมมองจากมุมตํ่า
หรือการมองแบบตามด (ant eye view) ซ่ึงจะใหค้วามรู้สึกสงบและความศรัทธา ข้ึนโครงสร้างเช่ือมแกน
เหล็กรับนํ้ าหนกัของดินท่ีป้ันโดยขยายจากการวดัเหล็กจากแบบท่ีร่างขยายไวก่้อนหนา้น้ี การเตรียมครอส 
(cross) ทาํจากไมเ้พื่อรับนํ้าหนกัของดินและไม่ใหดิ้นร่วงออกจากแกนเหลก็ ข้ึนดินโดยใหดิ้นเกาะกบัครอส
ตามโครงสร้างเหลก็ท่ีเตรียมไวโ้ดยวดัจากแบบท่ีไดข้ยาย เกบ็รายละเอียดโดยตรวจสอบเส้นรอบองคพ์ระว่า
ตรงตามแบบท่ีออกแบบไวห้รือไม่ ตรวจสอบปริมาตรองคพ์ระกบัแสงเงา ความกลมกลืนของปริมาตรกบั
เส้นจากตาํแหน่งท่ีไดก้าํหนดมุมมอง เก็บรายละเอียดท่ีเห็นในตาํแหน่งต่าง ๆ ตรวจแบบโดยผูน้าํชุมชน
ก่อนท่ีจะส่งช่างทาํแม่พิมพ ์(mold) โดยการวิจารณ์แกไ้ขแบบในขั้นตอนสุดทา้ยของการขยายแบบดว้ยการ
ป้ันดิน 
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ภาพท่ี 1 องคพ์ระตน้แบบ ออกแบบและป้ันขยายโดยอาจารยว์ิชยั โยธาวงศ ์

 
 การทําแม่พมิพ์ การหล่อแบบ และการแต่งปูน หลงัจากขยายแบบดว้ยการป้ันดินเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอน
ต่อมาคือการทาํแม่พิมพทุ์บดว้ยปูนปลาสเตอร์ ควบคุมการแบ่งพิมพโ์ดยใหด้า้นหนา้ขององคพ์ระท่ีมีรายละเอียด
เป็นพิมพแ์ม่ และใหด้า้นหลงัองคพ์ระเป็นพิมพย์อ่ย หลงัจากถอดพิมพเ์สร็จแลว้จึงหล่อแบบดว้ยปูนปลาสเตอร์ 
ในกระบวนการเหล่าน้ีปฏิมากรผูอ้อกแบบและป้ันพระตอ้งควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพราะหากผิดพลาดอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวังานได ้ควรปล่อยใหต้น้แบบช้ินงานท่ีหล่อจากปูนปลาสเตอร์แหง้สนิท เพราะ
จะทาํให้การขดัแต่งเป็นไปโดยง่าย หากขดัแต่งขณะยงัช้ืนจะทาํให้ปูนท่ีขดัออกมาติดกบัเคร่ืองมือแต่งปูน
และกระดาษทราย  
 ในการแต่งปูน ขั้นแรกจะใชก้ระดาษทรายเบอร์หยาบเพื่อปรับปริมาตรพ้ืนผวิใหเ้รียบตึง ไดร้ะนาบ
ตามท่ีผูอ้อกแบบขยายงานกาํหนดไว ้แลว้จึงใชก้ระดาษทรายเบอร์ละเอียดลงจนทาํใหอ้งคพ์ระมีปริมาตรรับ
แสงท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งกลมกลืน และสามารถเนน้เส้นท่ีจะใหค้มและชดัไดใ้นขั้นตอนน้ี หากตอ้งการพอก
ส่วนท่ียบุลงไปหรือตามจุดต่าง ๆ ให้ใชย้ปิซมัฉาบเรียบผสมนํ้ าพอเป็นครีมขน้ ๆ ฉาบไปท่ีผิวงาน เม่ือแห้ง
จึงขดัเหมือนในขั้นตอนแรก เหตุท่ีใชย้ปิซมัเพราะฉาบเรียบและขดัแต่งง่ายกว่าปูนปลาสเตอร์  กระบวนการ
น้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยก่อนการทาํพิมพย์างเพ่ือส่งโรงงานหล่อบรอนซ์ (bronze) จึงตอ้งตกแต่งรายละเอียด 
ตลอดจนการติดเมด็พระศกใหเ้สร็จส้ินในขั้นตอนน้ี 
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ภาพท่ี 2 องคพ์ระตน้แบบปูนปลาสเตอร์ ออกแบบและป้ันขยายโดยอาจารยว์ิชยั โยธาวงศ ์
 
 การทําพิมพ์ยางและการแต่งขีผ้ึ ้ง เม่ือแต่งปูนเสร็จสมบูรณ์แลว้จึงส่งต่อให้ช่างผูช้าํนาญการถอด
พิมพย์างซิลิโคน (silicone) จากองคพ์ระตน้แบบ การถอดพิมพย์างซิลิโคนจะไดง้านท่ีละเอียดมากกว่าการ
ถอดพิมพช้ิ์น พิมพทุ์บ และการถอดพิมพด์ว้ยยางพารา ยางซิลิโคนเป็นยางนาํเขา้จากต่างประเทศ สามารถ
เก็บรายละเอียดของตวังานไดดี้ ยดืหยุน่ ทนความร้อน หล่อไดห้ลายคร้ัง นิยมนาํมาใชใ้นงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงผูอ้อกแบบเลือกให้ถอดแบบโดยใชพ้ิมพย์างซิลิโคนท่ีจะหล่อองคพ์ระเพียงช้ินเดียวเพราะสามารถเก็บ
รายละเอียดและความสมบูรณ์จากตน้แบบไดม้ากสุด การถอดพิมพย์างเร่ิมจากการแบ่งพิมพข์ององคพ์ระ
โดยแบ่งช้ินยางซิลิโคนใหถ้อดออกง่าย โดยแบ่งพิมพแ์ม่ท่ีดา้นหนา้ท่ีมีรายละเอียดใหเ้ป็นช้ินใหญ่ท่ีสุด แลว้
จึงใชดิ้นนํ้ ามนัป้ันเป็นแนวกั้น ผสมยางซิลิโคนกบัตวัทาํแข็งแลว้ทาท่ีตวัช้ินงานประมาณ 2 - 3 ชั้นให้ได้
ความหนาพอประมาณ ในการทาแต่ละชั้นตอ้งรอใหพ้ื้นผวิของยางในแต่ละชั้นแหง้ก่อน อาจเสริมใหช้ิ้นงาน
มีความทนทานดว้ยการใชผ้า้กอซปูเป็นใยเสริมความเขง็แรงในชั้นท่ี 2 หรือ 3 พอเสร็จจึงทาํพิมพค์รอบดว้ย
ปูนปลาสเตอร์ มีการเสริมโครงเหลก็เส้นเพ่ือให้พิมพค์รอบมีความแข็งแรง ไม่บิดตวั หลงัจากนั้นจึงนาํดิน
นํ้ ามนัท่ีป้ันแบ่งพิมพอ์อก ใชว้าสลีนทาท่ีขอบพิมพเ์พื่อเป็นฉนวนกั้นไม่ให้ยางในแต่ละบลอ็คของแม่พิมพ์
ติดกนั ทาํตามกระบวนการจนเสร็จ ถอดยางออกจากตน้แบบโดยแกะพิมพค์รอบออก แลว้จึงลอกพิมพย์างท่ี
ตวัช้ินงานออกมาทาํความสะอาด นาํไปใส่ไวท่ี้ตวัพิมพค์รอบจึงเสร็จกระบวนการพร้อมนาํสู่โรงหล่อ 
 โรงหล่อท่ีผูอ้อกแบบและผูน้าํชุมชนเลือกไวคื้อ โรงหล่อเอเชียไฟน์อาร์ท ซ่ึงเป็นโรงหล่อโลหะ
บรอนซ์ (bronze) ท่ีใชเ้ทคนิคการหล่อแบบสมยัใหม่ (ceramic shell casting) หล่อดว้ยข้ีผึ้งท่ีโรงหล่อผสม
เตรียมไวเ้ป็นช้ินงาน จนถึงขั้นตอนการแต่งข้ีผึ้งดว้ยเคร่ืองมือแต่งข้ีผึ้งโดยเฉพาะเพ่ือใหส้มบูรณ์เรียบร้อย ซ่ึง
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เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูป้ั้นขยายผลงานจะเป็นผูป้ฏิบติังานก่อนจะส่งต่อใหโ้รงหล่อเขา้พิมพแ์ละเททองหล่อ
โลหะ ซ่ึงต่อจากน้ีจะเป็นขั้นตอนการตรวจผลงานต่อจากโรงหล่อ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งการหล่อข้ีผึ้งจากพิมพย์างซิลิโคน ท่ีมา: www.montolart.com 
 

 เม่ือโรงหล่อเททองหล่อองคพ์ระเป็นโลหะ เป็นส่วน ๆ ออกมาแลว้ ผูอ้อกแบบจึงเขา้ไปตรวจดูการ
ประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ เขา้กบัองคพ์ระท่ีเป็นโครงสร้างหลกัว่าประกอบไดถู้กตอ้งตามท่ีป้ันไวห้รือไม่ โรง
หล่อจะตกแต่งโดยการเช่ือมอุดรอยแตกหรือรูตามดและขดัแต่งใหส้มบูรณ์ พร้อมท่ีจะทาํสีในขั้นตอนต่อไป 
ซ่ึงก่อนท่ีจะทาํสีผูอ้อกแบบจะตรวจความสมบูรณ์ของผลงาน หากมีตาํหนิจะปรับแกก่้อนท่ีจะดาํเนินงานใน
ขั้นต่อไป 
 การทาํสีบนผิวงานหรือการรมดาํรมผิว (patination)โดย Torch Technique เป็นวิธีการสร้างสีบนผิว
โลหะดว้ยเคมีชนิดต่าง ๆ โดยการทาํความสะอาดช้ินงานให้เรียบร้อย แลว้ให้ความร้อนบริเวณผิวงานท่ีจะ
ให้เกิดสี ทั้งน้ีความร้อนท่ีเกิดบนผิวโลหะจะทาํปฏิกิริยากบัเคมี (ท่ีไดผ้สมแลว้) จนเกิดเป็นสีตามตอ้งการ 
หากอุณหภูมิตํ่าเกินไปกจ็ะไม่เกิดสี และหากอุณหภูมิสูงเกินไปกจ็ะทาํใหเ้คมีท่ีเกาะบนผิวช้ินงานไหมเ้ป็นสีดาํ
และหลุดลอก ในขั้นตอนน้ีช่างตอ้งมีความชาํนาญในการควบคุมเพื่อให้ไดสี้ตามตอ้งการ ซ่ึงผูอ้อกแบบ
กาํหนดสีขององคพ์ระให้เป็นสีเม็ดมะขาม ควบคุมให้มีความสว่าง เพราะองคพ์ระท่ีเสร็จสมบูรณ์จะติดตั้ง
ภายในศาลา จะทาํใหอ้งคพ์ระมีความสวา่งและมีปริมาตรท่ีนุ่มนวล ชวนใหส้งบ น่าศรัทธา 
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ภาพท่ี 4 องคพ์ระ ออกแบบและป้ันขยายโดยอาจารยว์ิชยั โยธาวงศ ์
 

ผลการสร้างสรรค์ผลงาน 
 จากการดาํเนินงานสร้างสรรคก์ารออกแบบและขยายแบบองคพ์ระพุทธปฏิมา ไดพ้ระพุทธรูปท่ีมี
พุทธศิลป์ผสมผสานลกัษณะของพระในสมยัเชียงแสน สมยัสุโขทยั และสมยัรัตนโกสินทร์ โดยดึงจุดเด่น
ของแต่ละสมยัมาเป็นขอ้มูลในการออกแบบ พร้อมกบัรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการผูน้าํชุมชน มี
การแกไ้ข ใหเ้ป็นพระท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแฝงพุทธคติ เป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีมีความ
ร่วมสมยัในสังคมปัจจุบนั และการดาํเนินการให้แลว้เสร็จตามกระบวนการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์ มี
การศึกษาขอ้มูลรวมถึงการแกปั้ญหาระหว่างการปฏิบติังาน การวิเคราะห์ทศันธาตุทางศิลปะช่วงก่อนและ
หลงัของการปฏิบติังาน 
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          ภาพท่ี 5 องคพ์ระท่ีเสร็จสมบูรณ์ ออกแบบและป้ันขยายโดยอาจารยวิ์ชยั โยธาวงศ ์

 

อภิปรายผล 
 จากการสร้างสรรค์การออกแบบและขยายแบบองค์พระพุทธปฏิมา ได้สอบถามความต้องการ
พ้ืนฐานของชุมชนท่ีตอ้งการไดพ้ระพุทธรูปเพ่ือเป็นศูนยร์วมจิตใจ และศึกษารูปแบบผลงานทางพุทธศิลป์
ใน 3 ช่วงสมยั ไดแ้ก่ สมยัเชียงแสน สมยัสุโขทยั และสมยัรัตนโกสินทร์ ไดแ้รงบนัดาลใจจากพระพุทธรูป
สมยัเชียงแสนโดยนาํลกัษณะของพระเกศบวัตูม พระศกกน้หอย และฐานองคพ์ระเป็นกลีบบวัหงายมาเป็น
แบบ ส่วนพระพกัตร์และโครงสร้างองคป์ระกอบสัดส่วนไดศึ้กษาจากพระพุทธรูปสมยัสุโขทยัหมวดชิน
ราช โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของเส้นความโคง้เวา้ของพระวรกายท่ีรับกนั และแสงเงาของความนูนของ
ปริมาตรมาเป็นแบบ องคพ์ระท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ไดอ้อกแบบพระพกัตร์รูปไข่สั้น พระขนง (ค้ิว)โก่ง
โคง้รับกบัปริมาตรนูน พระเนตรมองตํ่า และปลายน้ิวพระหตัถท์ั้ง 4 ยาวเสมอกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
พระในยคุท่ีนาํมาศึกษา โดยไดน้าํลกัษณะขององคพ์ระท่ีกล่าวมาใชใ้นการออกแบบงาน 
 โครงสร้างภาพรวมองคป์ระกอบทางรูปทรงไดศึ้กษาจากยุคตน้รัตนโกสินทร์ โดยเน้นศึกษาพระ
ประธานท่ีสร้างในสมยัน้ี มีโครงสร้างทางรูปทรงและเส้นสอดผสานกนัท่ีมีความอ่อนช้อยน้อยกว่าสมยั
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สุโขทยั เส้นโครงสร้างท่ีปรากฏในองคพ์ระประธานยคุตน้รัตนโกสินทร์จึงแสดงถึงความมัน่คง สงบ ท่ีมี
ส่วนผสมผสานของพระ 3 สมยัท่ียกมาศึกษา 
 จากการศึกษารูปแบบผลงานทางพุทธศิลป์ทั้ ง 3 สมัย ทําให้ได้ข้อมูลและแรงบันดาลใจให้
ผูอ้อกแบบนาํไปใชใ้นการออกแบบองคพ์ระ เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการในเร่ืองความสงบ ความศรัทธา 
ผูอ้อกแบบจึงใชโ้ครงสร้างของเส้นของพระท่ียกมาศึกษาในการออกแบบองคพ์ระปางสมาธิ องคพ์ระท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเพื่อประจาํศาลาการเปรียญ ณ วดัสระตะเคียนธรรมมาราม และไดข้ยายผลงานสร้างสรรคเ์ป็น
งานปฏิมากรรมคือองคพ์ระพุทธรูป มีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้กบัปัญหาทางทศันศิลป์ท่ีมีผลทางสายตาท่ี
เกิดข้ึนในช่วงปฏิบติังานจนแลว้เสร็จเป็นพระประธานประจาํศาลา ก่อให้เกิดความภูมิใจ ความเคารพ 
ศรัทธาของคนในชุมชนและผูท่ี้ไดพ้บเห็น เพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้กบัผูท้าํงานการสร้างสรรคก์าร
ออกแบบและขยายแบบองคพ์ระพุทธปฏิมาใหมี้พฒันาการยิง่ข้ึนไป 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 การออกแบบท่ีต้องการให้องค์พระมีรูปลกัษณ์และพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นงาน
ปฏิมากรรมร่วมสมยั โดยนาํลกัษณะเฉพาะของพระพุทธรูปท่ีศึกษามาออกแบบข้ึนใหม่นั้นเป็นขอ้สรุป
ร่วมกนัของผูอ้อกแบบกบัผูน้าํชุมชน ข้อดีคือสร้างความภูมิใจให้กับชุมชนท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ แต่กลุ่มผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นต่างกนัไปตามประสบการณ์การรับรู้และประสบการณ์ทาง
สุนทรียศาสตร์ (ความงาม) จึงทาํให้การหาขอ้สรุปเร่ืองรูปแบบขององคพ์ระมีความล่าชา้ ตลอดจนความ
ล่าช้าในขั้นตอนการขยายแบบเพราะกลุ่มผูน้าํชุมชนสามารถเสนอความคิดเห็นของตนไดอ้ย่างเต็มท่ีใน
ขั้นตอนการตรวจแบบป้ันดิน จึงตอ้งอธิบายให้กลุ่มผูน้าํชุมชนเขา้ใจร่วมกนั ขอ้เสนอแนะในการทาํงาน
ร่วมกบักลุ่มชุมชนในคร้ังต่อไปคือ ควรให้กลุ่มผูน้าํชุมชนไดพู้ดคุยทาํความเขา้ใจหาขอ้สรุปผ่านบุคคลท่ี
ไดรั้บการยอมรับหรือมีความรู้ เพื่อเป็นตวัแทนในการประสานงานกบัผูอ้อกแบบและขยายแบบเพ่ือการ
ดาํเนินงานอยา่งมีเอกภาพ 
 ในดา้นผลงานนั้น องค์พระผ่านกระบวนการตั้งแต่การขยายแบบ การข้ึนโครงสร้าง การป้ันหุ่น 
รวมถึงการทาํพิมพ ์การหล่อโลหะเป็นช้ินงานท่ีสมบูรณ์ตามกระบวนการจนพร้อมท่ีจะติดตั้ง ณ ศาลาวดั
สระตะเคียนธรรมมาราม ฐานท่ีจะติดตั้งมีความสูงจากพื้นราว 60 เซนติเมตร ซ่ึงขั้นตอนการขยายแบบไดท้าํ
ฐานในการขยายแบบให้สูงเท่ากบัฐานจริงเพ่ือตรวจสอบมุมมองท่ีจะมีผลทางสายตา  เพราะไดอ้อกแบบให้
เศียรขององคพ์ระมีขนาดใหญ่กว่าปกติเลก็นอ้ย เม่ือมองจากมุมตํ่าในเวลากราบองคพ์ระจะใหค้วามรู้สึกสม
ส่วน แต่เน่ืองจากวดัไดรั้บมอบองคพ์ระแกะสลกัหินทรายจากผูมี้จิตศรัทธามาถวายทาํบุญก่อนหนา้ และได้
ติดตั้งแทนท่ีพระประธานท่ีดาํเนินการหล่อโลหะจนแลว้เสร็จ จึงทาํใหอ้งคพ์ระท่ีติดตั้งในภายหลงัตอ้งอยูใ่น
ตาํแหน่งขา้งล่างลงมา เพราะพระแกะสลกัหินทรายมีนํ้ าหนกัมาก เคล่ือนยา้ยยาก ดงันั้นเม่ือตอ้งติดตั้งองค์
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พระในตาํแหน่งท่ีตํ่าลงมาทาํให้มีผลต่อสายตาและมุมมองท่ีไดถู้กกาํหนดไวแ้ต่แรก ซ่ึงเป็นปัญหาสุดวิสัย
เหตุเพราะการขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความงามและมุมมองทางสายตาของผูน้าํชุมชน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) ศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 
2) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 
จาํกดั (มหาชน) 3) ศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) และ 4) ศึกษาลกัษณะความเป็นตวัแปรส่งผา่นการรับรู้คุณภาพบริการระหว่าง
ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและแบบพหุคูณ 
ผลการวิจยัพบว่าภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้คุณภาพบริการ
มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ และภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงัพบว่าการรับรู้คุณภาพบริการเป็น
ตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าการรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรส่งผา่นแบบ Partial Mediator 
คาํสําคญั: บตัรเดบิต, ภาพลกัษณ์, การรับรู้คุณภาพบริการ, ความจงรักภกัดี 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the influence of debit card image on the 
perception of service quality, 2) to study the influence of the perception of service quality on product 
loyalty of UOB debit card, 3) to study the influence of the image of debit card on product loyalty of UOB 
debit card, and 4) to study the moderating effect of the perception of service quality between image of 
debit card and product loyalty of UOB debit card. Information was collected from 400 samples of UOB 
debit cardholders in Bangkok area. The tool used in the research was questionnaire. The statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The hypothesis test were are done by 
a simple and multiple regression analysis. The result of the research found that the overall image of debit 
card and image of reliability had a positive influence on the perception of service quality. Perception on 
service quality had a positive influence on product loyalty and the overall image of debit cards, and 
transaction costs, reliability, privilege, they all had positive influences on their loyalty to the product with 
statistical significance level of .05. In addition, it was found that perception of service quality was the 
moderator variable between debit card image and product loyalty with a statistical significant at .05 level. 
The test result indicated that the perception of service quality was the moderator variable under partial 
mediator.    
Keywords: debit card, product image, perceived service quality, loyalty. 
 

บทนํา 
 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบนัทาํให้มนุษยส์ร้างสรรค์ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจะช่วย
พฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน นวตักรรมบตัรพลาสติกเป็นวิวฒันาการหน่ึงท่ีทาํให้คนไม่ตอ้งกงัวลกบัการ
พกเงินสดคร้ังละมาก ๆ เกิดความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้หรือบริการ และป้องกนัความเส่ียงจากการ
สูญหายหรือถูกขโมยหากพกเงินสดจาํนวนมาก จากขอ้มูลสถิติการใชบ้ตัรเดบิตใน พ.ศ. 2555 พบว่ามียอด
การใชบ้ตัรเดบิต จาํนวน 9.2 พนัลา้นบาท (ประภทัร พนูสิน, ออนไลน์, ม.ป.ป.) โดยใชเ้พ่ือชาํระค่าสินคา้
และบริการผ่านเคร่ืองรับบตัรเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ส่วนใหญ่ผูถื้อบตัรยงัมีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเดบิตไม่
ต่างจากการใชบ้ตัรเอทีเอม็คือทาํธุรกรรมผา่นตูเ้อทีเอม็เพียงอยา่งเดียว ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งต่างพฒันา
ผลิตภณัฑโ์ดยมุ่งเนน้การบริการท่ีแตกต่างและโดดเด่น การสร้างการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑก่์อเกิด
เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจยคุใหม่ท่ีใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์มาเป็นอนัดบั
หน่ึง การสร้างภาพลกัษณ์นบัเป็นหวัใจสาํคญัท่ีจะดึงดูดลูกคา้ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งศึกษาและให้ความสาํคญักบั
การบริการอยา่งจริงจงั (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542) ดงันั้นท่ามกลางการขยายตวัของบตัรเดบิตท่ี
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สูงข้ึน มีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการใชง้าน อีกทั้งมีความคาดหวงัต่อการให้บริการท่ี
แตกต่างกนั การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและปรับปรุงคุณภาพให้มีความหลากหลายเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายจึง
เป็นเง่ือนไขสําคญัในการพฒันาบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาภาพลกัษณ์
บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 
จาํกดั (มหาชน) เพื่อนาํไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพบริการ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์
บตัรเดบิต นาํไปสู่ผลตอบแทนระยะยาวและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคาร
ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคาร
ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
 4. เพ่ือศึกษาลกัษณะความเป็นตวัแปรส่งผา่นของการรับรู้คุณภาพบริการระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิต
และความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 กาํหนดให้การรับรู้คุณภาพเป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างภาพลกัษณ์และความจงรักภกัดี และสร้าง
สมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 
 ภาพลกัษณ์บัตรเดบิต (debit card’s product image) หมายถึง มุมมองของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีรับรู้
และรู้สึกเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต โดยมาจากขอ้มูลท่ีลูกคา้รับทราบหรือจากประสบการณ์ท่ีเคยพบใน
อดีต บุญรอด พรหมศาสตร์ (2539, หนา้ 39) กล่าวว่าการสร้างภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากเพราะหาก
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีไวใ้นใจลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความเช่ือถือไดก้เ็ท่ากบัไดว้างรากฐานขององคก์ร
ไวอ้ยา่งแน่นหนา แมเ้ม่ือเกิดวิกฤตการณ์ใดกย็อ่มไม่สั่นคลอนต่อธุรกิจจนเกินไปและสามารถแกไ้ขใหลุ้ล่วง
ไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้นการศึกษาภาพลกัษณ์บตัรเดบิตตามทศันะของผูถื้อบตัรเดบิต ผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษา
ภาพลกัษณ์ท่ีสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจดา้นการเงินการธนาคาร ไดแ้ก่ ตน้ทุนธุรกรรม นวตักรรม ความ
น่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชนบ์ตัร 
 การรับรู้คุณภาพบริการ (perceived service quality) หมายถึง ความรู้สึกของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการให้บริการของพนกังานประจาํสาขาและพนกังานให้บริการทางโทรศพัท ์ตลอดจนการรับรู้ข่าวสาร
บริการต่าง ๆ ท่ีธนาคารอาํนวยความสะดวกให ้ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ผูว้ิจยั
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ศึกษาแนวคิดคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) พบว่าการรับรู้เป็นตวักาํหนด
ความนิยมชมชอบในผลิตภณัฑแ์ละธนาคาร และการใหบ้ริการของธนาคารเป็นตวัช้ีวดัประเมินคุณภาพการ
บริการ ดงันั้นการศึกษาภาพลกัษณ์บตัรเดบิตจึงตอ้งศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการท่ีไดถู้กรับรู้และประเมินผล
จากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ โดยเปรียบเทียบความคาดหวงัต่อผลิตภณัฑท่ี์อยู่ในใจและประสบการณ์ของลูกคา้ท่ี
เคยไดรั้บจากการใชบ้ริการ 
 ความจงรักภักดีต่อผลติภัณฑ์บัตรเดบิต (loyalty towards debit card product) หมายถึง ความ
เช่ือมัน่ท่ีลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการมีต่อบตัรเดบิตซ่ึงสามารถตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจ
และเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ ก่อใหเ้กิดการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนมาใชบ้ริการ Assael (1991) กล่าวว่าทศันคติท่ี
ดีท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคซ้ือตราสินคา้เดิมอีก ดงันั้นการศึกษาผลลพัธ์ของความจงรักภกัดี
ต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตอาจเกิดจากการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ หากลูกคา้ประทบัใจในคุณภาพการ
ใหบ้ริการของธนาคารยอ่มทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ เกิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างลูกคา้และธนาคาร
ในระยะยาว และยงัอาจทาํใหเ้กิดการแนะนาํผลิตภณัฑใ์หก้บับุคคลอ่ืนอีกดว้ย 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ธนาคาร
ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
 สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานท่ี 3 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
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สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความ
จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ขอบเขตของการวจิัย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยการศึกษาขอ้มูลแบบปฐม
ภูมิ (primary data) ในการสาํรวจโดยการออกแบบสอบถาม และขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยการ
สาํรวจผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 76,018 คน กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1967) กาํหนดค่าความ 
คลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 สามารถคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าํนวน 400 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (purposive sampling) และแบบโควตา้ (quota sampling) แจกแบบสอบถามใหก้บัผูถื้อบตัรเดบิต
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยเลือก 4 เขตจากทั้งหมด 11 เขต ในแต่ละเขตเลือกสาขาจาํนวน 2 สาขา 
เพ่ือใหไ้ดต้วัอยา่งท่ีมีความหลากหลาย เกบ็ขอ้มูลในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบปัจจยัโดยครอบคลุมเน้ือหาและ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต 
3) ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต 4) การรับรู้คุณภาพบริการ และ 5) ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต 
ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง
ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์IOC เพ่ือพิจารณาว่าขอ้คาํถามนั้นมีความเท่ียงตรงหรือไม่ โดย
พิจารณาจากค่าดชันี IOC  ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 ข้ึนไป (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555) ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้างดว้ยการนาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด พบว่ามีค่า Factor Loading อยูใ่นช่วง 
0.547 - 0.991 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ โดย Nunnally & Bernstein (1994) กล่าวว่า
ควรมีค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป และนาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยกาํหนด
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% (α = .05) ระดบัความถูกตอ้งและระดบันยัสาํคญัท่ี .5 ใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(α-Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 99) พบว่าค่าของ Cronbach Alpha อยูใ่นช่วง 
0.630 - 0.921 ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ควรอยูใ่นระดบัท่ีมากกว่า .6 แบบสอบถามจึงอยูใ่นเกณฑค์วามเช่ือมัน่สูง
และสามารถนาํไปใชใ้นการทดสอบได ้
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ผลการวจัิย 
 1. ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตของธนาคารโดยรวมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้
ธนาคาร (β = 0.65, p<.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพบริการเพียงดา้นเดียว (β = 0.38, p<.05) ส่วนดา้นตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม และดา้นสิทธิ
ประโยชนบ์ตัรไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ (β = 0.17, p>0.05) (β = -0.15, p>0.05) (β = 
-0.14, p>0.05) 

2. การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต (β = 0.94, 
p<.05) 

3. ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตของธนาคารโดยรวมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัร
เดบิต (β = 0.58, p<.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นตน้ทุนธุรกรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้น
สิทธิประโยชน์บตัรมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต (β = 0.14, p<.05) (β = 
0.84, p<.05) (β = -0.25, p<.05) ส่วนดา้นนวตักรรมไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์
บตัรเดบิต (β = 0.01, p>.05) 

4. การรับรู้คุณภาพบริการซ่ึงเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อ
ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต วิเคราะห์ความถดถอยของความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบพหุคุณ โดยปฏิบติัตามสถิติ
ทดสอบของ Baron & Kenny (1996) ในการทดสอบสมมติฐานดว้ยขั้นตอนทั้ง 4 พบว่า 1) ภาพลกัษณ์บตัร 
เดบิตและการรับรู้คุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ซ่ึงเท่ากบั 0.65  2) การรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญั พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ซ่ึงเท่ากบั 0.94 และ 3) ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและ
ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตมีความสัมพนัธ์กนั พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ซ่ึงเท่ากบั 
0.58 และเม่ือควบคุมตวัแปรส่งผา่นคือการรับรู้คุณภาพบริการ ทาํใหภ้าพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตลดลงแต่ยงัคงมีนยัสาํคญั พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ซ่ึงเท่ากบั 0.19 จึงสรุปไดว้่า การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรส่งผา่น Partial Mediator คือตวัแปรท่ีช่วย
ส่งเสริมตวัแปรอ่ืน ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือลูกคา้มีการรับรู้ภาพลกัษณ์
ควบคู่ไปกบัการรับรู้คุณภาพบริการ 
 

อภิปรายผล 
 1. ภาพลกัษณ์ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้น
สิทธิประโยชน์บตัร จะเห็นว่าภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อาจเพราะธนาคารยูโอบี 
จาํกัด (มหาชน)ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในด้านแนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงินว่ามี



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี 2558    | 392 

 
 
เสถียรภาพจากสถาบันจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ มู ้ดด้ี (ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2557) แสดงให้เห็นถึง
ภาพลกัษณ์ของศกัยภาพทางการเงินของธนาคารว่ามีความมัน่คง ทาํให้ลูกคา้เช่ือมัน่และไวว้างใจเลือกใช้
ผลิตภณัฑข์องธนาคาร 
 2. ระดบัการรับรู้คุณภาพบริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการให้บริการดา้นขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ตอบ
ขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน จะเห็นไดว้า่ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานการบริการ 
โดยคาดหวงัให้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัเท่านั้น 
เพ่ือใหก้ารบริการทางการเงินอยา่งมืออาชีพแก่ลูกคา้ 
 3. ระดบัความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตมีค่าเฉล่ียสูงสุดในขอ้ หากบตัรเดบิตเกิดชาํรุดหรือ
สูญหายก็จะมาเปิดใชบ้ริการบตัรแบบเดิมอีก อาจเพราะความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เป็นผลมาจากลูกคา้เคยใชผ้ลิตภณัฑข์องธนาคารมาก่อน ส่วนมากถือบตัรเดบิต
ของธนาคารมามากกว่า 3 ปี แสดงใหเ้ห็นว่าลูกคา้พอใจในผลิตภณัฑจ์นนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้
และธนาคารในระยะยาว 
 4. การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรส่งผา่นระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อ
ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจากการทดสอบความเป็นตวัแปรกลาง (testing for 
mediation) ตามสถิติทดสอบของ Baron & Kenny (1986) แสดงให้เห็นว่า ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีในผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต ขณะเดียวกนัหากลูกคา้มีการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัร
เดบิตผา่นคุณภาพการใหบ้ริการกจ็ะช่วยส่งเสริมให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตไดม้าก
ยิ่งข้ึน ดงันั้นธนาคารจึงควรส่งเสริมในการสร้างความโดดเด่นดา้นภาพลกัษณ์บตัรเดบิตให้เห็นเด่นชัด 
ส่งผลใหลู้กคา้รับรู้ถึงความแตกต่างของการบริการจนนาํไปสู่ความภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์
 5. ประโยชนจ์ากการวิจยั 
    5.1 ประโยชนเ์ชิงการจดัการ  
       - สามารถนาํผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากทั้ง 2 ปัจจยัมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ต่อผลิตภณัฑข์องธนาคาร 
       - การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายปัจจุบนัเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ จะเห็นว่าส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ
คือจุดบริการในยา่นธุรกิจและสาขาท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ธนาคารจึงควรปรับปรุงจุดบริการ
ใหค้รอบคลุม เพ่ือรองรับการใหบ้ริการลูกคา้และสร้างความจงรักภกัดีในตราสินคา้ใหม้ากข้ึนดว้ย 
       - ความโดดเด่นของบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) คือดา้นความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล
และความคุม้ครองชีวิตกรณีประสบอุบติัเหตุ ซ่ึงเป็นเหตุผลหลกัท่ีลูกคา้เลือกใช้บริการบตัรเดบิตของ
ธนาคาร แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารคู่แข่งในดา้นรูปลกัษณ์บตัรพบว่ายงัดอ้ยกว่ามาก จึงควรวางแผน
พฒันาปรับปรุง เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหต้ดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑธ์นาคารเพ่ือขยายฐานลูกคา้ใหม่  
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    5.2 ประโยชน์เชิงทฤษฏี โดยการบูรณาการทางทฤษฎีเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต การรับรู้คุณภาพบริการ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะส่งผลทางบวกต่อความจงรักภกัดี
ต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัภาพท่ี 1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และทดสอบ
ความเป็นตวัแปรกลางของการรับรู้คุณภาพบริการในอิทธิพลระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดี
ต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต และพิสูจนส์มมติฐานดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากการศึกษากบัผูถื้อบตัรเดบิตธนาคาร
ยโูอบีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความ
จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต โดยศึกษาเฉพาะผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตเท่านั้น จึงควรศึกษาภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารควบคู่กบัการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เพ่ือนาํขอ้มูล
ท่ีไดม้ากาํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ตลอดจนแสดงใหเ้ห็นจุดเด่น
และจุดดอ้ยของธนาคาร เพ่ือจะไดน้าํมาทบทวนและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 2. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิตเพ่ิมเติมในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีมีสาขาของธนาคารยโูอบี 
จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยู ่เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบกบัผลของกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีท่ีผูว้ิจยัศึกษาซ่ึงเป็นใจกลาง
เมือง 
 3. ควรศึกษาเชิงลึกหรือการวิจยัเชิงคุณภาพในดา้นภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและการรับรู้คุณภาพบริการ 
โดยสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํา้มันเคร่ือง 
ในเขตบางกอกใหญ่ บางแค  กรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองในเขตบางกอกใหญ่ บางแค 
กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจยัด้านทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามันเคร่ือง ในเขตบางกอกใหญ่และบางแค กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัเคร่ือง
ในเขตบางกอกใหญ่และบางแค กรุงเทพมหานคร  3) เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ามนัเคร่ืองในเขตบางกอกใหญ่และบางแค กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง
คือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือนํ้ามนัเคร่ืองรถยนตใ์นเขตบางกอกใหญ่และบางแค 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t - test, One - way Anova และ F - test 
เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตวัแปร พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
นํ้ามนัเคร่ืองรถยนตปั์จจยัดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามสาํคญัเร่ืองตรายีห่อ้และบรรจุภณัฑอ์ยูใ่นระดบัดี ปัจจยัดา้น
ราคาใหค้วามสาํคญัเร่ืองราคากบัคุณภาพนํ้ามนัเคร่ืองรถยนตแ์ละการใหส่้วนลดจากการซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง 
ปัจจยัช่องทางการตลาดใหค้วามสาํคญัเร่ืองความสะดวกภายในร้านจาํหน่ายนํ้ามนัเคร่ืองอยูใ่นระดบัดี ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญัเร่ืองการมีของแถมอยูใ่นระดบัดี ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการเลือก
ซ้ือนํ้ามนัเคร่ืองรถยนตใ์หค้วามสาํคญัเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบันํ้ามนัเคร่ืองรถยนตเ์ปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
คาํสําคญั: พฤติกรรมการซ้ือ, นํ้ามนัเคร่ือง 
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต ์ คณะเทคโนโลย ี วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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ABSTRACT 
 Many research factors that influence the buying behavior of engine oil in Bangkok Yai, 
Bangkhae, Bangkok. The objective of this research were to: 1) To determine the factors and personal 
factors influencing consumer attitudes to buy engine oil in Bangkok Yai, 2) To study the relationship 
between personal attitudes and behaviors of consumers to buy engine oil in Bangkok Yai, Bangkok, and 
3) To determine the relative importance of factors influencing consumer behavior in buying engine oil in 
Bangkok Yai, Bangkok. The sample used in this research was consumers who buy engine oil in Bangkok 
Yai 400 samples. The statistics used in this research were frequency, percentage, average, standard 
deviation, t - test, One - way Anova, and F - test was used to test the different variables. The results 
showed that the marketing mix factors that influence consumers to buy engine oil product that the 
respondents focused on were the brand and the package of engine. The price factor was also important 
related to the quality of engine oil, and the importance of the discount was in medium level.  For the 
channel factor, it is important to have convenience stores that sell engine oil. The market promotion is also 
important in a good level. There was a medium level about the consumers’ perceptions toward 
comparisons between two brands of engine oil. 
Keywords: buying behavior, engine oil. 
 

บทนํา 
 ภาพรวมการแข่งขนัของตลาดนํ้ามนัเคร่ืองในปี 2555 สูงข้ึน 4% จากนโยบายส่งเสริมใหมี้รถคนัแรก 
ทาํให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศไดเ้ป็นอย่างดี มีรถใหม่เขา้จดทะเบียนกบักรมการขนส่งทาง
บกทัว่ประเทศ จาํนวน 3,408,084 คนั ในจาํนวนน้ีเป็นรถท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพฯ จาํนวน 1,021,814 คนั จาก
ขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่าปัจจุบนัธุรกิจนํ้ ามนัเคร่ืองในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง ผูผ้ลิตนํ้ ามนัเคร่ือง
รถยนตร์ายใหญ่ ๆ ประมาณ 8 ราย ประกอบดว้ย ปตท. บางจาก เชลล ์โมบิล  คาสตรอล คาลเทก็ซ์  เอสโซ่ และ
บีพี จึงมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมและรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนเอง 
นอกจากการใชก้ลยทุธ์การตลาดซ่ึงเป็นการทาํตลาดโดยบริษทัผูผ้ลิต แต่ในดา้นผูบ้ริโภคซ่ึงบริษทัเห็นว่าไม่
จาํเป็นต้องศึกษาทศันคติและพฤติกรรมในการซ้ือนํ้ ามนัเคร่ือง เพราะอาจคิดว่าถึงอย่างไรผูบ้ริโภคท่ีมี
รถยนตต์อ้งซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองรถยนตอ์ยูแ่ลว้ ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดท่ีถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้น เพราะการเรียนรู้
ทศัคติและพฤติกรรมของลูกคา้จะทาํให้บริษทัไดรั้บรู้ขอ้มูลของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน สามารถนาํไปปรับปรุง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งการทาํวิจยัเก่ียวกบันํ้ามนัและนํ้ามนัเคร่ือง
ในรอบหลายปีท่ีผา่นมาส่วนใหญ่วิจยัในดา้นของบริษทัหรือผูผ้ลิต เช่น การวิจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อ
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การตดัสินใจซ้ือนํ้ ามนัเคร่ือง และเป็นการศึกษาในภาพรวมขนาดใหญ่ จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงเห็นถึง
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองในเขตบางกอกใหญ่ บางแค 
กรุงเทพมหานคร โดยผลวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์กบับริษทั คาสตรอล (ประเทศไทย) จาํกดั สามารถนาํไปใช้
ในการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ ามนัเคร่ือง 
ในเขตบางกอกใหญ่และบางแค กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการ
เลือกซ้ือนํ้ามนัเคร่ืองในเขตบางกอกใหญ่และบางแค กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือนํ้ามนัเคร่ือง
ในเขตบางกอกใหญ่และบางแค กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
1.  ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค สาํหรับการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือนํ้ามนัเคร่ืองรถยนตใ์นเขตบางกอก

ใหญ่และบางแค ใชแ้นวคิดหลกัคือ ทฤษฎีส่ิงกระตุน้ - การตอบสนอง (S - R theory) หรือโมเดลพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (consumer behavior model) เป็นหลกัในการศึกษาเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ โดยไดอ้ธิบายถึงจุดเร่ิมตน้ดว้ยการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (stimulus)  ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่าน
เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ ซ่ึงจะนาํไปสู่การตอบสนอง 
(response) ของผูซ้ื้อ (buyer) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (buyer’s purchase decision) 
 2. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดกบันํา้มันหล่อลืน่รถยนต์  จากทฤษฎี S - R ส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาด (marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมได ้ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสม
การตลาด (marketing mix (4Ps)) ประกอบดว้ย 

    - ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สวยงาม เพื่อกระตุน้ความ
ตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

    - ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (price) เช่น การกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ หรือล่อใจ
กลุ่มเป้าหมาย  

    - ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (distribution หรือ place) เช่น การจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์ห้
ทัว่ถึงเพ่ือใหส้ะดวกแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 
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    - ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion) เช่น การโฆษณาอยา่งสมํ่าเสมอ การใชค้วาม
พยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไป เพ่ือกระตุน้
ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับนํ้ามันเคร่ืองรถยนต์ ในการเลือกประเภทของนํ้ ามนัเคร่ืองดูจากพ้ืนฐานของ
นํ้ามนัเคร่ืองว่าเป็นชนิดใด ซ่ึงจะมีผลกบัอายกุารใชง้านของนํ้ามนัเคร่ือง โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ 1) นํ้ามนัเคร่ืองชนิดธรรมดา 2) นํ้ามนัเคร่ืองชนิดก่ึงสังเคราะห์ 3) นํ้ามนัเคร่ืองสังเคราะห์ โดยขอ้
แตกต่างของนํ้ ามนัเคร่ืองทั้ง 3 ชนิดคือ โครงสร้างของโมเลกุลในตวันํ้ ามนัเคร่ืองท่ีมีการยึดตวัเกาะกนั โดย
การยึดตวัของอะตอมท่ีต่างกนัทาํให้นํ้ ามนัเคร่ืองสามารถคงความหนืดและลกัษณะการเป็นฟิล์มไดน้าน
ต่างกนั ซ่ึงขอ้แตกต่างของนํ้ามนัเคร่ืองทั้ง 3 ชนิดจะส่งผลต่อระยะเวลาในการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง 
   

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ขอบเขตการวจิยั  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือมนัเคร่ืองรถยนตเ์ฉพาะเขตบางกอกใหญ่ 
และบางแค กรุงเทพมหานคร ระหวา่งเดือนมกราคมถึงกนัยายน 2557 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองรถยนตใ์นเขตบางกอกใหญ่
และบางแค จาํนวน 226,140 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง Yamane (1967) สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(simple random sampling) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชน้ํ้ ามนัเคร่ืองรถยนต ์และ
ทศันคติและพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ   
 การวเิคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t - test และ One - way Anova  
 

ผลการวจัิย 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 21 - 29 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือ ปวช. ประกอบอาชีพรับจา้ง มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 20,001 - 25,000 บาท สาํหรับขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
รถยนต์ ส่วนใหญ่เป็นประเภทเคร่ืองยนต์ดีเซลและใช้นํ้ ามนัดีเซล ใชน้ํ้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ประเภทก่ึง
สังเคราะห์ ขนาดเคร่ืองยนต ์1,600 ซีซี ลกัษณะการใชง้านรถยนต์เป็นประเภทใชส่้วนตวั ใชร้ะบบเกียร์ 
ขบัเคล่ือนดว้ยลอ้หลงั   

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกซ้ือนํ้ามนัเคร่ือง พบวา่ 
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    - ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองรถยนตต์ามระยะทาง มีปริมาณนํ้ ามนัเคร่ืองท่ี
เปล่ียนต่อคร้ัง  6 - 8  ลิตร ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา มีการเปล่ียนนํ้ามนัเคร่ือง 3 - 4 คร้ัง มีค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือนํ้ามนัเคร่ืองรถยนตต่์อคร้ัง จาํนวน 1,001 - 1,500 บาท  

    - ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองรถยนต ์ไดแ้ก่ ให้การหล่อล่ืน ลดแรงสึกหรอของเคร่ืองยนต ์และ
ช่วยรักษาความสะอาดของเคร่ืองยนต ์ยีห่อ้นํ้ามนัเคร่ืองท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดหรือซ้ือประจาํ ไดแ้ก่ ปตท. และคาสตรอล 
เพราะมีคุณภาพดี กรณีท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองดว้ยตนเองจะนาํรถยนตไ์ปเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์ 
ณ ศูนยบ์ริการเปล่ียนถ่าย แต่กรณีท่ีเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองดว้ยตนเองจะซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองจากศูนยบ์ริการเปล่ียน
ถ่าย ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันํ้ามนัเคร่ืองรถยนตจ์ากโทรทศันแ์ละหนงัสือพิมพ ์ผูมี้ส่วนร่วมใน
การเลือกซ้ือนํ้ามนัเคร่ืองรถยนตข์องผูบ้ริโภคคือเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้พบว่ามีระดบัการ
ยึดติดในตราสินค้านํ้ ามันเคร่ืองท่ีเคยใช้อยู่มากกว่าจะทดลองส่ิงท่ีไม่แน่ใจ และหากชอบตราสินค้า
นํ้ามนัเคร่ืองใดแลว้จะไม่เปล่ียนไปทดลองใชต้ราสินคา้อ่ืน 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์พบวา่ 
    - ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามสาํคญัเร่ืองตรายีห่อ้อยูใ่นระดบัดี   
    - ปัจจยัดา้นราคา ใหค้วามสาํคญัเร่ืองราคากบัคุณภาพนํ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์และการใหส่้วนลดจาก

การซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง  
    - ปัจจยัช่องทางการตลาด ใหค้วามสาํคญัเร่ืองความสะดวกภายในร้านจาํหน่ายนํ้ามนัเคร่ืองอยูใ่น

ระดบัดี   
    - ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการมีของแถมอยูใ่นระดบัดี  
    - ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองรถยนต ์ให้ความสาํคญัเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบั

นํ้ามนัเคร่ืองรถยนตเ์ปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 

อภิปรายผล 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยูร่ะหว่าง 21 - 29 ปี ในระยะเวลา 1 ปี มีการ

เปล่ียนนํ้ ามนัเคร่ืองเฉล่ีย 3 เดือนต่อคร้ัง เหตุผลท่ีเลือกซ้ือนํ้ ามนัเคร่ืองรถยนตเ์พราะว่ามีคุณภาพ ส่วนใหญ่
ตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ผูมี้ส่วนร่วมในการเลือกซ้ือคือเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกันํ้ามนัเคร่ือง 
2 ยี่ห้อ ไดแ้ก่ ปตท. และคาสตรอล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรณิกา เลิศธนลกัษณ์ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ
เกียรติ (2550) และธารทิพย ์จนัทรักษ ์(2547) ท่ีพบว่าทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญัเก่ียวกบัการรับรู้วา่นํ้ามนัเคร่ืองรถยนตแ์ทห้รือปลอม และความรู้เก่ียวกบันํ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์ 

2.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. ประกอบอาชีพรับจา้ง 
มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 20,001 - 25,000 บาท ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของกรณิกา เลิศธนลกัษณ์ และกิตติพนัธ์ 
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คงสวสัด์ิเกียรติ (2550) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น 
และมีรายได ้10,001 บาทข้ึนไป  

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเร่ืองตรายีห่อ้ของ
นํ้ ามันเคร่ืองมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ความสะดวกภายในร้านจาํหน่าย
นํ้ ามนัเคร่ือง ดา้นการส่งเสริมการตลาด การมีของแถม และให้ความสาํคญัดา้นราคาเป็นลาํดบัสุดทา้ย แตกต่าง
จากงานวิจยัของกรณิกา เลิศธนลกัษณ์ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2550) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นราคามีส่วน
สาํคญัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ รองลงมาคือการส่งเสริมการตลาด เช่น การจดัใหมี้ของแถม การลดราคา 
ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

4. ดา้นทศันคติ  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้เก่ียวกบันํ้ามนัเคร่ืองรถยนตเ์ปรียบเทียบกบัยีห่อ้
อ่ืนมากท่ีสุด รองลงมาคือความรู้สึกว่านํ้ามนัเคร่ืองท่ีใชอ้ยูมี่ความพิเศษกว่ายีห่อ้อ่ืน และลาํดบัสุดทา้ยคือการ
รับรู้ว่านํ้ ามนัเคร่ืองแทห้รือปลอม และความรู้เก่ียวกบันํ้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธาร
ทิพย ์จนัทรักษ ์(2547) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคยงัมีความรู้นอ้ยเก่ียวกบันํ้ามนัเคร่ืองรถยนตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  
  

ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษทั คาสตรอล (ประเทศไทย) จาํกดั ควรนาํผลวิจยัไปใชว้างแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภค 
 2. บริษทั คาสตรอล (ประเทศไทย) จาํกดั ควรมีโครงการให้ความรู้ดา้นนํ้ ามนัเคร่ืองแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือ
สร้างการรับรู้ในผลิตภณัฑแ์ละตรายีห่อ้บริษทัใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3. บริษทั คาสตรอล (ประเทศไทย) จาํกดั ควรสร้างความสัมพนัธ์กบัร้านคา้ท่ีจาํหน่ายดว้ยการมี
หน่วยเขา้ไปร่วมจดัร้านคา้ใหมี้ความสะดวกและสะอาดมากข้ึน 
 4. บริษทั คาสตรอล (ประเทศไทย) จาํกดั ควรจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม  
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การทําเหมืองข้อมูลเพือ่ทํานายผลการศึกษา 
PREDICTION TO GRADUATION WITH DATA MINING 

 
ศิริกาญจนา พิลาบุตร* 
Sirikanjana Pilabutr 

 

บทคดัย่อ 
 การทาํเหมืองขอ้มูล (data mining) หรือการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูล (knowledge discovery in 
databases: KDD) เป็นกระบวนการท่ีกระทาํกบัขอ้มูลจาํนวนมาก เพ่ือคน้หารูปแบบ แนวทาง และความสัมพนัธ์
ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น โดยอาศยัหลกัสถิติ การรู้จาํ การเรียนรู้ของเคร่ือง และหลกัคณิตศาสตร์ ซ่ึงรูปแบบ
ของขอ้มูลท่ีนาํมาทาํเหมืองขอ้มูลโดยส่วนใหญ่จะจดัเก็บในรูปแบบของระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดย
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทาํเหมืองขอ้มูลมีลกัษณะเป็นกฎ สามารถนาํไปใชท้าํนายผลได ้ งานวิจยัน้ีเสนอแนวคิดใน
การทาํนายผลการศึกษา โดยใชก้ฎท่ีไดจ้ากการทาํเหมืองขอ้มูลประเภทการจาํแนกมาเป็นตวัสร้างกฎในการ
ทาํนายผลการศึกษา เพ่ือใหท้ั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษาตระหนกัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการสาํเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี วิทยาลยันครราชสีมา 
คาํสําคญั: การทาํเหมืองขอ้มูล, การทาํนายผลการศึกษา, วิทยาลยันครราชสีมา 
 

ABSTRACT 
 Data mining or knowledge discovery in database is the process of analyzing data (usually large 
amounts of data - also known as "big data") from different perspectives and summarizing it into useful 
information. Related fields to data mining is statistics, machine learning, AI. A primary goal of data 
mining is prediction, involves using some variables or fields in the database to predict unknown or future 
values of other variables of interest. In this paper, we propose method to predict graduation from classification 
rules. Our experiments show an interesting factor to graduation of bachelor degree in Nakhornratchasima 
College (NMC). The proposed method used for both teachers and students aware of the factors that affect 
graduation. 
Keywords: data mining, predict graduation, Nakhornratchasima College. 

 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
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บทนํา 
 การนาํขอ้มูลท่ีเก็บไวจ้ากฐานขอ้มูลจริงผนวกกบัเทคโนโลยีการทาํเหมืองขอ้มูล เป็นเทคโนโลยีท่ี
เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย เป็นการคน้หาความสัมพนัธ์และรูปแบบทั้งหมดท่ีมีอยู่จริงในฐานขอ้มูล
ความสัมพนัธ์และรูปแบบเหล่านั้นไดถู้กซ่อนไวภ้ายในขอ้มูลจาํนวนมาก การทาํเหมืองขอ้มูลจะสาํรวจและ
วิเคราะห์ขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเต็มไปดว้ยความหมายและอยู่ในรูปของกฎ โดยความสัมพนัธ์น้ีจะแสดง
ให้เห็นถึงความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ในฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้งและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์
ได ้หรือจะเรียกการกระทาํแบบน้ีว่า Knowledge Discovery in Database หรือ KDD มีความหมายเดียวกบั 
Data Mining หรือการทาํเหมืองขอ้มูล การวิจยัน้ีใชเ้ทคนิคการคน้กฎการจาํแนกประเภทขอ้มูล (classification 
rules) โดยกฎท่ีใชคื้อ J48 การทาํเหมืองขอ้มูลลกัษณะน้ีจะแสดงในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้ายคือ สาเหตุ
ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเป็นประเภท หรือ “IF Condition THEN Specified - Class” ซ่ึงจะนาํไปทาํนายผลการศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์  ฐานขอ้มูล (database) จดัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัของระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านในดา้นธุรกิจหรืองานในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน
มาก ซ่ึงปัจจุบนันิยมเก็บขอ้มูลเหล่าน้ีในรูปแบบของระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (relational database 
system) คือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีนาํมาจดัเกบ็รวบรวมไวใ้นท่ีเดียวกนัในลกัษณะของ
ตาราง (table) แบบสองมิติ ประกอบดว้ยแถว (row) และคอลมัน์ (column) เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการนาํขอ้มูลนั้นมาใชโ้ดยตรง ไดแ้ก่ การเรียกดูขอ้มูล (retrieval) 
การจดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นตาราง การทาํการเปล่ียนแปลง (transaction) หรือการนาํขอ้มูลนั้นมาใช้
ทางออ้มโดยการนาํขอ้มูลมาเก็บใน Data Warehouse ซ่ึงก็คือการนาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลจาํนวนมากมาย
มหาศาลรวบรวมเก็บไวใ้นท่ีเดียวกนั มีประโยชน์สาํหรับการตั้งคาํถาม (query) เพ่ือสอบถามหรือวิเคราะห์ 
(analysis) ขอ้มูลท่ีเกบ็ไวจ้าํนวนมากดงักล่าว เรียกวิธีการน้ีว่า การทาํเหมืองขอ้มูล (data mining) (Elmasri & 
Navathe, 1994; Inmon, 1992 a; 1992 b) 
 การจําแนกประเภทข้อมูล (data classification)  เป็นปัญหาพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีผูส้อน 
(supervised learning) โดยปัญหาคือการทาํนายประเภทของวตัถุจากคุณสมบติัต่าง ๆ ของวตัถุ ซ่ึงการเรียนรู้
แบบมีผูส้อนจะสร้างฟังกช์นัเช่ือมโยงระหว่างคุณสมบติัของวตัถุกบัประเภทของวตัถุจากตวัอยา่งสอน แลว้
จึงใชฟั้งกช์นัน้ีทาํนายประเภทของวตัถุท่ีไม่เคยพบ หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นกระบวนการสร้างโมเดลจดัการ
ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีกาํหนดมาให้ เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Class หรือกลุ่มของขอ้มูลได ้
และเพ่ือทาํนายว่าขอ้มูลน้ีควรจดัอยูใ่น Class ใด ซ่ึงโมเดลท่ีใชจ้าํแนกขอ้มูลออกเป็นกลุ่มตามท่ีไดก้าํหนด
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ไวจ้ะข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์เซ็ตของขอ้มูลทดลอง (training data) โดยนาํ Training Data มาสอนใหร้ะบบ
เรียนรู้วา่มีขอ้มูลใดอยูใ่น Class เดียวกนับา้ง 
 อลักอริทึมแรกของงาน Classification เรียกว่า Simple - Rule Algorithm เป็นอลักอริทึมอยา่งง่ายท่ี
ใชใ้นการสร้าง Classification Rules ท่ีเรียกว่า Simple - Rule เน่ืองจากอลักอริทึมน้ีจะสร้าง Classification 
Rule ในรูปแบบ “IF condition Then specified - class” โดยจะมีเพียง Attribute เดียวปรากฏใน Condition 
โดยอลักอริทึมแสดงไดด้งัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1  อลักอริทึม Simple - Rule 

 

 งานวิจยัน้ีใชอ้ลักอริทึม J48 ซ่ึงเป็นอลักอริทึมในกลุ่มของ Classification ของระบบ WEKA มาเป็น
เคร่ืองมือในการสร้าง Database Trigger ซ่ึงอลักอริทึม J48 น้ีใชห้ลกัการเดียวกนักบัอลักอริทึม C4.5 ซ่ึงเป็น
อลักอริทึมท่ีพฒันามาจากอลักอริทึม ID3 (Quinlan, 1992) ท่ีใชส้าํหรับสร้างตน้ไมเ้พ่ือการตดัสินใจ หรือ 
Decision Tree เช่นเดียวกนักบัอลักอริทึม CART (Larose, 2005) 
 อลักอริทึม C4.5 น้ี ใชห้ลกัการของ Information Gain หรือ Entropy Reduction เพ่ือจาํแนกก่ิง 
(node) ของตน้ไม ้(tree) เกณฑท่ี์ใชช่้วยประกอบการเลือก Attribute คือ ทดลองเลือกแต่ละ Attribute มาทาํ
หนา้ท่ีเป็น Root Node และวดัค่า Gain ซ่ึงเป็นค่าท่ีช้ีว่า Attribute นั้นจะช่วยจาํแนกคลาสของขอ้มูลไดดี้
เพียงใด โดยการจาํแนกท่ีดีท่ีสุดคือให้ Leaf Node ท่ีเป็นขอ้มูลเดียวกนัทั้งหมด และค่า Gain ท่ีสูงท่ีสุด
หมายถึง การจาํแนกคลาสท่ีดีท่ีสุด 
 ค่า Gain เป็นค่าท่ีบอกระดบัความสามารถของการจาํแนกคลาสของ Attribute ท่ีถูกเลือกให้ทาํ
หนา้ท่ีเป็นตวัตรวจสอบเพ่ือจดักลุ่มของขอ้มูลในแต่ละ Leaf Node เป็นคลาสเดียวกนัทั้งหมด หรือมีขอ้มูล
ต่างคลาสปะปนกนัมาบา้งเพียงเลก็นอ้ย สามารถหาค่า Gain ไดด้งัน้ี 
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ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้คือ โมเดลจาํแนกประเภทขอ้มูล (classifier model) สามารถแทนไดใ้น
หลายรูปแบบ เช่น Classification (IF-THEN) Rules, Decision Tree, Mathematical Formula หรือ Neural 
Networks และจะนาํขอ้มูลส่วนท่ีเหลือจาก Training Data เป็นขอ้มูลท่ีใชท้ดสอบ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีแทจ้ริง 
ขอ้มูลท่ีใชท้ดสอบน้ีจะถูกนาํมาเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีหาไดจ้ากโมเดลเพ่ือทดสอบความถูกตอ้ง โดยจะ
ปรับปรุงโมเดลจนกว่าจะไดค้่าความถูกตอ้งในระดบัท่ีน่าพอใจ หลงัจากนั้นเม่ือมีขอ้มูลใหม่เขา้มาจะนาํ
ขอ้มูลผา่นโมเดล โดยโมเดลจะสามารถทาํนายกลุ่มของขอ้มูลน้ีได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตารางของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในการคดัเลือกขอ้มูลมาทาํเหมือง
ขอ้มูล  
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 2.  เพ่ือศึกษาและประยกุตก์ารทาํเหมืองขอ้มูลประเภทการจาํแนก (data classification) ท่ีใชใ้นการ
สร้างกฎ (rules) 
 3.  เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการทาํเหมืองขอ้มูลมาทาํนายผลการสาํเร็จการศึกษาในอนาคต 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัประยกุตมี์จุดมุ่งหมายท่ีจะนาํกฎท่ีไดม้าใชท้าํนายผลการศึกษาของนกัศึกษา โดย
ใชแ้นวคิดของ Inductive Database ในส่วนของ Knowledge ในลกัษณะ IF Condition THEN Specified - 
Class ซ่ึงก็คือกฎ (rule) เป็นผลท่ีไดจ้ากการทาํเหมืองขอ้มูลโดยใชอ้ลักอริทึมในกลุ่ม Classification ของ
ระบบ WEKA (Witten & Frank, 2005) มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสร้าง Database Trigger ในระบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์โดยมีขอบข่ายงาน (framework) ของระบบดงัภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2  ขอบข่ายงาน (framework) ของระบบ 

  
กระบวนการทาํงานของระบบ แบ่งการทาํงานออกเป็น 2 ส่วนคือ การเตรียมขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้น

ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์และกระบวนการทาํเหมืองขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีจะนาํมาทาํเหมืองขอ้มูลนั้นเป็น
ขอ้มูลการลงทะเบียนของนักศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา ซ่ึงมีการจดัเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ในรูปแบบของตารางสองมิติ โดยท่ีแต่ละตารางจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั แต่ในกระบวนการ
ทาํเหมืองขอ้มูลจะตอ้งเป็นขอ้มูลในลกัษณะตารางเดียว โดยจะคดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีมีประโยชน์และมี
ความน่าสนใจหรือเป็นขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลบ่อย ๆ ท่ีทาํให้เกิดรูปแบบเท่านั้น ไม่จาํเป็นตอ้งนาํ
ขอ้มูลท่ีเกบ็ในระบบฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ทุกตารางและทุก Attribute มาทาํเหมืองขอ้มูลทั้งหมด  
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 จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปทาํเหมืองขอ้มูลเพ่ือคน้หากฎประเภทการจาํแนก โดยจะเลือกใชอ้ลักอริทึม
ท่ีอยูใ่นกลุ่มของ Classification ท่ีมีรูปแบบเหมาะสมกบัการนาํไปทาํนายผลการศึกษา ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ
คอลมัน์เหตุไปสู่คอลมัน์ผล (IF-THEN) โดยกฎประเภทการจาํแนกดงักล่าวจะถูกเก็บไวใ้นลกัษณะของ
เทก็ซ์ไฟล ์(*.txt)  
 

ผลการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในการคดัเลือกขอ้มูลมาทาํ
เหมืองขอ้มูล โดยใชฐ้านขอ้มูลประวติัส่วนตวัและการลงทะเบียนของนกัศึกษาในวทิยาลยันครราชสีมา มี
โครงสร้างดงัน้ี  

              
 ในการทดลองไดใ้ช ้ Training Data จาํนวน 8,261 เร็คคอร์ดจากรายละเอียด Attribute ทั้งหมด 
เลือกใช้เพียง 3 Attribute ในการทาํเหมืองข้อมูลคือ ประเภทการเขา้ศึกษา, ภูมิลาํเนา, สถานภาพของ
นกัศึกษา ซ่ึงจะพิจารณาประเภทการเขา้ศึกษาและภูมิลาํเนาของนกัศึกษาว่ามีผลต่อการไม่สาํเร็จการศึกษา
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือไม่ ดงัภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 3 ผลการทดลองการทาํเหมืองขอ้มูลโดยโปรแกรม Weka 
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 จากการทดสอบความถูกตอ้งของ Rules โดยการนาํไปใชง้านเพ่ือทดสอบความถูกตอ้งของ Test 
Data พบว่ามีประโยชน์ในการทาํนายผลการศึกษาว่าปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษา
หรือไม่ ร้อยละ 58.85 

 

อภิปรายผล 
 การสร้างกฎท่ีไดจ้ากการทาํเหมืองขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างกฎท่ีนาํมาทาํนาย
ผลการศึกษาเพ่ือใหท้ั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษาตระหนกัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการสาํเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ยงัเป็น
การศึกษาการคดัเลือกขอ้มูลและเตรียมขอ้มูลท่ีจะนาํมาพิจารณาในการทาํเหมืองขอ้มูล เพื่อใหไ้ดก้ฎในการ
ทาํนายท่ีมีค่าเปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งสูงท่ีสุดดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัน้ีเป็นการนาํขอ้มูลประวติัและการลงทะเบียนของนกัศึกษาวิทยาลยันครราชสีมา และกฎท่ีได้
เป็นผลจากการทาํเหมืองขอ้มูลโดยใชอ้ลักอริทึม J48 ซ่ึงยงัคงเป็นเพียงแนวทางเบ้ืองตน้ ดงันั้นจึงสามารถ
พฒันาต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเด็นของการนาํขอ้มูลจากสถาบนัอ่ืนท่ี
หลากหลาย น่าจะเป็นประโยชนส์าํหรับนกัวิจยัในอนาคต เพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันางานวิจยัในลกัษณะน้ี
ต่อไป และอาจนาํเอาความรู้ใหม่น้ีมาประยกุตร์วมเขา้กบัระบบจดัการฐานขอ้มูลต่อไปในอนาคตได ้
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การวเิคราะห์องค์ประกอบร่วมแนวทางดาํเนินการสอน 
วชิาเศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 

GUIDELINES OF TEACHING AND LEARNING OF  
GENERAL ECONOMICS 

 
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร* 
Supsi Suwankesorn 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมแนวทางดาํเนินการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์

ทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป ภาคเรียน 2/2557 จาํนวน 76 คน วิเคราะห์
ดว้ยแบบจาํลองการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (conjoint analysis) ผลจากการวิเคราะห์ทาํให้ทราบว่า การ
เกบ็คะแนนเขา้ห้องเรียน การอนุญาตใหน้าํเอกสารเขา้ห้องสอบ ไม่มีการใหท้าํโครงงานแบบกลุ่ม การกาํหนด
สัดส่วนระหว่างคะแนนสอบกบัคะแนนเกบ็เป็น 40 : 60 และการกาํหนดคะแนนสอบระหว่างกลางภาคกบั
ปลายภาคเป็น 40 : 60 ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการเรียนเพิม่ข้ึน  
คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, การวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม, เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 
 

ABSTRACT 
The objective of the research was to guidelines of teaching and learning of General Economics. 

The samples of the research are a group of 76 students taking a course in quantitative analysis, in the 
1st semester of year 2014. The data were statistically analyzed by conjoint joint analysis model. The 
research found that the collecting scores for admitted, allowing taking and consulting texts in to the class 
exam, giving the group project, preferencing the  proportion between class collected score and examination 
score in the ratio 40 : 60 and preferencing the proportion between mid - term examination score and final 
examination score in the ratio 40 : 60 can make the sample were satisfied to learn. 
Keywords: utility, conjoint analysis, General Economics. 
 
 
* อาจารยป์ระจาํภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
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บทนํา 
วิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป บรรจุอยูใ่นกลุ่มวิชาบงัคบัของคณะวิทยาการจดัการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้

นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในหลกัและทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ กลุ่มนกัศึกษาท่ีจะตอ้งเรียนและผา่น
วิชาน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เอกการตลาด เอกการจดัการ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เอกการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์และสาขาวิชาการบญัชี  

เน่ืองจากเน้ือหาหลกัของเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปจะเนน้ไปท่ีกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีกระบวน
วิชาการท่ีสลบัซับซ้อน ทาํให้นกัศึกษากลุ่มท่ีไม่มีความถนดัหรือไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ขาดแรงจูงใจใน
การเรียน นาํไปสู่การขาดเรียนและไม่ผา่นการประเมินผลในทา้ยท่ีสุด 

ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในบางลกัษณะเพ่ือ
สร้างแรงกระตุน้ในการเรียนใหก้บันกัศึกษาท่ีตอ้งเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้
เกิดการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมแนวทางดาํเนินการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปในคร้ังน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยการดาํเนินการสอนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา

เศรษฐศาสตร์ทัว่ไปของนกัศึกษาภาคปกติ และภาคเสาร์ - อาทิตย ์ภาคเรียน 2/2557 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การใช้ Conjoint Analysis   
ดลฤดี อศัวโกศล (2546) ศึกษารูปแบบการใชอิ้นเทอร์เน็ตของครู เพ่ือระบุคุณลกัษณะของครูท่ี

แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มครูท่ีมีรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกัน และศึกษาอิทธิพลของความเช่ือ
ประสิทธิภาพในตนดา้นการใชอิ้นเทอร์เน็ต และปัจจยัคดัสรรท่ีมีผลต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ดว้ย
conjoint พบวา่ครูใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัหน่ึงคือวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เน็ต รองลงมาคือลกัษณะ
การใชอิ้นเทอร์เน็ต วิธีการใชอิ้นเทอร์เน็ต และเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ตามลาํดบั  โดยกลุ่มครูท่ีมีอายุ
และประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัมีรูปแบบการใชอิ้นเทอร์เน็ตดา้นเวลาท่ีต่างกนั  

วไลลกัษณ์ กิติสุนทรอรุณ (2547) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผกัอนามยั โดยมีชุดคุณลกัษณะ
ใหเ้ลือก 31 รูปแบบ โดยอาศยัวิธี OLS ในการประมาณค่า และไดท้าํตลาดจาํลองโดยอาศยัวิธี BTL พบว่า
ราคาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ สถานท่ีจดัจาํหน่าย ชนิดของผกั แหล่งผลิต และบรรจุภณัฑ ์
เป็นตน้ 

อจัฉรา ปาละวนันา (2547) ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของส้มเขียวหวานของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีชุดคุณลกัษณะให้เลือก 22 รูปแบบ และไดท้าํตลาดจาํลองโดยอาศยัวิธี BTL ใน
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การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบศกัยภาพตลาดจาํลองลกัษณะต่าง ๆ พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เล็งเห็นคุณค่าทาง
อาหารของส้มเขียวหวานมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา เพราะผูบ้ริโภคเห็นว่ามีราคาถกูกวา่ผลไม้
ชนิดอ่ืน ๆ และสะดวกในการหาซ้ือ 

จกัรกฤษณ์ ถาคาํต๊ิบ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อคุณลกัษณะเน้ือไก่สดท่ีจาํหน่ายใน
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีชุดคุณลกัษณะใหเ้ลือก 20 รูปแบบ โดยอาศยัวิธี OLS ในการ
ประมาณค่า และไดท้าํตลาดจาํลองโดยอาศยัวิธี BTL ในการคาํนวณหาความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ
เน้ือไก่สด พบว่าความสดใหม่และคุณภาพของสินคา้เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ราคา ป้ายประกนั
คุณภาพ และตราสินคา้ 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือนกัศึกษาภาคปกติระดบัปริญญาตรี 4 ปี ท่ีกาํลงัเรียนวิชา

เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 รวม 84 คน ประกอบดว้ย นกัศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
เอกยติุธรรมกฎหมาย 1 จาํนวน 54 คน และนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 30 คน โดยการเกบ็
ขอ้มูลจะใชว้ิธีแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาเรียนในวนัแรกของการสอนมีจาํนวน 76 คน 
 
ตารางท่ี 1  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลุ่มเรียน จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกยติุธรรมกฎหมาย 54 48 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 28 

รวม 84 76 
                                                                                                           ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการ

เรียนการสอนในปัจจุบนั และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปของนกัศึกษา
ภาคเรียน 2/2557 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจะตอ้งเรียงลาํดบัคุณลกัษณะหรือรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
แตกต่างกนัตามลาํดบัความพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ Conjoint 
Analysis 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา (descriptive statistics) บรรยายลกัษณะขอ้มูลของประชากรโดยใช้
การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปดว้ยแบบจาํลอง Conjoint 
ตามแนวคิดของ Bajaj (Online, 2003) และ Hauser & Rao (2002) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เลือกคุณลกัษณะและกาํหนดระดบัของคุณลกัษณะท่ีจะใชใ้นการวิจยั 
ขั้นตอนท่ี 2 สร้างชุดคุณลกัษณะท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีจะนาํมาใชใ้นการวิจยั โดยการนาํคุณลกัษณะ

ทั้งหมดมาคูณกนั (2 x 2 x 2 x 3 x 3) เท่ากบั 72 ชุดคุณลกัษณะ และลดจาํนวนชุดใหเ้หมาะสมโดยคาํนึงถึง
ความเป็นไปไดด้ว้ยเทคนิค Full Fraction Design ซ่ึงจะทาํให้ไดชุ้ดขอ้มูลท่ีไม่มากจนเกินไป (Gabrielle, 
Hellie, Lim & Woo, Online, 2003) 

ขั้นตอนท่ี 3 เลือกรูปแบบการนาํเสนอคุณลกัษณะแบบ Full Profile Design ซ่ึงเป็นการนาํเสนอให้
ผูต้อบคาํถามใหค้ะแนนความพึงพอใจในหลาย ๆ คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกการวดัความพึงพอใจ ซ่ึงทาํได ้2 วิธีคือ แบบ Rating เป็นการให้คะแนนความ
พึงพอใจต่อคุณลกัษณะต่าง ๆ ในช่วง 1 - 10 หรือ 1 - 100 และการเรียงลาํดบัแบบ Ranking เป็นการวดัความ
พึงพอใจต่อคุณลกัษณะต่าง ๆ แต่ละชนิดว่าอยูใ่นลาํดบัท่ีเท่าไร แต่จะไม่ทราบว่าห่างกนัก่ีคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 5 เลือกแบบจาํลองท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีศึกษา ซ่ึงมี 3 รูปแบบ คือ แบบเส้นตรง (linear 
model) แบบจุดในอุดมคติ (ideal-point) และแบบไม่ต่อเน่ือง (discrete model) มี 3 แบบจาํลอง ดงัน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 6  เป็นการเลือกวิธีประมาณการท่ีเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยู่กบัชนิดของขอ้มูลท่ีเลือกใช ้มี 2 
ลกัษณะคือ ขอ้มูลแบบระดบัคะแนนและขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั 

แบบจาํลองทีใ่ช้ในการวจิยั  การวิเคราะห์แบบ Conjoint จะสมมติว่า ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน ์
(utility) ของทางเลือกต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรง โดยผลรวมอรรถประโยชน์ทั้งหมด (total utility) 
ของสินคา้ชนิดหน่ึงสามารถแสดงไดด้งัน้ี (Green & Srinivasan, 1978) 
 

           
 

การกาํหนดระดับของคุณลกัษณะทีจ่ะใช้ในการวจิยั 
 

ตารางท่ี 2  การกาํหนดระดบัของคุณลกัษณะท่ีจะใชใ้นการวิจยั 
 

 

ปัจจยั 
การเกบ็คะแนน 

เขา้หอ้งเรียน 
 

การสอบโดย
อนุญาตใหน้าํ 

เอกสารเขา้ 

การทาํ
โครงงาน
แบบกลุ่ม 

สดัส่วนระหว่าง
คะแนนสอบกบั 

คะแนนเกบ็ 

สดัส่วน 

ระหวา่งคะแนน 

สอบกลางภาค 

กบัปลายภาค 

จาํนวนระดบั 
คาํอธิบาย 
 
 
 

รูปแบบขอ้มูล 

2 
1: เกบ็คะแนน 
2: ไม่เกบ็คะแนน 
 
 

Discrete 

2 
1: อนุญาต 
2: ไม่อนุญาต 

 
 

Discrete 

2 
1: มี 
2: ไม่มี 

 
 

Discrete 

3 
1: (60 : 40) 
2: (40 : 60) 
3: (50 : 50) 

 

Discrete 

3 
1: (60 : 40) 
2: (40 : 60) 
3: (50 : 50) 

 

Discrete 
                                                                                                        ท่ีมา: จากการออกแบบของอาจารยผ์ูส้อน 
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จากตารางท่ี 2  นาํตวัแปรเหล่าน้ีมาสร้างชุดคุณลกัษณะท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีจะนาํมาใชใ้นการวิจยั 
โดยการนาํคุณลกัษณะทั้งหมดมาคูณกนั ทาํใหไ้ดชุ้ดคุณลกัษณะทั้งหมด (2 x 2 x 2 x 3 x 3) เท่ากบั 72 ชุด
คุณลกัษณะ และลดจาํนวนชุดให้เหมาะสมโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดด้ว้ยเทคนิค Full Fraction Design 
(Bajaj, Online, 1999) 
 

ผลการวจัิย 
1.  ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป  พบว่านกัศึกษาส่วน

ใหญ่เลือกท่ีจะใหมี้การเกบ็คะแนนเขา้ห้องเรียน จาํนวน 71 คน (ร้อยละ 93.48) ให้นาํเอกสารเขา้หอ้งสอบ
ได ้จาํนวน 74 คน (ร้อยละ 97.37)  เลือกท่ีจะทาํโครงงานกลุ่ม จาํนวน 24 คน (ร้อยละ 31.58) เลือกใหมี้การ
กาํหนดสัดส่วนระหว่างคะแนนสอบกบัคะแนนเกบ็เป็น 40 : 60 จาํนวน 68 คน (ร้อยละ 89.47) เลือกให้มี
การกาํหนดสดัส่วนระหวา่งคะแนนสอบกลางภาคกบัปลายภาคเป็น 40 : 60  จาํนวน 59 คน (ร้อยละ 77.63) 

2.  การวเิคราะห์องค์ประกอบร่วมด้วย Conjoint Analysis   จากคุณลกัษณะทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการ
วิจยั (ตารางท่ี 2) สามารถสร้างชุดคุณลกัษณะท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีจะนาํมาใชใ้นการวิจยัดงัตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3  แสดงชุดคุณลกัษณะท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีจะนาํมาใชใ้นการวิจยั 
 

ชุดคุณลกัษณะ 
การเกบ็คะแนน
เขา้หอ้งเรียน 

 

การสอบโดย
อนุญาตใหน้าํ
เอกสารเขา้ 

การทาํ
โครงงาน
แบบกลุ่ม 

สดัส่วนระหวา่ง
คะแนนสอบกบั
คะแนนเกบ็ 

สดัส่วน
ระหวา่งคะแนน
สอบกลางภาค
กบัปลายภาค 

1 เกบ็คะแนน อนุญาต มี (60 : 40) (60 : 40) 
2 เกบ็คะแนน อนุญาต มี (50 : 50) (40 : 60) 
3 เกบ็คะแนน ไม่อนุญาต ไม่มี (40 : 60) (60 : 40) 
4 ไม่เกบ็คะแนน อนุญาต มี (60 : 40) (40 : 60) 
5 ไม่เกบ็คะแนน อนุญาต ไม่มี (50 : 50) (40 : 60) 
6 ไม่เกบ็คะแนน อนุญาต ไม่มี (40 : 60) (60 : 40) 
7 เกบ็คะแนน ไม่อนุญาต มี (40 : 60) (50 : 50) 
8 เกบ็คะแนน อนุญาต ไม่มี (50 : 50) (50 : 50) 
9 ไม่เกบ็คะแนน ไม่อนุญาต มี (50 : 50) (50 : 50) 
10 ไม่เกบ็คะแนน อนุญาต มี (40 : 60) (40 : 60) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ชุดคุณลกัษณะ 
การเกบ็คะแนน
เขา้หอ้งเรียน 

 

การสอบโดย
อนุญาตใหน้าํ
เอกสารเขา้ไปดู 

การทาํ
โครงงาน
แบบกลุ่ม 

สดัส่วนระหวา่ง
คะแนนสอบกบั
คะแนนเกบ็ 

สดัส่วน
ระหวา่งคะแนน
สอบกลางภาค
กบัปลายภาค 

11 ไม่เกบ็คะแนน อนุญาต มี (60 : 40) (60 : 40) 
12 เกบ็คะแนน ไม่อนุญาต ไม่มี (40 : 60) (40 : 60) 
13 ไม่เกบ็คะแนน ไม่อนุญาต ไม่มี (40 : 60) (40 : 60) 
14 เกบ็คะแนน อนุญาต ไม่มี (60 : 40) (40 : 60) 
15 เกบ็คะแนน อนุญาต ไม่มี (40 : 60) (50 : 50) 
16 ไม่เกบ็คะแนน อนุญาต มี (50 : 50) (40 : 60) 

                                                                                                                                      ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

 
 จากตารางท่ี 3  นาํชุดคุณลกัษณะท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด (2 x 2 x 2 x 3 x 3) เท่ากบั 72 ชุดคุณลกัษณะ 
มาลดจาํนวนชุดให้เหมาะสมโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดด้ว้ยเทคนิค Full Fraction Design จะไดชุ้ด
คุณลกัษณะท่ีนาํมาวิจยั จาํนวน 16 ชุด หลงัจากคดัเลือกชุดคุณลกัษณะดว้ยเทคนิค Full Fraction Design แลว้ 
จึงวิเคราะห์แบบจาํลองท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลชนิดไม่ต่อเน่ือง (discrete model) เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป ดงัสมการ  
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จากสมการการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม จะเห็นไดว้่านกัศึกษามีความพึงพอใจรวมลดลง 0.61  
หน่วย หากไม่มีการเกบ็คะแนนเขา้ห้องเรียน และจะเพิ่มข้ึน 0.38 หน่วย หากมีการเกบ็คะแนนเขา้หอ้งเรียน 
เม่ือพิจารณาลกัษณะการสอบพบว่านกัเรียนจะมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน  1.89 หน่วย หากอนุญาตให้นกัศึกษา
ใชห้นงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการสอบได ้ประเด็นการทาํโครงงานพบว่านกัศึกษาจะมีความ 
พึงพอใจลดลง 0.94 หน่วย หากมีการกาํหนดใหท้าํโครงงานแบบกลุ่ม แต่จะมีความพงึพอใจเพ่ิมข้ึน 1.55 หน่วย 
เม่ือไม่ตอ้งทาํโครงงานส่ง และจากการวิเคราะห์สัดส่วนระหว่างคะแนนสอบกบัคะแนนเก็บ และสัดส่วน
ระหว่างคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค พบว่านกัศึกษาจะมีความพึงพอใจรวมลดลง 1.92 หน่วย หาก
สัดส่วนระหว่างคะแนนสอบกบัคะแนนเกบ็เป็น 60:40 แต่จะเพิ่มข้ึน 1.47 และ 0.38 หน่วย หากสัดส่วนน้ี
เปล่ียนเป็น 40:60 และ 50:50 ตามลาํดบั สาํหรับสัดส่วนระหว่างคะแนนสอบมิดเทอมกบัการสอบปลายภาค 
พบว่านกัศึกษาจะมีความพึงพอใจรวมลดลง 0.77 หน่วย หากสัดส่วนระหว่างคะแนนสอบมิดเทอมกบัการ
สอบปลายภาคเป็น 60:40 และจะเพ่ิมข้ึน 0.81 และ 0.43 หน่วย หากสัดส่วนน้ีเปล่ียนเป็น 40:60 และ 50:50 
ตามลาํดบั 
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อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ืองแนวทางดาํเนินการสอนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปของนกัศึกษา
ภาคปกติ ภาคเรียน 2 / 2557 ดว้ยแบบจาํลอง Conjoint ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมทาํใหท้ราบ
ว่าปัจจยัท่ีทาํให้นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนมากข้ึนจะตอ้งมีการเก็บคะแนนเขา้ห้องเรียน อนุญาต
ให้นาํเอกสารเขา้หอ้งสอบ ไม่มีการทาํโครงงานแบบกลุ่ม กาํหนดสัดส่วนระหว่างคะแนนสอบกบัคะแนน
เกบ็เป็น 40 : 60 และกาํหนดคะแนนสอบระหวา่งมิดเทอมกบัปลายภาคเป็น 40 : 60    
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ควรปรับรูปแบบการดาํเนินการสอนตามขอ้สรุปจากผลการวิจยั เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาสนใจเรียน
มากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรเพ่ิมการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเรียน เช่น ปัจจยั
ดา้นครอบครัวและเศรษฐกิจ 
 2.  ควรเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งและลองใชรู้ปแบบการวิเคราะห์ในลกัษณะน้ีกบัวิชาอ่ืน ๆ 
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บทคดัย่อ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม
จากนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ภาคเรียนท่ี 1/2556 จาํนวน 350 คน 
พบว่านักศึกษาเพศชายมีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเท่ียวกลางคืนมากกว่านักศึกษาเพศหญิง 2.154 เท่า   
นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัผูป้กครองมีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเท่ียวกลางคืนมากกว่านกัศึกษาท่ีอาศยัอยูก่บั
ผูป้กครอง 1.136 เท่า  และนกัศึกษามีโอกาสท่ีจะเท่ียวกลางคืนมากข้ึนร้อยละ 24.5 เม่ือระยะทางระหว่างท่ี
พกักบัสถานท่ีเท่ียวกลางคืนใกลข้ึ้น 1 กิโลเมตร            
คาํสําคญั: พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน, แบบจาํลองการถดถอยพหุโลจิสติก  
 

ABSTRACT 
The objectives of this quantitative research comprised to study the private factors affecting 

nightlife behavior of the students of Management Science Faculty of  Pibulsongkram Rajabhat University.  
 
 
* อาจารยป์ระจาํภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
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Collected data with the questionnaires from the student in the Faculty of Management Science of 
Pibulsongkram Rajabhat University in 1 / 2556 semester by sampling was, 350 students. The results of the 
analysis with multiple logistic regression models show that male students is likely to have nightlife 
behavior 2.154 times more than female students. Students who do not live with their parents likely to have 
nightlife more than students who living with parents as 1.136 and students have the opportunity to have 
nightlife behavior more 24.5 percent when the distance between the accommodation with liquor stores 
close up 1 kilometers. 
Keywords: nightlife behavior, multiple logistic regression models. 
 

บทนํา 
 การพฒันาประเทศนั้น ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงอย่างยิ่งคือการพฒันาคุณภาพของคนในชาติ เยาวชนถือ
เป็นบุคลากรท่ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ สามารถนาํพาประเทศไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ จึงควร
ปลูกฝังเจตคติ ความคิด ความรู้ความสามารถท่ีดี เพ่ือเสริมสร้างคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์นาํไปสู่การเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ  ตรงกบัความต้องการและความคาดหวงัของสังคม แต่จากสภาพปัจจุบนัพบว่ายงัมี
เยาวชนบางกลุ่มท่ีจดัไดว้่าเป็นภาระของสังคม อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ หรือ
อาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีย ัว่ย ุนาํมาซ่ึงการขาดโอกาสในสังคม เป็นท่ีมาของพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของเยาวชนในปัจจุบนั  
 ปัญหาหน่ึงท่ีเป็นภาพลบของเยาวชนไทยคือการเท่ียวสถานบริการในเวลากลางคืน เน่ืองจากเยาวชน
เป็นวยัท่ีมีความกระหายอยากรู้ อยากลอง ตอ้งการความเป็นอิสระและตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 
นอกจากน้ีค่านิยมเก่ียวกบัการเลือกสถานท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัไดรั้บอิทธิพลผา่นทางส่ือต่าง ๆ  สถานบริการ
กลางคืนจึงเป็นแหล่งนดัพบและแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามมีสถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
ของจงัหวดั มีร้านคา้ ร้านอาหาร รวมทั้งสถานบริการกลางคืนเป็นจาํนวนมาก จากปัจจยัแวดลอ้มน้ีอาจทาํให้
นกัศึกษามีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการใชชี้วิตช่วงกลางคืน ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อผลการเรียนและภาระ
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเล่าเรียน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ทั้งน้ีเพ่ือนาํขอ้มูลและผล
การศึกษาไปใชใ้นการป้องกนัและแกปั้ญหาการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพ่ือศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
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2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

คาํนิยาม 
พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน หมายถึง การออกไปเท่ียวในช่วงเวลากลางคืนหลงัเวลา 20.00 น.    

ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ร้านเหลา้ ผบั 
บาร์ เธค ในระยะเวลา 4 เดือนท่ีผา่นมา 

สถานท่ีเท่ียวกลางคืน หมายถึง แหล่งหรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มี
ดนตรีประกอบ และมีการเปิดแสงสี 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ประชากรคือนกัศึกษาภาคปกติระดบัปริญญาตรี 4 ปี คณะวิทยาการ

จดัการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2,778 คน ประกอบดว้ย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาการบญัชี กาํหนด
ขนาดของตวัอยา่งโดยวิธีการของยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีขนาดความคลาดเคล่ือน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 350 คน และใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตาพิจารณาตามสดัส่วนแยกตามสาขาวิชา ประกอบดว้ย 
นกัศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จาํนวน 27 คน นิเทศศาสตร์ จาํนวน 39 คน บริหารธุรกิจ
จาํนวน 225 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาํนวน 7 คน และการบญัชี จาํนวน 52 คน 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั   ไดแ้ก่  แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สร้างแบบจาํลองดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก (logistic regression) เป็นการ
วิเคราะห์ท่ีไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจกแจงปกติหลายตวัแปรของตวัแปรอิสระ (multivariate normal 
distribution of independent variables) และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของแต่ละกลุ่มตอ้งเท่ากนั (equal 
variance and covariance matrices หรือ equal dispersion matrices)) ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัในการวิเคราะห์
จาํแนกประเภท (กลัยา วานิชบญัชา, 2553) 
 

ผลการวจัิย 
1.  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จาํนวน 167 คน (ร้อยละ 47.64) และเป็นเพศหญิง จาํนวน 183 คน 

(ร้อยละ 52.36) กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 131 คน (ร้อยละ 37.43) รองลงมาคือชั้นปีท่ี 4 
จาํนวน 96 คน (ร้อยละ 27.51) ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 71 คน (ร้อยละ 20.24) และชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 52 คน (ร้อยละ 
14.82) เป็นนกัศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาํนวน 225 คน (ร้อยละ 64.29) รองลงมาคือการบญัชี จาํนวน 52 
คน (ร้อยละ 14.86) นิเทศศาสตร์ จาํนวน 39 คน (ร้อยละ 11.14) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จาํนวน 27 คน 
(ร้อยละ 7.71) และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาํนวน 7 คน (ร้อยละ 2.00) ผูป้กครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จาํนวน 197 คน (ร้อยละ 56.18) รองลงมาคืออาชีพบริการ / ช่าง จาํนวน 63 คน (ร้อยละ18.06) อาชีพคา้ขาย 
จาํนวน 54 คน (ร้อยละ15.33)  และประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 37 คน   (ร้อยละ10.43) พกัอาศยัอยู่กบั
ผูป้กครอง จาํนวน 205 คน  (ร้อยละ 58.56) และไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัผูป้กครอง จาํนวน 145 คน (ร้อยละ 58.56) 
 

ตารางท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ช่ือ คาํอธิบายตวัแปร ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย SD 
Inc รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2,500 9,600 6,755.25 0.7458 
Parent_inc รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 9,000 35,000 15,480 0.8829 
M_grade เกรดเฉล่ียสะสมเม่ือจบมธัยมศึกษา 1.21 3.87 2.14 0.6787 
Friend จาํนวนเพ่ือนโดยประมาณ        4 50 26.36 0.7354 

Far 
ระยะทางจากท่ีพกัถึงสถานท่ีเท่ียวใกล้
ท่ีสุด 

      0.3 10 4.68 0.6678 

Pub จาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน 
ท่ีรู้จกั 

        1 24 8.79 0.954 

Absent 
จาํนวนวนัท่ีขาดเรียนตลอด 
ปีการศึกษา (ทุกรายวิชา) 

        4 22 10.25 0.6531 

                                                                                                                                                             ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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จากตารางท่ี 1   พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 6,755.25 บาท ผูป้กครองมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 15,480.00 บาท เกรดเฉล่ียสะสมเม่ือจบมธัยมศึกษาเฉล่ียเท่ากบั 2.14 มีจาํนวนเพื่อน
โดยประมาณเฉล่ียเท่ากบั 26.36 คน ระยะทางจากท่ีพกัถึงสถานท่ีเท่ียวใกลท่ี้สุดเฉล่ียเท่ากบั 4.68 กม. 
จาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืนท่ีรู้จกัเฉล่ียเท่ากบั 8.79 แห่ง จาํนวนวนัท่ีขาดเรียนตลอดปีการศึกษาในทุก
รายวิชาเฉล่ียเท่ากบั  10.25 วนั 

2.  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เน่ืองจากตวัแปรท่ีใชมี้หลายลกัษณะ 
จึงตอ้งแยกวิเคราะห์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ในกรณีท่ีทั้งคู่เป็นขอ้มูลแปรนามบญัญติั 
(nominal scale) ดว้ยสถิติไคสแควร์ (chi-square test: 2)  
 
ตารางท่ี 2  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั ดว้ยสถิติไคสแควร์ 
 

ตวัแปร คาํอธิบายตวัแปร 2 Value df Asymp.Sig (.05) 

Sex เพศ 7.563 1 .034 
Class ชั้นปี 11.264 2 .066 
Major สาขาวิชา 12.354 2 .88 

P_carrier อาชีพของผูป้กครอง 87.986 2 .113 
House   การพกัอาศยั   10.211 2 .041 

                                                                                                                                ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

 
 จากตารางท่ี 2  พบว่าตวัแปรเพศ (Sex) และการพกัอาศยั (House) มีความสัมพนัธ์กบัผลการศึกษา
ของนกัศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ขั้นตอนท่ี 2   ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ในกรณีท่ีตวัหน่ึงเป็นขอ้มูลประเภทนาม

บญัญติั (nominal scale) แต่อีกตวัแปรหน่ึงเป็นขอ้มูลประเภทอตัราส่วน (ratio scale) ดว้ยการทดสอบ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบพอยทไ์บซีเรียล (point biserial correlation coefficient) ดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั ดว้ยการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
                  แบบพอยทไ์บซีเรียล (point biserial correlation coefficient)  
 

Variables คาํอธิบายตวัแปร rpb Significant  
Inc รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.319 - 

Parent_inc รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 0.266 - 
M_grade เกรดเฉล่ียสะสมเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษา 0.117 - 

Friend จาํนวนเพ่ือนโดยประมาณ 0.475 - 
Far ระยะทางจากท่ีพกัถึงสถานท่ีเท่ียวใกลท่ี้สุด 0.636 (0.041) 
Pub จาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืนท่ีรู้จกั 0.566 (0.012) 

Absent จาํนวนวนัท่ีขาดเรียนตลอดปีการศึกษา (ทุกรายวิชา) 0.724 - 
                                                                                                                                                        ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ระยะทางจากท่ีพกัถึงสถานท่ีเท่ียวใกลท่ี้สุด (Far)  จาํนวนสถานท่ีเท่ียวกลางคืน
ท่ีรู้จกั (Pub)  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 หลงัจากคดัเลือกตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนแลว้จึงวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อผลการศึกษาของนกัศึกษาดว้ยแบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก ดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก 
 

         ตวัแปร คาํอธิบาย B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 

Constant ค่าคงท่ี 11.354 1.105 15.003 1 0.011 2.103 
Sex (M) 1/ เพศ 6.254 2.654 14.354 1 0.002 2.154 
House 2/ การอาศยัอยูก่บัผูป้กครอง 7.889 1.587 14.214 1 0.015 1.136 

Far 
ระยะทางจากท่ีพกัถึง
สถานท่ีเท่ียวใกลท่ี้สุด 

5.123 2.103 11.215 1 0.024 1.245 

                                                                                                                                                           ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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            จากสมการสามารถสรุปปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาคณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ไดด้งัน้ี   
            1. นกัศึกษาเพศชายมีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนมากกวา่นกัศึกษาเพศหญิง 2.154 เท่า  
            2. นักศึกษาท่ีไม่ได้อาศยัอยู่กับผูป้กครองมีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนมากกว่า
นกัศึกษาท่ีอาศยัอยูก่บัผูป้กครอง 1.136 เท่า 
            3. นักศึกษามีโอกาสท่ีจะเท่ียวกลางคืนมากข้ึนร้อยละ 24.5 เม่ือระยะทางระหว่างท่ีพกักบัสถานท่ี
เท่ียวใกลข้ึ้น 1 กิโลเมตร 
 

อภิปรายผล 
1.  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 183 คน (ร้อยละ 52.36) กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปี

ท่ี 1 จาํนวน 131 คน (ร้อยละ 37.43) กาํลงัศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาํนวน 225 คน  (ร้อยละ 64.29) มี
ผูป้กครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 197 คน (ร้อยละ56.18) และพกัอาศยัอยูก่บัผูป้กครอง จาํนวน 
205 คน  (ร้อยละ 58.56)  

2.  การวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองการถดถอยพหุโลจิสติกพบว่า นักศึกษาเพศชายมีโอกาสท่ีจะมี
พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนมากกว่านกัศึกษาเพศหญิง 2.154 เท่า นกัศึกษาท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัผูป้กครองมี
โอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนมากกว่านกัศึกษาท่ีอาศยัอยูก่บัผูป้กครอง 1.136 เท่า  และนกัศึกษา
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มีโอกาสท่ีจะเท่ียวกลางคืนมากข้ึนร้อยละ 24.5 เม่ือระยะทางระหว่างท่ีพกักับสถานท่ีเท่ียวใกล้ข้ึน 1 
กิโลเมตร         

ผลวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของกลุ่มนกัศึกษา
และเยาวชนท่ีผา่น ๆ มา เช่น จีราวรรณ แกว้ใจ (2550) พบวา่ลกัษณะส่วนบุคคลเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิด
พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน คนัธรส พลเยี่ยม (2545) พบว่าวยัรุ่นมีสาเหตุในการเท่ียวสถานเริงรมยด์า้นตวั
บุคคลในระดบัมากและมีสาเหตุจากครอบครัวในระดบันอ้ย  ภากร กมลาศวิน (2543) พบว่าการใชบ้ริการ
ดิสโกเ้ธคมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะของท่ีพกั  พิมพอุ์มา ตูจิ้นดา (2543) พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนมี
อิทธิพลต่อทศันคติในการเท่ียวผบัของวยัรุ่น เดช วฒันาวิทยานุกูล (2546) พบว่าบุคคลท่ีไปเท่ียวสถาน
เริงรมยก์บักลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคือเพ่ือน และนลินี ศุภกรโกศยั (2546) พบว่าเหตุผลท่ีเยาวชนวยัรุ่นไปเท่ียว
สถานบริการดิสโกเ้ธค เพราะผูป้กครองไม่ใหค้วามรักความเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  มหาวิทยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ควรมุ่งเน้นการเฝ้าระวงัไปท่ี
กลุ่มนกัศึกษาชายเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนมากกวา่เพศหญิง 
 2.  มหาวิทยาลยัควรขอความร่วมมือในการแบ่งปันขอ้มูลดา้นพฤติกรรมกบัหอพกัต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
ในการสอดส่องและเฝ้าระวงัการเกิดพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน 
 3.  ควรบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือวางผงัเมืองใหเ้หมาะสมต่อการป้องกนัการเกิดพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ของกลุ่มวยัรุ่น 
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การปรับค่าแสงสว่างในหลอดแอลอดีเีพือ่ลดการใช้พลงังาน 

AN ADJUSTMENT OF LED LUMINANCE  
ON THE VIEW ENERGY SAVING 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีนาํเสนอการปรับค่าแสงสว่างในหลอดแอลอีดีโดยใชชุ้ดควบคุมการปรับค่าความสว่างใน
หลอดแอลอีดี  ซ่ึงสามารถตั้งปริมาณแสงไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 100% ในแต่ละชุดควบคุม รวมทั้งสามารถตั้งเวลา
การเปิด / ปิด พร้อมกบัปรับปริมาณแสงท่ีตอ้งการตามเวลาท่ีกาํหนด และใชก้บัรีโมทคอนโทรลท่ีใชค้ล่ืนวิทย ุ  
ผลจากการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ การปรับค่าความสว่างของแสงตามความเหมาะสมของการใชง้านจริง ทาํให้
สามารถลดการใชพ้ลงังานลงไดม้ากกว่า 40% ตามระยะเวลาการใชง้านและการปรับตั้งความสว่างของแสง 
คาํสําคญั: หลอดแอลอีดี, การปรับค่าแสงสวา่ง 
 

ABSTRACT 
 This research presents a method of LED luminance adjustment using control circuit which can 
dimming 0% to 100% luminance span. The timer can be set individual of each control circuit for turning 
LED “ON” and “OFF” due to proper luminance demand schedule. The RF remote control was attached to 
this system for remote programming.  The experimental results show the adjustment of luminance according to 
illumination demand makes energy saving up to 40% (proportional to the timing and luminance was setted).  
Keywords: LED, luminance adjustment. 
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ คณะเทคโนโลย ีวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 
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** ผูจ้ดัการ บริษทัดี แอล เอ กรุ๊ป จาํกดั กรุงเทพฯ 

บทนํา 
 ปัจจุบนัมีการติดตั้งและการออกแบบไฟฟ้าให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และใช้
งานง่าย สามารถประยุกต์ใชก้บัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไดท้นัที ลว้นเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ช ้ส่ิงเหล่าน้ีจะราคา
แพงมาก หากเป็นของจากต่างประเทศจะมีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาสูง แต่หากเป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตในประเทศ
แลว้ราคาจะถูกลงอยา่งมาก ทั้งการออกแบบ ติดตั้ง ลงทุน และการดูแลรักษา ความคุม้ค่าของระบบอตัโนมติั
แบบใชก้บัหลอดไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีจะอาํนวยประโยชน์ยิ่งแก่เจา้ของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือคิดเร่ือง
ตน้ทุนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการจ่ายค่าไฟฟ้าภายหลงัจากการติดตั้ง แอลอีดีเป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ
แบบหน่ึงท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นและจะปล่อยแสงสว่างออกมา พบว่าสารก่ึงตวันาํจะเปล่งแสงออกมา
เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน อยา่งไรกต็ามแสงท่ีเปล่งออกมามีปริมาณนอ้ยมากจึงทาํใหเ้ทคโนโลยีน้ีไม่ไดรั้บ
ความสนใจในช่วงเวลานั้น  แสงจากแอลอีดีจะเป็นสีต่าง ๆ ไม่ไดเ้ป็นสีขาว จึงมีขอ้จาํกดัในการนาํมาใหแ้สง
สว่างแทนหลอดไฟ เม่ือมีผูค้น้พบการนาํแอลอีดีสีนํ้ าเงินไปเคลือบดว้ยสารเคลือบเรืองแสงสีเหลือง ทาํให้
แสงจากแอลอีดีท่ีออกมากลายเป็นสีขาว จึงสามารถนาํไปใชใ้นรูปของการให้แสงสว่างท่ีใชง้านตามความ
ตอ้งการได ้
 ผูว้ิจัยจึงได้นาํอุปกรณ์เช่ือมต่อระหว่างหลอดแอลอีดีกบัอุปกรณ์ปรับค่าความสว่างของหลอด
แอลอีดี เพ่ือทาํใหเ้กิดการใชง้านตามความเหมาะสมตามช่วงเวลา ซ่ึงในช่วงเวลากลางวนัมีแสงสว่างอยูส่่วน
หน่ึงแลว้ หากปรับค่าความสวา่งของหลอดใหเ้หมาะสมจะลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้ โดยการศึกษาและ
สร้างชุดควบคุมและปรับค่าความสว่างเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัเวลา และยงัเป็นการใชง้านพลงังาน
อยา่งประหยดั 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
หลอดแอลอีดี  ในปัจจุบนัมีการออกแบบหลอดแอลอีดีให้ใชง้านไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้

เน่ืองจากหลอดแอลอีดีเหมาะกบัการใชง้านท่ีตอ้งมีการปิด - เปิดไฟบ่อยคร้ังโดยไม่มีผลต่ออายกุารใชง้าน 
ต่างจากหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์หากเปิด - ปิดบ่อยคร้ังจะเสียง่าย หลอดแอลอีดีกินไฟนอ้ย ประหยดัพลงังาน
ถึง 40% ท่ีความสว่างเท่ากนัจะเกิดความร้อนเพียงเลก็นอ้ยในขณะทาํงาน จึงสามารถสัมผสัหลอดไดโ้ดยไม่
ถูกความร้อนทาํใหมื้อไหมพ้อง หลอดแอลอีดีไม่มีการกะพริบ ไม่มีกาํลงัสูญเสียในการจุดหลอด  
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ภาพท่ี 1  หลอดแอลอีดีท่ีใชก้บังานภายในอาคาร 
 

ชุดปรับค่าความสว่าง DC Dimmer Control (ADC)  เป็นอุปกรณ์สาํหรับรับขอ้มูลการควบคุม
ปริมาณแสง และการใช้พลงังานของหลอดไฟท่ีใช้กบัหลอดแอลอีดีท่ีเป็นไฟฟ้ากระแสตรง อุปกรณ์ใน
ระบบควบคุมอตัโนมัติใช้กบัหลอดแอลอีดีแบบหร่ีแสงสว่าง สร้างบรรยากาศท่ีหลากหลายแตกต่าง  
นอกจากมีคุณสมบติัของระบบควบคุมอตัโนมติัตามท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัเหมาะสมกบัการใช้งานกบัหลอด
แอลอีดีท่ีผูผ้ลิตระบบนาํเสนอควบคู่ให้โดยเฉพาะ ทาํให้ราคารวมลดลง เน้นการใช้งานกบัไฟฟ้ากระแส
ตรงท่ีแรงดนั 12 โวลต ์สามารถควบคุมไดท้ั้งแบบไร้สายและแบบมีสาย  สายไฟฟ้ามีขนาดเลก็ลงส่งผลให้
ขนาดท่อและขนาดรางเดินสายไฟฟ้าเล็กลงตามดว้ย ขนาดกระแสไฟฟ้าเพ่ือป้องกนัวงจรมีขนาดน้อยลง 
และใชร่้วมกบัการผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยไ์ด ้
 

                                                 
 

              ภาพท่ี 2  ชุดปรับค่าความสวา่งของหลอดแอลอีดี 
 
สวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลาย  เป็นแหล่งไฟฟ้าจากระบบไฟกระแสสลบั 220 โวลต ์ใหเ้ป็นไฟกระแสตรง

ค่าตํ่าเพ่ือใชใ้นงานอิเลก็ทรอนิกส์ไดเ้ช่นเดียวกบัแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบเชิงเส้นในการจ่ายแรงดนัใหก้บั
หลอดแอลอีดี จึงใชเ้ป็นชุดจ่ายกาํลงังานใหก้บัชุดควบคุมความสว่าง 
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ภาพท่ี 3  สวิตช่ิงเพาเวอร์ซพัพลาย 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.   ติดตั้งหลอดแอลอดีกีบัโคมไฟ  เพ่ือนาํไปทดสอบค่าความเหมาะสมในการปรับค่าแสงสว่างให้

สอดคลอ้งกบัเวลาท่ีใชง้านจริง ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4  การติดตั้งหลอดแอลอีดีกบัโคมไฟ 
 

2.  ติดตั้งชุดปรับค่าความสว่าง DC Dimmer Control (ADC) และเพาเวอร์ซัพพลาย  เพ่ือใหเ้ป็น
ชุดจ่ายกาํลงัไฟฟ้าและชุดควบคุมค่าความสวา่งของหลอดแอลอีดี ดงัภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5  DC Dimmer Control (ADC) ควบคุมปริมาณแสงและเพาเวอร์ซพัพลาย 
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3.  เคร่ืองมือวัดค่าความเข้มแสง Lux meter รุ่น testo 540  ในการวัดค่าแสงที่ปรับค่าลดความสว่าง
ของหลอดแอลอดี ี

 

 
 

ภาพท่ี 6  เคร่ืองมือวดัค่าความเขม้แสงของหลอดแอลอีดี 
 

4.  อุปกรณ์ในการปรับต้ังค่าความสว่างของหลอดแอลอดีี   สามารถปรับค่าความสว่างได ้0 – 100 %
และตั้งค่าการทาํงานในแต่ละช่วงเวลาได ้

 

 
 

ภาพท่ี 7  อุปกรณ์ปรับตั้งความเขม้แสงของหลอดแอลอีดี 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี 2558    | 434 

 
 

ผลการวจัิย 
 ทดสอบการทาํงานโดยการปรับตั้งค่าความสว่างของหลอดแอลอีดี ตามเปอร์เซ็นค่าความสว่างดว้ย
อุปกรณ์ปรับตั้งความเขม้แสงของหลอดแอลอีดี และบนัทึกค่าดว้ยเคร่ืองมือวดัความเขม้แสง ดงัน้ี 
 

 
             
                                             ภาพท่ี 8  การปรับค่าความสว่างของหลอดแอลอีดี 
 
ตารางท่ี 1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปรับค่าความสวา่งของหลอดแอลอีดี 

 
ลาํดบัท่ี การปรับค่าความสวา่ง (%) ค่าความสว่าง (lux) 

1 10 236 
2 20 376 
3 30 488 
4 40 675 
5 50 1015 
6 60 1598 
7 70 1915 
8 80 2053 
9 90 2602 
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อภิปรายผล 
 จากการทดสอบโดยการนาํโคมไฟท่ีใชห้ลอดแอลอีดีท่ีไม่สามารถปรับความสว่างของแสงไดม้าติดตั้ง
อุปกรณ์ DC Dimmer Control (ADC) และปรับค่าความสว่างของแสงโดยลดค่าความสว่างลงจาก 90% - 
10% จะอ่านค่าของกระแสไฟฟ้าท่ีใชล้ดลงตามการปรับลดค่าความสว่างของหลอดแอลอีดี และยงัสามารถ
ประมาณการค่าไฟฟ้ารายเดือนท่ีตอ้งจ่าย หากใชห้ลอดแอลอีดีและระบบควบคุม DC Dimmer Control (ADC) 
อตัโนมติั หรือจะนาํไปควบคุมไฟแสงสว่างในอาคารท่ีจอดรถและไฟแสงสว่างส่วนกลาง เพ่ือปรับความ
สวา่งใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในการใชง้าน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส คดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ  เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
การตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย t - test และ F - test พบว่าแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออท่ีผูว้ิจยัพฒันามี
คุณภาพตามหลกัการและกระบวนการการพฒันาส่ือนวตักรรม ซ่ึงเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้และ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลายกิจกรรม โดยผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นความ
พึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ ดา้นบริการในการใชง้านแอพพลิเคชนั ดา้นรูปแบบการใชง้าน
แอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ และดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย   สามารถสรุปไดว้่าแอพพลิเคชนัขลุ่ย
เพียงออมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย 
คาํสําคญั: ศิลปวฒันธรรมไทย, ดนตรีไทย, แอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: to develop khlui virtual music instrument application. The 

sample was obtained by purposive sampling selected.  Research methods were applied to collect data using a 
questionnaires for participant and non-participant observations, as well as documentary studies. Data 
........... 
 
 
 
* ไดรั้บการสนบัสนุนทุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
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analysis was done using mean standard deviation t - test and F - test. The results of this research found 
that: The khlui virtual music instrument application has been developed and implemented according to 
high quality of principles and activity processes. Which are appropriate to the learning process and can be 
applied to a variety of activities. The user's satisfaction level in many ways. The result of the satisfaction 
of used towards khlui virtual music instrument application was a  good level: the satisfaction of services 
and supports, the satisfaction of virtual music instrument  system model, the satisfaction of preserve 
and promote Thai art, culture and traditions.  In summaries, the khlui virtual music instrument application 
effective and appropriate for learning and preserve and promote art, culture and traditions of Thailand. 
Keywords: Thai art, Thai music, khlui virtual music instrument application.  
 

บทนํา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการสู่

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐดาํเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภาสถานศึกษา ดงันั้นสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดป้รับปรุง
แกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัเดิมและยกร่างเป็นพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการ
รวมวิทยาเขตจดัตั้งเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จาํนวน 9 แห่ง มีวตัถุประสงคใ์ห้ 9 มหาวิทยาลยั 
เป็นมหาวิทยาลยัสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีสามารถจดัการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนน้การ
ปฏิบติั ทั้งในระดบัปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือรองรับการศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษาจากสถาบนั
อาชีวศึกษาเป็นหลกั รวมถึงใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนจากวิทยาลยัชุมชนและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ
วิชาชีพระดบัปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ดนตรีไทยเป็นดนตรีท่ีมีความไพเราะเป็นอยา่งยิ่ง และเป็นวฒันธรรมของชนชาวไทยท่ีสืบทอดมา
แต่โบราณกาล “ขลุ่ยเพียงออ” เป็นเคร่ืองดนตรีไทยท่ีสําคญัชนิดหน่ึง เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า
ชนิดไม่มีล้ิน ทาํจากไมร้วกปลอ้งยาว ๆ ดา้นหนา้เจาะรูเรียงกนัสาํหรับปิด / เปิดเพ่ือเปล่ียนเสียง ตรงท่ีเป่าไม่
มีล้ินแต่มีดากซ่ึงทาํดว้ยไมอุ้ดเหลาเป็นท่อนกลม ๆ ยาวประมาณ 2 น้ิว สอดลงไปอุดท่ีปากของขลุ่ย แลว้บาก
ดา้นหน่ึงของดากเป็นช่องส่ีเหล่ียมเลก็ ๆ ซ่ึงเรียกว่า ปากนกแกว้ เพ่ือให้ลมส่วนหน่ึงผ่านเขา้ออกทาํให้เกิด
เสียงขลุ่ย ลมอีกส่วนจะว่ิงเขา้ไปปลายขลุ่ยประกอบกบัน้ิวท่ีปิด / เปิดบงัคบัเสียงเกิดเป็นเสียงสูงตํ่าตาม
ตอ้งการ ใตป้ากนกแกว้ลงมาเจาะ 1 รู เรียกว่า รูน้ิวคํ้ า เวลาเป่าตอ้งใช้หัวแม่มือคํ้ าปิด / เปิดท่ีรูน้ี บางเลา
ดา้นขวาเจาะเป็นรูเยือ่ ปลายเลาขลุ่ยมีรู 4 รู เจาะตรงกนัขา้มแต่เหล่ือมกนัเลก็นอ้ย ใชส้าํหรับร้อยเชือกแขวน
เกบ็หรือคลอ้งมือจึงเรียกว่า รูร้อยเชือก รวมขลุ่ยเลาหน่ึงมี 14 รูดว้ยกนั ดนตรีไทยสามารถประยกุตใ์หเ้ขา้กบั
ดนตรีสากลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งไพเราะเสนาะหูเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ีเยาวชนไทยในปัจจุบนั
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ยงัคงมีแนวโน้มติดอยู่กบักระแสค่านิยมต่างชาติเป็นอย่างมาก และกาํลงัประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมท่ีเป็น
ผลกระทบจากการเล่ือนไหลของวฒันธรรมต่างชาติเขา้สู่ประเทศ ขาดการคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมท่ีดี
งาม ประกอบกบัการเขา้ถึงดนตรีไทยในปัจจุบนัไม่เป็นท่ีนิยมและดูไม่ทนัสมยั เน่ืองจากขาดเทคนิคในการ
นาํเสนอเน้ือหาใหน่้าสนใจและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย จึงไม่สามารถช่วยกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจ การขาดส่ือท่ี
เหมาะสมจึงเป็นอุปสรรคสาํคญัในการเขา้ถึงสารสนเทศของผูท่ี้กาํลงัศึกษาเคร่ืองดนตรีไทยเป็นอยา่งมาก 

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตระหนกัถึงความสําคญัของดนตรีไทย และเกิดแนวคิดท่ีจะศึกษาและ
พฒันานวตักรรมท่ีสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการพฒันาแอพพลิเคชันขลุ่ยเพียงออบน
ระบบปฏิบติัการไอโอเอส โดยผูว้ิจยัศึกษาแนวทางการผลิตส่ือท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั มีเทคนิคท่ีช่วยใหเ้กิด
สภาพการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน และช่วยกระตุน้แรงจูงใจต่อการเรียน โดยบูรณาการ
ศกัยภาพของเทคโนโลยีมลัติมีเดียเขา้กบัศิลปวฒันธรรมไทย เพ่ือพฒันาเป็นส่ือท่ีใชร่้วมกบัการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกชั้นเรียน ตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูเ้รียน ความสามารถในการนาํเสนอขอ้มูล
หลากประเภทของเทคโนโลยีมลัติมีเดียมีส่วนช่วยให้กระบวนการรับรู้ของผูเ้รียนดีข้ึน (Nimnual & 
Suksakulchai, 2008) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของสมองมนุษย ์(Burdea & Coiffet, 1994) เพ่ือใหเ้ยาวชน
สามารถเรียนรู้เคร่ืองดนตรีไทยท่ีมีอยูม่ากมายไดอ้ยา่งสนุกสนาน เรียนรู้และเขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ือง
ดนตรีช้ินนั้น ๆ ไดม้ากข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพ่ือพฒันาแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส 
2.  เพ่ือประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอสโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยั น้ีส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยโดยประยกุตใ์ชข้ลุ่ยเพียงออในการเล่นเพลงมา
เป็นการเล่นเพลงบนแอลพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอสท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน   
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย  บุคคลทัว่ไปในประเทศไทยท่ีดาวน์โหลดโปรแกรมแอพพลิเคชนัขลุ่ย
เพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยคดัเลือกเฉพาะบุคคลท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการวิจยั (โดยการตอบแบบตอบรับการเขา้ร่วมและไดรั้บรหัสผ่านในการเขา้ตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบออนไลน)์ ดงัภาพท่ี 1 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  1) แอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส  2) แบบประเมิน
คุณภาพของแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ  และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการใช้
งานแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส 

การวเิคราะห์ข้อมูล  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพทัว่ไปกบัความพึงพอใจในการใช้
แอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส ใช ้t - test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 1  จาํนวนการใชง้านแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส  

 

ผลการวจัิย 
 1.  การพฒันาแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออเป็นการผสมผสานการพฒันาแอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการ
ไอโอเอสกบัดนตรีไทย “ขลุ่ยเพียงออ” โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยประเภทเคร่ืองเป่า  จาก
การใชป้ากเป่าและน้ิวกดมาใชน้ิ้วกดเพียงอยา่งเดียว และใหผู้ส้นใจสามารถดาวน์โหลด   แอพพลิเคชนัไดฟ้รี  
ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 การออกแบบแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส 
 

 2.  การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชง้านแอพพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 1 - 4 

 
ตารางท่ี 1  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยโดยใชแ้อพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ 
 

 
 
 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี 2558    | 441 

 
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ (จาํแนกตามเพศ) 
                  

 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจดา้นบริการในการใชง้าน (จาํแนกตามอาย)ุ 
 
 

 

 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจดา้นบริการ (จาํแนกตามระดบัการศึกษา) 
 

 
 
อภิปรายผล 
 1.  การพฒันาแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส  เป็นการผสมผสานการพฒันา
แอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการไอโอเอสกบัดนตรีไทย “ขลุ่ยเพียงออ” โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ไทยประเภทเคร่ืองเป่า จากการใชป้ากเป่าและน้ิวกดมาใชน้ิ้วกดเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงแอพพลิเคชนัจะประกอบดว้ย
ตวัอยา่งการทดลองใชง้านและการสอนใหเ้ล่นโดยใหผู้ส้นใจสามารถดาวนโ์หลดแอพพลิเคชนัไดฟ้รี 
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2.  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายนุอ้ยกว่า 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มี ความพึงพอใจ
ในการใชแ้อพพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบริการ ดา้นรูปแบบการใช้
งาน และดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย 

3.  ความแตกต่างระหว่างสถานภาพทัว่ไปกบัความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออ  
    -  เพศชายมีความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชนัมากกว่าเพศหญิง  
    -  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี มีความพึงพอใจในการบริการมากกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกว่า 30 ปี 
    -  กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออในดา้นการใหบ้ริการในการใช้

งาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
ในการบริการมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

4. การประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชนัขลุ่ยเพียงออโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เห็นว่าภาพรวมของ
แอพพลิเคชนัอยูใ่นระดบัดีมาก  

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการวิจยัและพฒันาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้มีลกัษณะรูปร่าง ขนาด และรูกด ให้
เหมือนขลุ่ยไทย  เน่ืองจากแอพพลิเคชนัตน้แบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีขนาดเล็กและไม่สะดวกในการใชง้าน
เท่าท่ีควร 
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FOR ONLINE SHOPPING MALL 
 

สุปราณี ทพัมงคล* 
Supranee Tubmongkhon 

 

บทคดัย่อ 
เน่ืองจากสภาวะในปัจจุบนัการแข่งขนัธุรกิจการจาํหน่ายสินคา้ออนไลนห์รือ “พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์” 

(e-Commerce) มีค่อนขา้งสูง ผูวิ้จยัเล็งเห็นความสําคญัจึงไดว้ิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับหา้งสรรพสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นกลยทุธ์หน่ึงของการแข่งขนัทางการตลาดไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยใชภ้าษา PHP, HTML, Java Script และ jQuery ในการเขียนโปรแกรม และใช ้Phpmyadmin 
บริหารจดัการฐานขอ้มูล ผูใ้ชง้านระบบจะสามารถซ้ือขายสินคา้ และเปิดร้านคา้เพ่ือขายสินคา้ออนไลนโ์ดย
มีพ้ืนท่ีบนเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง สร้างความสะดวกสบายในการบริหารจดัการร้านคา้และการซ้ือขายสินคา้
แบบออนไลนไ์ดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
คาํสําคญั: พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์, อีคอมเมิร์ซ, หา้งสรรพสินคา้ออนไลน์ 

ABSTRACT  
Since conditions in today's competitive business of selling online or called “Electronic commerce”   

(e-Commerce) is relatively high. Lake of the importance of research. The design and development of 
electronic commerce for online shopping mall. This is the strategy of market competition as well. By 
using PHP, HTML, Java Script and jQuery to program and use Phpmyadmin database management. For 
this research users will be able to stock the product. And opened the store to sell products online. The area 
on the website of their own. Create comfort in the management of shops and trading online is a systematic 
and effective. 
Keywords: electronic commerce, e-Commerce, online shopping mall.  

 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์อาร์ต คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
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บทนํา 

เน่ืองจากสภาวะในปัจจุบนัการแข่งขนัธุรกิจการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์หรือพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(e-Commerce) มีค่อนขา้งสูง จึงมีการนาํเทคโนโลยีเขา้มาเป็นปัจจยัหน่ึงในการดาํเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
กิจการสาํนกังาน หา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้ รวมทั้งบริษทัต่าง ๆ คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทในการอาํนวยความ
สะดวกให้กบัมนุษย ์ ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ถือเป็นธุรกิจซ้ือขายแบบออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมาก 
มีการโฆษณาและจาํหน่ายสินคา้ต่าง ๆ ใหผู้ท่ี้สนใจเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้เสมือนห้างสรรพสินคา้ทัว่ไปท่ีเปิด
ให้บริการ สมาชิกสามารถเขา้มาเปิดร้านขายสินคา้ในเวบ็ไซตไ์ดต้ามตอ้งการ มีรายละเอียดและขอ้มูลของ
สินคา้ต่าง ๆ มากมาย เช่น เส้ือผา้  กระเป๋า  เคร่ืองอุปโภคบริโภค  และอ่ืน ๆ ทาํใหผู้ท่ี้สนใจทราบขอ้มูลของ
สินคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกและง่ายผ่านระบบเวบ็ไซตท่ี์มีฟังกช์นัให้เลือกใชง้านแบบครบวงจรทั้งผูซ้ื้อ
และผูข้าย  

ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์สาํหรับห้างสรรพสินคา้ออนไลน ์
ซ่ึงถือเป็นกลยทุธ์หน่ึงของการแข่งขนัทางการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี ผูใ้ชง้านระบบจะสามารถซ้ือขายสินคา้ และ
เปิดร้านคา้เพ่ือขายสินคา้ออนไลน์ไดโ้ดยมีพ้ืนท่ีบนเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง สร้างความสะดวกสบายในการบริหาร
จดัการร้านคา้และการซ้ือขายสินคา้แบบออนไลนไ์ดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ (ตลาดดอทคอม จาํกดั, 
ออนไลน,์ 2557)   
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัประยกุต ์(applied research) ศึกษาระบบ e-Commerce ซ่ึงเป็นการดาํเนิน

ธุรกิจการคา้หรือการซ้ือขายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูซ้ื้อ (customer) สามารถเลือกสินคา้ 
คาํนวณเงิน ตัดสินใจซ้ือสินคา้ โดยใช้วงเงินในบตัรเครดิตได้โดยอตัโนมติั ผูข้ายสามารถนาํเสนอ
สินคา้ ตรวจสอบวงเงินบตัรเครดิตของลูกคา้ รับเงินชาํระค่าสินคา้ ตดัสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ และ
ประสานงานไปยงัผูจ้ดัส่งสินคา้โดยอตัโนมติั กระบวนการดงักล่าวจะดาํเนินการเสร็จส้ินบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย, ออนไลน,์ 2557) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย    
 1.  เพ่ือศึกษากระบวนการพฒันาเวบ็ไซตแ์บบ e-Commerce 
 2.  เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบโมเดลในการพฒันาเวบ็ไซตแ์บบ e-Commerce 

 3.  เพ่ือพฒันาเวบ็ไซตแ์บบ e-Commerce สาํหรับหา้งสรรพสินคา้ 
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วธีิดําเนินการวจัิย  
1. การศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนขั้นตอนในการทาํงานและศึกษาความเป็นไป

ได ้รวมทั้งศึกษาวิธีการทาํระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต ์
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบสาํหรับการสร้างโมเดลตน้แบบ การออกแบบภายใน (internal design) 

และการออกแบบภายนอก (external design) ไดแ้ก่ 
    - ระบบงานแผนผงัโดยรวมของเวบ็ไซต ์(site map) เป็นแผนภาพท่ีแสดงเมนูท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ 

ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผงัโดยรวมของเวบ็ไซต ์(site map) 
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     - ออกแบบแผนภาพสมาชิกร้านคา้ (data flow diagram shop: DFD Shop) ดงัภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2  DFD Shop (data flow diagram shop) 

      - ออกแบบหนา้เวบ็เพจ แสดงหนา้เวบ็เพจ แสดงหนา้หลกัระบบจดัการร้านคา้ของสมาชิกท่ีเปิด
ร้านคา้ ดงัภาพท่ี 3 (ปิยะ นากสงค ์และมณีนุช สมานหมู่, 2556) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนา้หลกัของสมาชิก (หลงัร้าน) 



ประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี 2558    | 447 

 
 
     - ออกแบบฐานขอ้มูล (ER - diagram) มีทั้งหมด 17 ตาราง ดงัภาพท่ี 4 
 

 

ภาพท่ี 4 Entity - Relationship Diagram 
 

3. การพฒันาระบบ ประกอบดว้ย 
 - สร้างฐานขอ้มูล ใส่ขอ้มูลตวัอยา่งดว้ยโปรแกรม Phpmyadmin 
     - เขียนโปรแกรม ใชภ้าษา PHP และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML ร่วมกบั MySQL (อดิศกัด์ิ 
จนัทร์มิน, 2555) นอกจากน้ียงัไดใ้ช ้HTML,  Java Script และ jQuery ร่วมกนัในการพฒันาระบบอีกดว้ย 

4. ทดสอบระบบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของระบบ ไดแ้ก่ 
    - ผูวิ้จยัทดสอบ ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของระบบ 
     - ทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยใหผู้ใ้ชง้านซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตร้์านขายสินคา้ออนไลน ์ 
ท่ีเป็นสมาชิก (ร้านคา้) จาํนวน 10 คน ตอบแบบสอบถาม 

 

ผลการวจัิย 
1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึน พบวา่มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี ดงั

ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบ้ริการสมาชิก (ร้านคา้) 

 
 
2.  การพฒันาระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์สาํหรับหา้งสรรพสินคา้ออนไลน ์สรุปความสามารถของ

ระบบได ้ดงัน้ี 
    2.1  ส่วนของผูใ้ชท้ัว่ไป  
        -  สามารถเขา้เยีย่มชมสินคา้ ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซต ์
        -  ผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตส์ามารถสืบคน้รายช่ือสินคา้ ราคาสินคา้ และสัง่ซ้ือสินคา้ในแต่ละร้านได ้
        -  สามารถเขา้ชมเวบ็บอร์ดได ้แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได ้
    2.2  ส่วนของสมาชิกผูซ้ื้อ  
        -  สามารถเขา้ใชเ้วบ็ไซตใ์นการสืบคน้สินคา้ ราคา และขอ้มูลอ่ืน ๆ ได ้
        -  สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลนไ์ด ้
        -  ไดรั้บส่วนลดพิเศษเม่ือลงทะเบียนเป็นสมาชิกของร้านขายสินคา้ออนไลน ์ 
        -  สามารถแกไ้ขรายการสัง่ซ้ือก่อนการยนืยนัได ้ 
        -  เม่ือยนืยนัการสัง่ซ้ือเสร็จแลว้ ระบบจะคาํนวณราคาสะสมใหส้มาชิกทราบ 
        -  สมาชิกสามารถตั้งคาํถามและตอบคาํถามในเวบ็บอร์ดได ้
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        -  สมาชิกสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้
    2.3  ส่วนของสมาชิกร้านคา้  
        -  สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ประเภทสินคา้ได ้  
        -  สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ได ้
        -  สามารถลบเวบ็บอร์ดและความคิดเห็นท่ีไม่เหมาะสมออกจากระบบได ้ 
        -  สามารถเขา้ไปตรวจสอบรายการสัง่ซ้ือของสมาชิกและเปล่ียนสถานะของการสั่งซ้ือได ้
    2.4  ส่วนของผูดู้แลระบบ  
        -  มีการสร้างตารางฐานขอ้มูลเพ่ือรองรับการจดัเกบ็ฐานขอ้มูล 
        -  มีการเพ่ิม ลบ แกไ้ข ข่าวสารต่าง ๆ ได ้
        -  มีการลบร้านคา้ของสมาชิกท่ีตอ้งปิดร้านออกได ้
        -  สามารถเรียกดูสินคา้ขายดีและสินคา้แนะนาํจากร้านคา้ต่าง ๆ ได ้

 

อภิปรายผล  
การพฒันาเว็บไซต์ห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของเว็บไซต์และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยการนาํเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มา
ประยุกต์ใชง้าน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาเลือกซ้ือและแวะชมสินคา้ไดต้ามตอ้งการเสมือนห้างสรรพสินคา้
ทัว่ไปท่ีเปิดใหบ้ริการ สมาชิกสามารถเขา้มาเปิดร้านขายสินคา้ในเวบ็ไซตไ์ดต้ามตอ้งการ ผูใ้ชง้านท่ีสนใจ
เปิดร้านจาํหน่ายสินคา้สามารถเขา้ไปสมคัรสมาชิกทางเว็บไซต์ได ้การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ ออกแบบ 
และพฒันาเว็บไซต์ห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ดงักล่าวค่อนขา้งประสบผลสําเร็จ มีการนาํไปใช้งานจริง 
ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจเพราะระบบใชง้านง่ายและมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ  
1.  ควรตรวจสอบคลงัสินคา้วา่มีสินคา้อยูใ่นคลงัจาํนวนเท่าไร  
2.  ควรเพ่ิมโปรโมชัน่ในรูปแบบต่าง ๆ ใหลู้กคา้เพ่ือดึงดูดความสนใจ 
3.  ควรกาํหนดรูปแบบร้านคา้แต่ละแบบ เช่น แบบเปิดร้านรายปี ระดบัเลก็ ระดบักลาง ระดบัสูง 
4.  ควรจาํกดัจาํนวนในการเพ่ิมสินคา้และหมวดหมู่สินคา้ของแต่ละร้าน 
5.  ในส่วนของร้านคา้ ควรดูรายรับในรูปแบบของกราฟแท่งและกราฟเส้นได ้โดยสามารถดูไดใ้น

รูปแบบรายเดือนและรายปี  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มภายในคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
นกัศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาท่องเท่ียวและการ
โรงแรม และสาขาวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 
4 จาํนวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายขอ้มูลลกัษณะประชากร ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการ ผลการวิจยัพบว่า 1) ความพึงพอใจ 
ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นอาคารสถานท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( = 3.15, SD = 0.94) 2) ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้น
สุขาภิบาลอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.11, SD = 1.00) และ 3) ความพึง
พอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( = 3.50, SD = 0.92) 
คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ทศันคติ, สภาพแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
*อาจารยป์ระจาํสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were to study of student’s satisfaction attitude and requirement 
towards environment management in Faculty of Management Science, Phibulsongkram Rajabhat University. 
The sample of this research is consisted of 200 students in Communication Arts, Economics, Business 
Administration, Tourism Industry and Accounting, Faculty of Management Science, Phibulsongkram 
Rajabhat University who studied in fresh man years - 4th years. The statistics used in data analysis are 
percentage, mean, standard deviation. The research findings found that: 1) satisfaction attitude and 
requirement towards environment management with building found that it was a moderate level ( = 
3.15, SD = 0.94) 2) satisfaction attitude and requirement towards environment management with  
sanitation found that it was a moderate level ( = 3.11, SD = 1.00), and 3) satisfaction attitude and 
requirement towards environment management with studying and teaching found that it was a good level  
( = 3.50, SD = 0.92) 
keywords: satisfaction, attitude, environment. 
 

บทนํา 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบ ซ่ึงเป็นผลจาก

ประสบการณ์ ความเช่ือ อุทยัพรรณ สุดใจ (2545, หน้า 7)  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์(2540, หนา้ 17) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือส่ิงท่ี
ทาํให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการ
เลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ นั้น  
 เน่ืองจากคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ไดส้ร้างอาคารเรียนแต่ยงัไม่เสร็จ
เรียบร้อย ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมีการจดัส่ิงแวดลอ้มในคณะวิทยาการจดัการใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะ ซ่ึงจะช่วย
ให้นกัศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ใชชี้วิตการเรียนในคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบูลสงคราม อยา่งมีความสุขและปลอดภยั ถา้ภายในคณะมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดดี้ ถูกตอ้งตาม
คุณลกัษณะ นกัศึกษาย่อมมีคุณลกัษณะท่ีดี มีความคิดในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และนาํคุณลกัษณะท่ีดีไป
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัทั้งท่ีบา้นและชุมชนต่อไป บา้นเมืองกจ็ะมีความเป็นระเบียบมากข้ึน ฉะนั้นการรับรู้ถึง
ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายในคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม นบัว่ามีความสาํคญั เพ่ือท่ีจะไดท้ราบแนวทางการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข
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และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นอาคารสถานท่ี สุขาภิบาลและอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม การเรียนการสอน กลุ่มเพ่ือน และการบริหาร ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายในคณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาท่องเท่ียวและการโรงแรม และสาขาวิชาการบญัชี คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 จาํนวน 215 คน แต่มีการตอบ
แบบสอบถามเพียง 200 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 93.02 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั และจะนาํไปวิเคราะห์
ขั้นต่อไป 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองจากแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และ
นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาคาํนวณหาความเช่ือมัน่ (reliability) ตอนท่ี 4 ใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดค่้าสัมประสิทธ์แอลฟา (α-Coefficient) แบบรายขอ้ระหว่าง 0.9370-0.9663 และมีค่า α 
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.9531 ซ่ึงถือว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัดีมาก และ
สามารถนาํไปใชร้วบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยัได ้แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 1) สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ คณะและชั้นปี เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และ 2) ความพึงพอใจ 
ทศันคติและความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม ประกอบดว้ยดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นสุขาภิบาลอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการเรียนการสอน 
ดา้นกลุ่มเพ่ือน และดา้นการบริหาร เป็นแบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Best & Kahn,1993, p. 246) ดงัน้ี 
 

 5  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 1  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ สถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard Deviation) ในการอธิบายขอ้มูลลกัษณะประชากร ความพึงพอใจ ทศันคติ และความ
ตอ้งการ  
 

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  60.40) 

และเพศชาย (ร้อยละ 39.60) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ร้อยละ 33.20)  รองลงมาคือ สาขาวิชาการตลาดและ 
การจดัการทัว่ไป (ร้อยละ 10.90) เรียนอยูช่ั้นปีท่ี 3 (ร้อยละ 33.70) รองลงมาคือชั้นปีท่ี 2 (ร้อยละ 31.7) ชั้นปี
ท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 17.30) 
 2. ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
 
ตารางท่ี 1 ระดบัความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นอาคาร 
                 สถานท่ี 
 

การจดัการสภาพแวดล้อมภายใน ด้านอาคารสถานที่ ค่าเฉลีย่ SD 

ระดบัความ 

พงึพอใจ ทศันคต ิ
และความต้องการ 

1. ความเพียงพอและความสะดวกสบายของสถานท่ีจอดรถ 2.50 0.89 นอ้ย 
2. ความสะอาดของบริเวณคณะ 3.55 0.93 มาก 
3. ความร่มร่ืนและจาํนวนตน้ไมบ้ริเวณคณะ 3.40 0.96 ปานกลาง 
4. ความเหมาะสมของการจดัสวนหยอ่มบริเวณคณะ 2.72 0.78 ปานกลาง 
5. ความเหมาะสมของจาํนวนโต๊ะและท่ีนัง่ของนกัศึกษา 

    บริเวณคณะ 

3.37 0.99 ปานกลาง 

6. ความเหมาะสมของป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในคณะ 3.45 0.97 ปานกลาง 
7. ความเหมาะสมกบัการศึกษาคน้ควา้หอ้งสมุด 3.28 0.86 ปานกลาง 
8. บรรยากาศทางวิชาการของการจดัหอ้งสมุด 3.36 0.94 ปานกลาง 
9. ความเพียงพอของจาํนวนหนงัสือในหอ้งสมุดสาํหรับคน้ควา้ 

     ของนกัศึกษา 

3.07 0.96 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

การจดัการสภาพแวดล้อมภายใน ด้านอาคารสถานที่ ค่าเฉลีย่ SD 

ระดบัความ 

พงึพอใจ ทศันคต ิ
และความต้องการ 

10. ความเพียงพอของจาํนวนคอมพิวเตอร์สาํหรับบริการนกัศึกษา 

11. ความเหมาะสมสาํหรับพ้ืนท่ีการทาํกิจกรรมนนัทนาการ 

    ของนกัศึกษาบริเวณคณะ 

2.47 
3.52 

1.02 
1.05 

นอ้ย 

มาก 

ระดบัความพงึพอใจ ทศันคต ิและความต้องการรวม  
ด้านอาคารสถานที่ 

3.15 0.94 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณารายขอ้ในทุกดา้นพบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นอาคารสถานท่ี โดยรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความสะอาดของ
บริเวณคณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือความเหมาะสมสาํหรับพ้ืนท่ีการทาํกิจกรรม
นนัทนาการของนกัศึกษาบริเวณคณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 อยู่ในระดบัมาก และความเหมาะสมของป้าย
ประชาสมัพนัธ์ภายในคณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นสุขาภิบาล
    อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 

การจดัการสภาพแวดล้อมภายใน  
ด้านสุขาภิบาลอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

ค่าเฉลีย่ SD 

ระดบัความ 

พงึพอใจ ทศันคติ
และความต้องการ 

1. หอ้งนํ้า หอ้งส้วมมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ 3.19 1.06 ปานกลาง 
2. จาํนวนหอ้งนํ้า หอ้งส้วมมีเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.36 1.06 ปานกลาง 
3. โรงอาหารมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ 3.36 0.92 ปานกลาง 
4. อาหารและภาชนะใส่มีความสะอาด 3.51 1.00 มาก 
5. อาหารมีรสชาติถูกปาก 3.54 1.01 มาก 
6. จาํนวนถงัขยะรอบ ๆ คณะมีความเพียงพอ 3.16 1.05 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 

การจดัการสภาพแวดล้อมภายใน  
ด้านสุขาภิบาลอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

ค่าเฉลีย่ SD 

ระดบัความ 

พงึพอใจ ทศันคติ
และความต้องการ 

7. การใหบ้ริการของผูข้ายอาหารท่ีมีต่อนกัศึกษา 3.61 0.96 มาก 
8. คณะมีศูนยบ์ริการถ่ายเอกสารเพยีงพอต่อความตอ้งการ 

    ของนกัศึกษา 

2.46 0.98 นอ้ย 

9. คณะมีร้านคา้ขายอุปกรณ์การเรียนการสอนตอบสนองต่อ 

    ความตอ้งการของนกัศึกษา 

2.43 1.04 นอ้ย 

10. ความเหมาะสมดา้นการบริการรถรับ - ส่งระหวา่งคณะ  
    อาคารเรียน หอพกันกัศึกษา 

2.40 0.96 นอ้ย 

ระดบัความพงึพอใจ ทศันคต ิและความต้องการรวม  
ด้านสุขาภิบาลอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

3.11 1.00 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณารายขอ้ในทุกดา้นพบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นสุขาภิบาลอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก
คือ การให้บริการของผูข้ายอาหารท่ีมีต่อนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ 
อาหารมีรสชาติถูกปาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 อยู่ในระดบัมาก และอาหารและภาชนะใส่มีความสะอาด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นการเรียน 
                การสอน 
 

การจัดการสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการเรียนการสอน ค่าเฉลีย่ SD 

ระดบัความ 

พงึพอใจ ทศันคติ
และความต้องการ 

1. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอท่ีจะอาํนวยความ 

    สะดวกใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
3.32 1.00 ปานกลาง 

2. หอ้งปฎิบติัการของแต่ละสาขามีความเพียงพอและทนัสมยั 

    เหมาะสมต่อการเรียน 

2.37 0.99 นอ้ย 

3. ความสะอาดและเรียบร้อยของหอ้งเรียน 3.37 0.95 ปานกลาง 
4. ความเหมาะสมของการจดับรรยากาศของหอ้งเรียนเอ้ือต่อ 

    การเรียนของนกัศึกษา    

3.41 0.97 ปานกลาง 

5. จาํนวนหอ้งเรียนมีความเพียงพอต่อนกัศึกษา 3.59 0.93 มาก 
6. ความสมัพนัธ์ของวิธีการสอนของอาจารยก์บัเน้ือหาวิชา 3.82 0.89 มาก 
7. ความเหมาะสมของการใชส่ื้อการสอนของอาจารยใ์นการสอน 3.73 0.90 มาก 
8. ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีสอนกบัการนาํไปใชใ้นการปฏิบติั 

    จริง 

3.76 0.86 มาก 

9. มีการแจง้ผลการประเมินใหน้กัศึกษาทราบ 3.65 0.92 มาก 
10. ความยติุธรรมของการประเมินผลของอาจารย ์

11. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

12. กาํหนดเวลาการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.67 
3.66 
3.70 

0.88 
0.88 
0.86 

มาก 

มาก 

มาก 
ระดบัความพงึพอใจ ทศันคต ิและความต้องการรวม 

ด้านการเรียนการสอน 
3.50 0.92 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณารายขอ้ในทุกดา้นพบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ ทศันคติ และความต้องการต่อการจัดการสภาพแวดลอ้มภายใน ด้านการเรียนการสอน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความสัมพนัธ์
ของวิธีการสอนของอาจารยก์บัเน้ือหาวิชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือความเหมาะสม
ของเน้ือหาท่ีสอนกบัการนาํไปใชใ้นการปฏิบติัจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 อยูใ่นระดบัมาก และความเหมาะสม
ของการใชส่ื้อการสอนของอาจารยใ์นการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 อยูใ่นระดบัมาก 
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อภิปรายผล 

 1. ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นอาคารสถานท่ี
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยความสะอาดของบริเวณคณะอยูใ่นระดบัดี อาจเป็นเพราะจาํนวนถงัขยะมี
ความเพียงพอ ส่งผลให้จาํนวนขยะรอบคณะมีจาํนวนน้อย นอกจากน้ีความเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีการทาํ
กิจกรรมนนัทนาการของนกัศึกษาบริเวณคณะอยูใ่นเกณฑดี์ เน่ืองจากคณะมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางจึงทาํใหมี้พ้ืนท่ี
สาํหรับการทาํกิจกรรมนนัทนาการเพียงพอ แต่ในดา้นสถานท่ีจอดรถพบว่าในช่วงเวลาเปิดเทอมยงัไม่เพียงพอ
เน่ืองจากมีการใชร้ถยนต ์และจกัรยานยนตข์องนกัศึกษาในจาํนวนค่อนขา้งสูง นอกจากน้ีลานจอดรถยงัมีฝุ่ น
ค่อนขา้งมาก โดยยงัเป็นการเทหินกรวดเท่านั้น และส่ิงท่ีเป็นปัญหาอีกขอ้คือ จาํนวนคอมพิวเตอร์สาํหรับบริการ
นักศึกษาภายในห้องสมุดคณะยงัไม่เพียงพอ และคอมพิวเตอร์มีสภาพค่อนขา้งเก่า สอดคลอ้งกบัมาริสา 
ธรรมมะ (2545) ท่ีศึกษาสภาพแวดลอ้มมหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว้ พบว่า 1) ดา้นอาคาร
สถานท่ี นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่าหอ้งเรียนไม่สะอาด แออดั มีการใชป้ระโยชน์ห้องเรียนในการเรียนปานกลาง 
แต่ท่ีนัง่พกัผอ่น สถานท่ีเล่นกีฬาและอุปกรณ์มีนอ้ย โรงอาหารและสถานท่ีรับประทานอาหารยงัไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของนิสิต การให้บริการของหอ้งสมุดอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ดา้นห้องเรียน นิสิตส่วน
ใหญ่เห็นว่าอาจารยมี์ความเป็นกนัเองมาก มีความตั้งใจในการสอน มีการเตรียมการสอนและมีความรู้ใน
เน้ือหาวิชาดี แต่อาจารยย์งัเปิดโอกาสให้นิสิตท่ีมีความสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนการสอนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และ 3) ดา้นกลุ่มเพ่ือน นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมและการพบปะสังสรรคร์ะหว่าง
นิสิตต่างคณะและชั้นปีมีนอ้ย นิสิตสนใจเขา้ร่วมในองคก์ารหรือสโมสรนิสิตในระดบัปานกลาง และมีความ
อบอุ่นในกลุ่มเพ่ือนมาก 
 2. ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นสุขาภิบาล
อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การให้บริการของ
ผูข้ายอาหารท่ีมีต่อนกัศึกษาอยูใ่นเกณฑดี์ และอาหารมีรสชาติถูกปาก เป็นท่ีนิยมมาใชบ้ริการของนกัศึกษา 
นอกจากน้ีอาหารและภาชนะใส่มีความสะอาด ผ่านการปรุงดว้ยวิธีท่ีถูกสุขอนามยั แต่ศูนยบ์ริการถ่ายเอกสาร 
ร้านคา้ขายอุปกรณ์การเรียนการสอน และการบริการรถรับ - ส่งระหว่างคณะ อาคารเรียน หอพกันกัศึกษายงั
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา คณะจาํเป็นตอ้งปรับปรุงใหมี้ความเพียงพอต่อความตอ้งการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัอรพนัธ์ ประสิทธิรัตน์ (2533) ท่ีศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูผูส้อน พบว่าพฤติกรรม
ของครูผูส้อนมีผลอยา่งยิง่ต่อการเรียนรู้ กรมฝึกหดัครูเคยมีโครงการศึกษาสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน (CES: 
classroom environment study) เป็นโครงการร่วมมือระหว่างสมาชิกของ IEA (International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement) ซ่ึงเป็นการวิจยัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน พฤติกรรมการ
สอนของครู เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู การวิจัยเน้นในเร่ือง
พฤติกรรมการสอน การตั้งคาํถาม การมีปฏิกิริยาระหว่างครูกบันกัเรียน เม่ือวิจยัเสร็จส้ินทาํใหไ้ดแ้บบสังเกต
มาตรฐานท่ีจะนาํไปใชต่้อไป ดงันั้นพฤติกรรมของครูในหอ้งเรียนจึงเป็นเร่ืองสาํคญั 
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 3. ความพึงพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นการเรียนการ
สอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์นดา้น
ต่าง ๆ อาทิ ความสัมพนัธ์ของวิธีการสอนของอาจารยก์บัเน้ือหาวิชา ความเหมาะสมของการใชส่ื้อการสอน
ของอาจารยใ์นการสอน ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีสอนกบัการนาํไปใชใ้นการปฏิบติัจริง อยู่ในเกณฑ์ดี 
แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองความพร้อมของห้องปฏิบติัการในสาขาต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการสอนยงัมีไม่เพียงพอ และ
ไม่ทนัสมยั โดยเฉพาะหอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์และคอมพิวเตอร์  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 1. ควรจดัสรรพื้นท่ีลานจอดรถให้เพียงพอหรือสร้างลานจอดรถเพ่ิมข้ึน และเปล่ียนหินกรวดเป็น
การเทปูนซีเมนตใ์นลานจอดรถ 
 2. ควรเพ่ิมจาํนวนคอมพิวเตอร์มากข้ึนใหเ้พียงพอสาํหรับการบริการนกัศึกษา 
 3. ควรจดัประมูลหรือสร้างร้านถ่ายเอกสารและร้านคา้ขายอุปกรณ์การเรียนการสอนเอกชนข้ึน
ภายในคณะสาํหรับนกัศึกษา 
 4. ควรประสานงานกบัมหาวิทยาลยัในการจดับริการรถรับ - ส่งระหว่างคณะ  อาคารเรียน หอพกั
นกัศึกษา ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 
 5. ควรเพ่ิมและพฒันาหอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ ใหเ้หมาะสมและมีความเพียงพอกบั
ความตอ้งการ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัญหาการจดัการสภาพแวดลอ้มในระดบัมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามต่อไป 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มในระดบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงครามต่อไป 
 3. ควรศึกษาความพงึพอใจของคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ต่อการจดัการ
สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา  
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2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย ์นกัวิจยั 
นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ์ ในระดบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในศตวรรษท่ี 21  
 2. เพ่ือเป็นการเสนอผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรคป์ระจาํปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ การบริหาร การจดัการ ศึกษาศาสตร์ และผลงานสร้างสรรค ์ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
 3. เพือ่เป็นการดาํเนินการตามตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
 
4. วธีิการดําเนินงาน มดีงันี ้ 
 1. การปฐกถาและการอภิปราย โดยผูท้รงคุณวุฒิ  
 2. การนาํเสนอผลงานวิจยัของนกัวิชาการ อาจารย ์และผูท่ี้สนใจทัว่ไป ทั้งแบบบรรยายและแบบ
โปสเตอร์  
 
5. วนั เวลา และสถานที ่ 
 วนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 
6. ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 นกัวิชาการ อาจารย ์นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ์ จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ทัว่ประเทศ และผูท่ี้สนใจ จาํนวน 200 คน 
  
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูล และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั อนัจะ
นาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ 
 2. นกัวิชาการ อาจารย ์นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ ์ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณชน  
 3. มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดใ้หบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 
 4. มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยั 
 5. มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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8. ค่าลงทะเบียนนําเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม 
              1. ผูน้าํเสนอผลงานวิจยั/สร้างสรรค ์
                    (ลงทะเบียนล่วงหนา้และชาํระเงินผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคารกสิกรไทย ระหวา่งวนัท่ี  
 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 15 กุมภาพนัธ์ 2558) 
               2.  ผูน้าํเสนอผลงานวิจยั/สร้างสรรคช์า้ 
                    (ลงทะเบียนล่วงหนา้และชาํระเงินผา่นธนาคารกสิกรไทย ระหวา่งวนัท่ี 16 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2558) 
                               - บุคคลทัว่ไป 1,500 บาท  
                               - นกัศึกษาทุกสถาบนั 1,000 บาท  
                3. ผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม 1,500 บาท   
                     (ลงทะเบียนล่วงหนา้และชาํระเงินผา่นธนาคารกสิกรไทย ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง  
 15 กมุภาพนัธ์  2558) 
                4.  ผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม 2,000 บาท 
                      (ลงทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 16  กุมภาพนัธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2558 และชาํระเงินผา่นธนาคารกสิกรไทย) 
 

9. กาํหนดการ 
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิประจาํปี 2558 

  เร่ือง ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติในศตวรรษที ่21 
(Research and Creative Solutions for National Economic and Social Development in the 21st Century) 

วนัศุกร์ที ่19 มิถุนายน 2558 
ณ อาคาร ดร.สุข-มาลนีิ พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ท่ีหอ้งสาํนกังานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 
09.00 - 09.30 น. พธีิเปิด ท่ีหอ้งศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 

 - กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน 
     รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง 

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี 
      ดร.บุษบา   ชยัจินดา 

09.30 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง วิทยาการกับการเรียนรู้ของคนในศตวรรษท่ี 21 
    โดย ดร.วรวรงค ์รักเรืองเดช  
    รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       
 
        10.30 - 12.00 น. 

การบรรยายพิเศษ เร่ือง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมท่ีต้นนํา้ 
    โดย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา  
    ประธานกรรมการสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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        12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
     - แขกผู้มเีกยีรตแิละผู้บริหาร รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีชั้น 2       
            อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์   
     - ผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีชั้น 11 หอ้ง 1103 และ 1104  
            อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 

13.00-13.05 น. พธีิเปิด การนาํเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย  
    โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารยว์าณี ฐาปนวงศศ์านติ 

13.05-14.00 น. นําเสนอผลงานทางวชิาการแบบโปสเตอร์  
    ท่ีลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 

 14.00 - 16.00 น. นําเสนอผลงานทางวชิาการแบบบรรยาย  
    ท่ีชั้น 10  หอ้ง 1003 - 1006, 1009 - 1011 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 

 

10. กาํหนดการส่งผลงาน  
การประชุมวชิาการระดับชาต ิประจําปี 2558  

ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติในศตวรรษที ่21  
(2015 SPUC National Conference)  

Research and Creative Solutions for National Economic and Social Development in the 21st Century  
วนัศุกร์ที ่19 มิถุนายน  2558  

ณ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 
 1 พ.ย. 2557  เปิดรับลงทะเบียนผูส้นใจส่งผลงานวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 1 พ.ย. 2557 - 15 ก.พ. 2558  ส่งบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ( 8 หนา้ ) เพือ่รับพจิารณา 
 15 ก.พ. 2558  วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนนาํเสนอผลงานล่วงหนา้ 

 15 มี.ค. 2558  วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนนาํเสนอผลงานชา้ 
 1 - 15 มี.ค. 2558  คณะกรรมการพิจารณา และนาํเสนอผูท้รงคุณวฒิุประเมินบทความวจิยั 

 25 เม.ย. 2558  วนัสุดทา้ยท่ีผูท้รงคุณวฒิุส่งบทความใหเ้จา้ของบทความแกไ้ข 

 15 พ.ค. 2558 
 วนัสุดทา้ยท่ีเจา้ของปรับแกบ้ทความตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและ           
ส่งบทความวิจยัคืน 

 16 พ.ค. 2558  ปิดรับผลงานท่ีแกไ้ขฉบบัสมบูรณ์ 

 31 พ.ค. 2558  ประกาศผลงานวิจยัท่ีไดรั้บคดัเลือกในการนาํเสนอ 
 1 - 7 มิ.ย. 2558  ผูน้าํเสนอยนืยนัผา่นระบบ 

 19 มิ.ย. 2558  นาํเสนอในงานประชุมวิชาการ 
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11. รายละเอยีดวธีิการเขยีนบทความ  (ดูตวัอยา่งการพิมพบ์ทความวิจยั Template ประกอบ) 
11.1  บทความมีความยาวไม่เกิน 8 หนา้กระดาษ A4 (รวมบทคดัยอ่ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ

เอกสาร อา้งอิง) 
11.2  การตั้งหนา้ค่าหนา้กระดาษ ใหก้าํหนดขอบกระดาษ 1.25 น้ิว (3.17 ซม.) โดยรอบ  
11.3  ตวัอกัษรใหใ้ช ้Angsana New ดงัน้ี 

11.3.1  ช่ือเร่ืองภาษาไทย ขนาด 20 ตวัหนา กลางหนา้กระดาษ และช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ  
  ใชต้วัพิมพใ์หญ่ ขนาด 20 ตวัหนา กลางหนา้กระดาษ 
     11.3.2  ช่ือผูเ้ขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมตาํแหน่งทางวิชาการ (ถา้มี)  
  ขนาด 16 ตวัหนา ชิดขอบขวา  
         11.3.3   เชิงอรรถ ขนาด 14 ตวัธรรมดา ชิดขอบซา้ย ประกอบดว้ย 
   -  (กรณีเป็นนกัศึกษา) ประเภทของผลงาน ช่ือสถาบนัการศึกษา ปีการศึกษา  
   สถานะของบุคคล (ทั้งตวันกัศึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุม) เช่น 
 
* นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** รองศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวิชากฎหมายมหาชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 
                                       -  (กรณีเป็นนกัวิจยั) คาํอธิบายพิเศษของผลงาน (ถา้มี) สถานะของบุคคล  
  ช่ือสถาบนั เช่น 
  
* ไดรั้บทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2556  
** รองศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวิชากฎหมายมหาชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
                                             
        11.3.4  หวัเร่ือง ขนาด 18 ตวัหนา ชิดขอบซา้ย  
         11.3.5  รายละเอียด/เน้ือเร่ือง ขนาด 16 ตวัธรรมดา  
              11.4  ตาราง ใหว้างตารางใกลต้าํแหน่งท่ีอา้งถึงในบทความ พิมพช่ื์อและลาํดบัของตารางเหนือ 
 ตารางและพิมพค์าํอธิบายเพ่ิมเติมใตต้าราง 
 11.5  ส่วนประกอบหลกัในหวัขอ้ประเดน็ต่าง ๆ ประกอบดว้ย  
          -  ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
          -  ช่ือผูเ้ขียน (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
          -  บทคดัยอ่ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พร้อมคาํสาํคญัอยา่งนอ้ย 2 คาํ 
          -  บทนาํ  
           -  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
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           -  วตัถุประสงคข์องการวิจยั                                                
          -  วิธีการดาํเนินการวิจยั  
           -  สรุปผลการวิจยั  
           -  อภิปรายผล  
           -  ขอ้เสนอแนะ  
           -  บรรณานุกรม 
  11.6  การอา้งอิงในเน้ือเร่ืองใหใ้ชว้ธีิการอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองแบบนาม - ปี (Author - date in -                  
                        textcitation) ตามตวัอยา่ง (จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หนา้  20)  
              11.7  การอา้งอิงส่วนทา้ยเล่ม (Reference citation) รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนไดใ้ช ้
 อา้งอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จดัเรียงรายการตามลาํดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง ภายใตห้วัขอ้ 
 บรรณานุกรม สาํหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สาํหรับผลงานวิชาการ 
 ภาษาองักฤษ ใชรู้ปแบบการเขียนเอกสารอา้งอิงแบบ APA (American Psychological  
 Association) ดงัตวัอยา่งการเขียนบรรณานุกรม 
 
บรรณานุกรม  
จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จดุบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน (พิมพค์ร้ังท่ี 2).   
        กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
บุญเสริม บุญเจริญผล.  (2553).  จดีพี ีอะไรกนัหนักหนา (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.jobpub.com/  
        articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม]. 
ฟิสค,์ ปีเตอร์.  (2553).  ลกูค้าอัจฉริยะ แปลจากเร่ือง Customer genius (วฒันา มานะวิบูลย,์ แปล).  กรุงเทพฯ:  
        เนชัน่บุ๊คส์.  
วงศเ์ดือน ภานุวฒันากลู และสุรพงษ ์ยิม้ละมยั.  (2553).  อตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่.   
        ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2(1), หนา้ 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. 
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4. อ่านรายละเอยีด ข้ันตอนการ Upload Paper และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
                 12.5  เม่ือผลงานวิจยัไดแ้กไ้ขตามความเห็นของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และส่งคืนกลบัมาแลว้  
     มหาวิทยาลยัจะส่งหนงัสือตอบรับใหท่้านนาํเสนอผลงานได ้พร้อมกนัน้ีเจา้ของผลงานวิจยั 
    ตอ้งยนืยนัโดยตอบรับการนาํเสนอในระบบ ดว้ย ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัจะจาํกดัจาํนวนผลงาน 
    ท่ีจะนาํเสนอเพียง 80 ผลงานเท่านั้น 
 
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดไดท่ี้สาํนกังานวิจยั 
โทร 0 - 3874 - 3690 ถึง 9 ต่อ 2506, 2507 / 08 - 1482 - 2885 
Line ID: dr.jacksparrow, e - mail: research@east.spu.ac.th 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด  ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  
โทร 0 - 3874 - 3690  ถึง  9 
โทรสาร 0 - 3874 - 3700 
www.east.spu.ac.th/spuccon2015 
 

13. วธีิการนําเสนอผลงาน  
 13.1 แบบบรรยาย 

- การนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใหผู้น้าํเสนอทาํ PowerPoint  
 ใชป้ระกอบการนาํเสนอ  

- ส่งไฟลน์าํเสนอในวนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. - 10.00 น. 
- การทาํ PowerPoint ใชต้วัอกัษรขนาด 32 สาํหรับหวัขอ้ และขนาด 28 สาํหรับขอ้ยอ่ย   

 PowerPoint ควรทาํเป็นหวัขอ้เพ่ือบรรยาย ไม่ควรทาํเป็นเน้ือหาละเอียด และไม่ควรเกิน  
 15 สไลด ์ สไลดแ์รกควรเป็นช่ือเร่ืองและช่ือผูน้าํเสนอ  
- เวลาในการนาํเสนอ ใชเ้วลาเร่ืองละไม่เกิน 15 นาที ใหเ้วลาซกัถามและตอบคาํถาม 5 นาที  

  - เจา้ของผลงานจะตอ้งเตรียมเอกสารสรุปเพ่ือแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
- การวจิารณ์ จะมีผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2 ท่าน ประจาํแต่ละหอ้งเพื่อวิจารณ์ผลงาน  
- เม่ือนาํเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ประธานท่ีประชุมกลุ่มยอ่ยจะมอบเกียรติบตัร 

 ยนืยนัการนาํเสนอผลงานของท่าน  
- ในวนัประชุมวิชาการระดบัชาติ ผูล้งทะเบียนจะไดรั้บซีดีรอมบทคดัยอ่ผลงานวิจยัทั้งหมด    
   และมหาวิทยาลยัจะรีบดาํเนินการรวบรวมผลงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการนาํเสนอแลว้        
   ตีพมิพเ์ป็น รายงานสืบเน่ือง (Proceedings) และ Upload ไวบ้นเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 
-  มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings)  
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                              พร้อมหนงัสือยนืยนัรายช่ือผูท่ี้นาํเสนอผลงานวิจยัไปยงัมหาวิทยาลยัตน้สงักดัโดยเร็ว 
 13.2 แบบโปสเตอร์ 
         - รูปแบบการจดัทาํตาม Template ตวัอยา่ง 
        - เน้ือหาประกอบดว้ย 
                  ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
                  ช่ือผูวิ้จยั (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
                  บทคดัยอ่  
                  บทนาํ  
                  วิธีดาํเนินการวิจยั  
                  ผลการวิจยั  
                  อภิปรายผล  
                  การนาํผลการวิจยัไปใช ้ 
                  บรรณานุกรม 
         - ขนาดของโปสเตอร์  80 X 120 เซนติเมตร 
         - วนั เวลา และสถานท่ี การนาํเสนอ  
          วนัศุกร์ที ่19 มถุินายน 2558 เวลา  13.00 น. - 15.00 น. ช้ัน 1 อาคาร ดร.สุข - มาลนีิ พุคยาภรณ์  
          เจา้ของผลงานตอ้งอยูป่ระจาํโปสเตอร์ ตามเวลาท่ีกาํหนด 
         - วนั เวลา การติดโปสเตอร์  
          วนัพฤหสับดีท่ี 18 มิถุนายน 2558 เวลา  13.00 น. - 17.00 น.  
          วนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558 เวลา  06.00 น. - 08.00 น.  
         - เจา้ของผลงานจะตอ้งเตรียมเอกสารสรุปเพ่ือแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด  
         - เม่ือนาํเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ประธานท่ีประชุมจะมอบเกียรติบตัรยนืยนัการนาํเสนอ 
                              ผลงานของท่าน  
        - ในวนัประชุมวิชาการระดบัชาติ ผูล้งทะเบียนจะไดรั้บซีดีรอมบทคดัยอ่ผลงานวิจยัทั้งหมด  
  และมหาวิทยาลยัจะรีบดาํเนินการรวบรวมผลงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการนาํเสนอแลว้  
  ตีพิมพเ์ป็นรายงานสืบเน่ือง (Proceedings) และ upload ไวบ้นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
        - มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings)  
  พร้อมหนงัสือยนืยนัรายช่ือผูท่ี้นาํเสนอผลงานวิจยัไปยงัมหาวิทยาลยัตน้สงักดัโดยเร็ว 
 
สามารถดูตัวอย่างการพมิพ์บทความวจิยั (Template) และตัวอย่างโปสเตอร์ (Template) ได้ที ่
http://www.east.spu.ac.th/spuccon2015 
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คาํส่ังมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
ที ่026/2558 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร้ังที ่5 
(2015 SPUC National Conference) 

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

 เพ่ือใหก้ารประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 5 ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจะจดัข้ึน
ในวนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558  ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามคาํสัง่ท่ี 47/2543 
ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543  เร่ืองการมอบอาํนาจใหร้องอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงานประชุมวิชาการระดบัชาติ  คร้ังท่ี 5 ดงัต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการทีป่รึกษา 
  1.1 รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี     ประธานกรรมการ 
 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา    กรรมการ 
 1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน     กรรมการ 
 1.5 ท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   กรรมการ         
 1.6 ผูช่้วยอธิการบดี      กรรมการ 
 1.7 หวัหนา้สาํนกังานวิจยั      กรรมการและเลขานุการ     
มหีน้าที่ กาํหนดนโยบายแนวทางในการจดังานและติดตามผลการดาํเนินงาน 
2.  คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการจดัการประชุม 
 2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน     ประธานกรรมการ 
 2.2 รองคณบดี       กรรมการ 
 2.3 รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาศึกษาทัว่ไป    กรรมการ 
 2.4 ประธานคณะกรรมการทุกฝ่าย     กรรมการ 
 2.5 หวัหนา้สาขาวิชา      กรรมการ 
 2.6 หวัหนา้สาํนกังานวิชาการ     กรรมการ 
 2.7 หวัหนา้สาํนกังานวิจยั      กรรมการ 
 2.8 นางกสุุมา   ถาวร    กรรมการและเลขานุการ 
 2.9 นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 2.10 นางสาวพีรญา  สูงเนิน    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มหีน้าที่ 1.   ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ใหก้ารจดังานดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมี 
  ประสิทธิภาพ  
 2.   จดัประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

3.  ประสานงาน... 
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 3.   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัในการดาํเนินงาน 
  ทางวิชาการ  
3.  คณะกรรมการฝ่ายพจิารณาผลงาน 
 3.1 ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ)  ประธานกรรมการ 
 3.2 รองคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    รองประธานกรรมการ 
 3.3 รองศาสตราจารยสุ์วิทย ์ น่ิมนอ้ย    กรรมการ 
 3.4 รองคณบดี       กรรมการ 
 3.5 นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 นางกสุุมา   ถาวร    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 3.7 นางสาวพีรญา   สูงเนิน    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มหีน้าที่ 1.   จาํแนกสาขาบทความวจิยัและพิจารณากลัน่กรองผลงานวิจยัเบ้ืองตน้เพ่ือเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 
       พิจารณา 
 2.  พิจารณาผลงานสร้างสรรค ์เพ่ือร่วมนาํเสนอในการประชุมวิชาการ ทั้งแบบบรรยาย 
  และโปสเตอร์ 
 3.   ติดตามผลการพิจารณาผลงานวิจยัจากผูท้รงคุณวุฒิ 
 4.   แจง้ผลการพิจารณาบทความวิจยัแก่เจา้ของบทความวิจยั ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
 5.   ดาํเนินการประชุมกลุ่มยอ่ยในวนังาน 
4.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 
 4.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกัรองอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
 4.2 หวัหนา้สาํนกังานวิชาการ     กรรมการ 
 4.3 บุคลากรสาํนกัรองอธิการบดี     กรรมการ 
 4.4 บุคลากรสาํนกังานบุคคล     กรรมการ 
 4.5 บุคลากรสาํนกังานวิชาการ     กรรมการ 
 4.6 นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่  1.   จดัทาํกาํหนดการ  คาํกล่าว  หนงัสือเชิญประธาน  วิทยากร  และแขกผูร่้วมงานในพิธีเปิด ฯ 
 2.   ดาํเนินการพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี  5  ตามกาํหนดการใหเ้รียบร้อย 
5.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
 5.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการสมัพนัธ์        ประธานกรรมการ 
 5.2 บุคลากรสาํนกังานประชาสัมพนัธ์และการตลาด     กรรมการ 
 5.3 นายธีระ   แสงศิริสายนัห์กลุ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
    
 

มีหนา้ท่ี… 
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มหีน้าที ่  1.   ออกแบบโลโก ้ จดัทาํสูจิบตัร  แผน่พบั  โปสเตอร์  เพ่ือประชาสมัพนัธ์งาน 
 2.   ทาํป้ายเพือ่การประชาสมัพนัธ์งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จดัตกแต่งบริเวณ

ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบเพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม และอาํนวยความสะดวกแก่
ผูร่้วมงาน 

 3.   ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 4.   ออกเสียงตามสาย  วิทยกุระจายเสียง  และประกาศในส่ือส่ิงพิมพแ์ละทางเวบ็ไซต ์
 5.   ใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูส้อบถามทางโทรศพัท ์
 6.   บนัทึกภาพน่ิงตลอดงาน 
6.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 
 6.1 หวัหนา้สาํนกังานส่ือโสตทศันแ์ละส่ิงพิมพ ์   ประธานกรรมการ 
 6.2 บุคลากรสาํนกังานส่ือโสตทศันแ์ละส่ิงพิมพ ์   กรรมการ 
 6.3 นายสุริยนัต ์   วิจกัขณ์ชยักุล   กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่  1.   อาํนวยความสะดวกดา้นการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เคร่ืองเสียง  ใหก้บัวิทยากร 
 2.   จดัทาํซีดีบทคดัยอ่เพ่ือแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
 3.   จดัทาํซีดีรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings)  ส่งสถาบนัต่าง ๆ  
 4.   บนัทึกภาพวีดิทศันกิ์จกรรมในการอบรมทั้งหมด 
7.  คณะกรรมการฝ่ายจดัสถานที ่สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 7.1 หวัหนา้สาํนกังานอาคารสถานท่ี    ประธานกรรมการ 
 7.2 บุคลากรสาํนกังานอาคารสถานท่ี    กรรมการ  
 7.3 พนกังานสาํนกังานอาคารสถานท่ี    กรรมการ 
 7.4 นางสุนนัทา รักบรรจง   กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่  1.   วางแผนกาํหนดสถานท่ีภายในบริเวณงานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้รียบร้อย       
 2.   ดูแลระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 3.   ดูแลความปลอดภยัภายในบริเวณสถานท่ีจดังานและดูแลความปลอดภยัของผูร่้วมงาน 
 4.   จดัการจราจรและบริเวณจอดรถ  
8.  คณะกรรมการฝ่ายจดัเลีย้ง 
 8.1 หวัหนา้สาํนกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา   ประธานกรรมการ 
 8.2 บุคลากรสาํนกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา   กรรมการ 
 8.3 บุคลากรสาํนกังานทะเบียน       กรรมการ 
 8.4 บุคลากรสาํนกังานสหกิจและแนะแนว    กรรมการ 
 8.5 บุคลากรสาํนกัรองอธิการบดี     กรรมการ 
 8.6 นางกฤษณา   วิริยศิริ    กรรมการ  
 8.7 นางอรุณเลิศ   วรรณยศ       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ท่ี... 
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มหีน้าที่   จดัเตรียมอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวนั สาํหรับบริการใหแ้ก่ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง 
9.  คณะกรรมการตรวจสอบบทคดัย่อภาษาองักฤษ 
 9.1 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 9.2  Ms. Hope   Christina Hilado Deita   กรรมการ 
 9.3  Mr. Sukhana Chakma   กรรมการ 
 9.4 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี   กรรมการ 
 9.5 นายพิทกัษ ์ ปักเขตานงั   กรรมการ 
 9.6  นางสาวนิรชร บุญชูกุศล   กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที่ ตรวจสอบความถูกตอ้งของบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ส่งใหก้องบรรณาธิการฝ่ายจดัทาํรายงานสืบเน่ือง 
10.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝ่ายจัดทาํรายงานสืบเน่ือง 
 10.1 ดร.กิตติศกัด์ิ แป้นงาม  ประธานกรรมการ 
 10.2 รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว อินทรทศัน์  กรรมการ 
 10.3 ดร.ภูวดล บวับางพลู  กรรมการ  
 10.4  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
 10.5 ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด   กรรมการและเลขานุการ 
 10.6 นางสาวรัตนา เอมสถิตย ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มหีน้าที ่  1.   ประสานงานกบัฝ่ายเอกสารการจดัพิมพ ์
 2.   จดัตน้ฉบบัเพ่ือจดัพิมพ ์ 

3.   ตรวจรูปแบบและพิสูจนอ์กัษรใหถู้กตอ้งก่อนจดัพิมพ ์     
11.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการจดัพมิพ์ 
 11.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด     ประธานกรรมการ 
 11.2 บุคลากรสาํนกัหอสมุด     กรรมการ 
 11.3 นางสาวจนัทร์จิรา  นกงาม    กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที่   1.   รวบรวมบทความวจิยัและจดัรูปแบบตน้ฉบบัเล่มสมบูรณ์ 
 2.   จดัทาํตน้ฉบบับทคดัยอ่และรายงานฉบบัสมบูรณ์ส่งฝ่ายโสตทศันูปกรณ์เพ่ือบนัทึกลงซีดี  

3.   จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม 
12.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 12.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานทรัพยสิ์น     ประธานกรรมการ 
 12.2 บุคลากรสาํนกังานพสัดุ      กรรมการ 
 12.3 นายนิมิตร   แสงประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที่   จดัเตรียมรถตูใ้หพ้ร้อมใชใ้นการประชุมวิชาการฯ และกรณีฉุกเฉิน 
 

13.  คณะกรรมการ... 
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13.  คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ 
 13.1 หวัหนา้สาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์    ประธานกรรมการ 
 13.2 บุคลากรสาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
 13.3 นายสุทธิพงษ ์  พุทธวงษ ์   กรรมการและเลขานุการ  
มหีน้าที่ 1.   จดัทาํเวบ็ไซตข์องงานประชุมวิชาการระดบัชาติของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 2.  จดัทาํเวบ็เพจโปรแกรมลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์
14.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 14.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 14.2 บุคลากรสาํนกังานทะเบียน      กรรมการ 
 14.3 นางนยันา  สิงห์โตทอง   กรรมการและเลขานุการ
มหีน้าที่ รับลงทะเบียนและแจกเอกสารในการประชุมใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม 
15.  คณะกรรมการฝ่ายหาผู้สนับสนุนการจดังานและจดัทาํของทีร่ะลกึ 
 15.1 ผูช่้วยอธิการบดี (นายนรินทร์ พนาวาส)   ประธานกรรมการ 
 15.2 รองคณบดี     กรรมการ 
 15.3 หวัหนา้สาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ  
 15.4 นางสาวนวรัตน ์ คาํเสียง    กรรมการ 
 15.5 นายสุพพตั เทียมเมธี   กรรมการ 
 15.6 นางสมพร แกว้สงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที่ 1. จดัหาผูส้นบัสนุนการจดังานพร้อมจดัทาํโล่ใหผู้ส้นบัสนุนการจดังาน 
 2. จดัทาํของท่ีระลึกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
16.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 16.1 หวัหนา้สาํนกังานการคลงั     ประธานกรรมการ 
 16.2 หวัหนา้สาํนกังานบญัชี     กรรมการ 
 16.3 บุคลากรสาํนกังานการคลงั      กรรมการ 
 16.4 บุคลากรสาํนกังานบญัชี     กรรมการ 
 16.5 นางสาวอภิญญา  อานนัทประภา   กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที่ 1.   วางแผนและจดัเกบ็ค่าลงทะเบียน 
 2.   ดูแลการเบิกจ่ายเงินและการชาํระบญัชีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
17.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 17.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา    ประธานกรรมการ 
 17.2 นางสาวเจกิตาน์  ศรีสรวล   กรรมการ 
 17.3 บุคลากรสาํนกังานกิจการนกัศึกษา    กรรมการ 
 17.4  คณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษา    กรรมการ 

17.5 นกัศึกษา… 
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 17.5 นกัศึกษาช่วยงาน      กรรมการ 
 17.6 นางสาววนัดี   บุญเดด็    กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที่ 1. ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ประธาน ผูท้รงคุณวฒิุ แขกผูมี้เกียรติและผูเ้ขา้ประชุมวิชาการ 
 2.  ประสานงานกบัฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจดัสถานท่ี และฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 
18.  คณะกรรมการฝ่ายประเมนิผล 
 18.1 รักษาการหวัหนา้สาํนกังานแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
 18.2 บุคลากรสาํนกังานวิจยั     กรรมการ 
 18.3 บุคลากรสาํนกังานแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 18.4 นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ  
มหีน้าที ่  1.   จดัทาํแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
 2.   สรุปแบบประเมินผล 

 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                                              สัง่   ณ   วนัท่ี   14    กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 
          

                                                                                         
                                                                                     (ดร.บุษบา  ชยัจินดา)                                                                             
                                                                              รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี    
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คาํส่ังมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
ที ่059/2558 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคดักรอง ประสานงาน และติดตามผลงานวจิยั 
ในการประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังที ่5 (2015 SPUC National Conference) 

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

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานพิจารณาผลงานวิจยั  โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 5 ของ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีกาํหนดจดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558 ดาํเนินไปดว้ยความ
ถูกตอ้ง เรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543  ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2543  เร่ือง 
การมอบอาํนาจใหร้องอธิการบดี  วิทยาเขตชลบุรี  จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคดักรอง  ประสานงาน 
และติดตามผลงานวิจยั  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
กลุ่มที ่1  ศึกษาศาสตร์  

1.  ดร.ธนัยวิช   วิเชียรพนัธ์  ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวรัศมีพร   พยงุพงษ ์  อนุกรรมการ 
3.  นางกสุุมา   ถาวร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่2  นิตศิาสตร์ / การปกครอง 
1.  ดร.สอาด   หอมมณี   ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารยสุ์วิทย ์  น่ิมนอ้ย   อนุกรรมการ 
3.  นายชชัทพงษ ์   เช้ือดี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่3  บริหารธุรกจิ / การจดัการ (กลุ่ม A) 
1.  นายพลกฤษณ์   ไพสาณฑว์ณิชกลุ ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางพนารัตน์   อุปพงศ ์   อนุกรรมการ 
3.  ดร.วีรวิชญ ์   เลิศไทยตระกลู  อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่4  บริหารธุรกจิ / การจดัการ (กลุ่ม B) 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์  ประธานอนุกรรมการ 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภสัสร คาํสวสัด์ิ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่5  บัญชี 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม  ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวอุราภรณ์   รักมิตร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่6  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  ดร.เศรษฐชยั   ชยัสนิท   ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวปัณฑช์ณิช  เพง่ผล   อนุกรรมการ 
3.  นางจิราภรณ์   ชมยิม้   อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มท่ี  7... 
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กลุ่มที ่7  นิเทศศาสตร์ 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ พนัธ์ุเพง็   ประธานอนุกรรมการ 
 2.  ดร.ปริยา    รินรัตนากร  อนุกรรมการ 
 3.  นายพงศสิ์น   พรหมพิทกัษ ์  อนุกรรมการ 
 4.  นางสาวสุทธิดา   นาคเจริญ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มที ่8  ภาษาและการท่องเทีย่ว 

1.  นายมนตรี   พลเยีย่ม   ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวนิรชร   บุญชูกศุล  อนุกรรมการ 
3.  นางสาวเจกิตาน์   ศรีสรวล   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

มหีน้าที่ 1.  พิจารณาผูท้รงคุณวฒิุเพ่ืออ่านบทความวิจยัเฉพาะสาขา 
2.  ติดตามผลการประเมิน ประสานกบัเจา้ของบทความเพือ่แกไ้ขและแจง้ผล 
3.  ส่งหนงัสือตอบรับและติดตามผลการตอบรับการนาํเสนอผลงานทางวิชาการของเจา้ของบทความ 
4.  ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานในการนาํเสนอ 
5.  ดาํเนินการนาํเสนอกลุ่มยอ่ย 

 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                                              สัง่   ณ   วนัท่ี   21   มีนาคม  พ.ศ.  2558 

                                                                                          

                                                                                   (รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง) 
                                                                          รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน                                           
                                                                                        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี      
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คาํส่ังมหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 

ที ่088/2558 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอกลุ่มย่อยและแบบโปสเตอร์ 
ในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ (2015 SPUC National Conference) 

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

 เพ่ือใหก้ารประชุมวิชาการระดบัชาติ ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจะจดัข้ึนใน
วนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558 ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามคาํสัง่มหาวิทยาลยั 
ศรีปทุมท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจใหร้องอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานนาํเสนอกลุ่มยอ่ยและแบบโปสเตอร์ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ (2015 
SPUC National Conference) ดงัต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการดาํเนินการนําเสนอกลุ่มย่อย 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1003) 
 1.  ดร.ธนัยวิช   วิเชียรพนัธ์   ประธาน 
 2.  นางสาวอารีย ์  ขนัติธรรมกลุ  กรรมการ 
 3.  นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์    เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1004) 
 1.  นายมนตรี  พลเยีย่ม   ประธาน 
 2.  นางสาวเจกิตาน ์  ศรีสรวล   กรรมการ 
 3.  นางสาวนิรชร  บุญชูกศุล   เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1005) 
 1.  นายพลกฤษณ์  ไพรสาณฑว์ณิชกลุ  ประธาน 
 2.  นางพนารัตน ์   อุปพงศ ์     กรรมการ 
 3.  ดร.วีรวิชญ ์  เลิศไทยตระกลู  เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1006)  
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ ์ ประธาน 
 2.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม   กรรมการ 
 3.  นางสาวอุราภรณ์  รักมิตร   เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1009) 
 1.  ดร.เศรษฐชยั  ชยัสนิท   ประธาน  
 2.  นางสาวปัณฑช์ณิช   เพง่ผล   กรรมการ 
 3.  นางจิราภรณ์  ชมยิม้   เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1010) 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ  พนัธ์ุเพง็   ประธาน 
 2.  ดร.ปริยา  รินรัตนากร   กรรมการ 

3.  นางสาวสุทธิดา... 
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 3.  นางสาวสุทธิดา   นาคเจริญ เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1011) 
 1.  นายอดิศกัด์ิ ภิมาลย ์ ประธาน 
 2.  นางสาวปภาดา  ประมาณพล  กรรมการ 
 3.  นายสุระทิน  ชยัทองคาํ  เลขานุการ 
 

มหีน้าที ่  1.  แนะนาํผูน้าํเสนอผลงานวิชาการในการดาํเนินการนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 2.  กาํกบัเวลาในการนาํเสนอ โดยใชเ้วลานาํเสนอ 15 นาที  และตอบขอ้ซกัถาม 5 นาที รวมเวลา
ทั้งหมด 20 นาที เม่ือเร่ิมนาํเสนอครบ 10 นาที  ส่งสัญญาณเตือนดว้ยการยกป้าย “เหลือเวลา 5 นาที”  และเตือน
อีกคร้ังเม่ือครบกาํหนดเวลาตอบขอ้ซกัถาม 5 นาที  ใหย้กป้าย  “หมดเวลา” 
 3.  คอยกาํกบัความเรียบร้อยของบรรยากาศในการนาํเสนอกลุ่มยอ่ย 
 4.  กาํกบัใหน้กัศึกษาช่วยงานเปล่ียนป้ายช่ือใหส้อดคลอ้งกบัผูน้าํเสนอ 
 5.  มอบเกียรติบตัรแก่ผูน้าํเสนอผลงานวิชาการ หลงัเสร็จส้ินการนาํเสนอ 
2.  คณะกรรมการดาํเนินการฝ่ายจัดการนําเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราพร  ระโหฐาน ประธานกรรมการ 
 2.  นายอชิระ ใจสุบรรณ กรรมการ 
 3.  นายชินวฒัน์ ประยรูรัตน์ กรรมการ 
 4.  นายพงศสิ์น พรหมพิทกัษ ์ กรรมการ 
 5.  นางณพชัร์วดี        แสงบุญนาํ  หงส์ทอง กรรมการ 
 6.  นายอภิชยั ตระหง่านศรี กรรมการ  
 7.  นางสาวลดัดาวรรณ  มีอนนัต ์ กรรมการ 
 8.  นางกสุุมา ถาวร กรรมการและเลขานุการ 
 9.  นางสาวพีรญา  สูงเนิน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

มหีน้าที ่  1.  จดัเตรียมสถานท่ี และกาํหนดผงัการตั้งบอร์ด สาํหรับการนาํเสนอผลงานวิชาการ 
แบบโปสเตอร์ (ท่ีลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี  พคุยาภรณ์) 
 2.  กาํหนดช่ือผูน้าํเสนอผลงานวิชาการโดยติดท่ีบอร์ด 
 3.  แนะนาํผูน้าํเสนอแบบโปสเตอร์ดาํเนินการตอบขอ้ซกัถามตามเวลาท่ีกาํหนด 
 4.  เยีย่มชม และซกัถามผูน้าํเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ เพือ่เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
 5.  มอบเกียรติบตัรแก่ผูน้าํเสนอผลงานวิชาการ หลงัเสร็จส้ินการนาํเสนอ 
 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

          สัง่   ณ   วนัท่ี   20   พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

                                                                                                                          
                                                                                       (รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง) 
                                                                             รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน                                        
                                                                                            รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี     
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คาํส่ังมหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 

ที ่132/2558 

เร่ือง   แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงานทางวชิาการ 
ในการประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังที ่5  (2015 SPUC National Conference) 

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

 เพ่ือใหก้ารประชุมวิชาการระดบัชาติ (2015 SPUC National Conference) ของมหาวิทยาลยั
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558 ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย  อาศยัอาํนาจตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัศรีปทุมท่ี 47/2543  ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2543 
เร่ือง การมอบอาํนาจให ้รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  จึงแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุพจิารณาผลงานทางวิชาการ 
ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 5 (2015 SPUC National Conference)  ดงัต่อไปน้ี 
 1.   ดร.อนุรักษ ์  เรืองรอบ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 2.   ดร.สุจินดา  โพธ์ิไพฑูรย ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 3.   ดร.ชนมณ์ฐัชา  กงัวานศุภพนัธ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
 4.   ผศ.ดร.อศัมเ์ดช  วานิชชินชยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 5.   ดร.มณฑล  สรไกรกิติกลู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 6.   ผศ.ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 7.   ดร.ธีระ   กลุสวสัด์ิ มหาวิทยาลยับูรพา 
 8.   ดร.จกัรี   ไชยพินิจ มหาวิทยาลยับูรพา 
 9.   ดร.ชลิตา  ศรีนวล  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 10.  ผศ.ดร.อคัวรรณ์  แสงวิภาค มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
 11.  ดร.จุมพฏ  บริราช  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 12.  ผศ.ดร.จุฑามาศ  ทวีไพบูลยว์งษ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 13.  ผศ.ดร.ธนวตั  ลิมป์พาณิชยก์ุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 14.  ดร.อภิวรรตน์  กรมเมือง  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 15.  ดร.วีรวิชญ ์  เลิศไทยตระกลู มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 16.  ผศ.ประภสัสร  คาํสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 17.  ดร.บวรวิทย ์  เปร่ืองวงศ ์ ศาลแพง่กรุงเทพใต ้
 18.  ดร.สุธี   อยูส่ถาพร มหาวิทยาลยัมหิดล 
 19.  ดร.พนัธ์ุศกัด์ิ  ไทยสิทธิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 20.  พ.อ.หญิง ดร.นพมาศสิริ วงศบ์า  วิทยาลยัการทพับก 
 21.  ดร.เศรษฐชยั  ชยัสนิท  มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 22.  รศ.ดร.สัลยทุธ์  สวา่งวรรณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
 23.  ดร.พงษศ์กัด์ิ  ผกามาศ  มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

24.  ผศ.ดร.สัมพนัธ์ุ… 
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 24.  ผศ.ดร.สมัพนัธ์ุ  จนัทร์ดี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 25.  ดร.วชิราพรรณ  แกว้ประพนัธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 26.  ดร.นิเวศ  จิระวิชิตชยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
 27.  รศ.ดร.นิตยา  เกิดประสพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 28.  รศ.ดร.กิตติศกัด์ิ   เกิดประสพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 29.  ผศ.ดร.ผกามาศ  ชูสิทธ์ิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 30.  ผศ.ดร.ทนงศกัด์ิ  โสวจสัสตากลุ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 31.  รศ.ดร.สุกญัญา  บูรณเดชาชยั มหาวิทยาลยับูรพา 
 32.  รศ.บาํรุง  สุขพรรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 33.  ผศ.เยาวนารถ  พนัธ์ุเพง็ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 34.  ดร.ปริยา  รินรัตนากร มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 35.  ดร.ภูวดล  บวับางพลู มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
 36.  ผศ.สุรีมาศ  สุขกสิ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
 37.  ดร.ทิพวลัย ์  ขนัธมะ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 38.  ดร.กิตติศกัด์ิ  แป้นงาม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 39.  ดร.ธนัยวิช  วิเชียรพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 40.  ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 41.  ผศ.จิรพงษ ์  จนัทร์งาม มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

มหีน้าท่ี       พิจารณากลัน่กรองผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรค ์เพ่ือใหเ้จา้ของผลงานนาํเสนอในการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (2015 SPUC National Conference) 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

             สัง่   ณ   วนัท่ี    17    มิถุนายน  พ.ศ.  2558 

                                                                                                  
                                                                                               (รองศาสตราจารยก์าญจนา  มณีแสง) 
                                                                                      รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน                               
                                                                                                     รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี    
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