
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2559  

สหวิทยาการแหงการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(2016 SPUC National Conference)  

(Interdisciplinary Research and Creation for ASEAN Economic Development) 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  

 

สารจากรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เปนประจําทุกป ซึ่ง

มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการวิจัย ไมวาจะเปนเร่ืองการ

สรางองคความรู และการประดิษฐคิดคน ทั้งในดานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร สาขาวิชาการบริหารการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร และไดเล็งเห็นความสําคัญของเวที

ในการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังภายใน และภายนอกสถาบัน จากอาจารย นักประดิษฐ 

นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ซึ่งนําไปสูการพัฒนา การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ งานประชุมวิชาการระดับชาติในปนี้

ไดรับความสนใจมากเหมือนเชนทุกปที่ผานมา จึงเปนการยืนยันคุณภาพและความสําเร็จในการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติไดเปนอยางดี 

  ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกฝาย อาจารย นักวิจัย

นักประดิษฐ นิสิตนักศึกษา ผูเขารวมโครงการ ผูนําเสนอผลงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ที่มีความ

ตั้งใจในการทํางานเพื่อใหการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขออํานวยพรใหการ

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป ๒๕๕๙ เร่ือง “สหวิทยาการแหงการวิจัย และงานสรางสรรค เพ่ือ

พัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  สําเร็จบรรลุเปาหมายที่วางไวทุกประการ 

 

                                                                                              
         (ดร.บุษบา  ชัยจินดา) 

             รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  
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สารจากประธานคณะกรรมการฝายอํานวยการจัดประชุม 

 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (2016 SPUC National Conference) เร่ือง สหวิทยาการแหงการวิจัย

และงานสรางสรรค เพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Interdisciplinary Research and Creation for 

ASEAN Economic Development) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปน

เวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ จากอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

นักประดิษฐ ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อนําไปสูการวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อพัฒนาประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน สงเสริมสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยของอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ 

ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน มีการบรรยายพิเศษจากผูเชี่ยวชาญนโยบาย ดานเศรษฐศาสตรการศึกษา การ

นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร 

 ในนามของคณะกรรมการฝายจัดงาน ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะกรรมการ

ทุกฝาย และคณะทํางานทุกทาน ท่ีชวยกันจัดงานประชุมวิชาการในคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอขอบคุณ

องคกรของรัฐ และภาคเอกชน ท่ีใหการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในคร้ังนี้ ขอขอบคุณ

วิทยากร ผูนําเสนอผลงาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ัง

นี ้ประสบความสําเร็จอยางดี 

 

 

                                                                                                          

  รองศาสตราจารยกาญจนา  มณีแสง 

                      รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน 
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กําหนดการ 

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2559 

  เร่ือง สหวิทยาการแหงการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(Interdisciplinary Research and Creation for ASEAN Economic Development) 

วันเสารท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ณ อาคาร ดร. สุข - มาลินี  พุคยาภรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ที่หองสํานักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร. สขุ - มาลินี พุคยาภรณ 

09.00 - 09.40 น. พิธีเปด ที่หองศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

 - กลาวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน 

     รองศาสตราจารย กาญจนา มณีแสง 

 - ประธานในพิธีเปดงานพรอมใหโอวาทคณาจารย นักวิจัย โดย นายกสภามหาวิทยาลัย  

    รองศาสตราจารย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต 

09.40 - 11.00 น. การบรรยายพิเศษ ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการกับการเรียนรูของมนุษยชาติ 

    โดย ดร. ไกรยส ภัทราวาท 

    ผูเชี่ยวชาญนโยบายดานเศรษฐศาสตรการศึกษา 

11.00 - 12.00 น. นําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร และแบบบรรยาย (รอบเชา) 

    ที่ชั้น 11  หอง 1103 - 1106, 1109 - 1110 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

     - แขกผูมีเกียรติและผูบริหาร รับประทานอาหารกลางวัน ที่ชั้น 2       

            อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ   

     - ผูรวมงาน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ชั้น 11 หอง 1111 และ 1112  

            อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

 13.00 - 15.00 น. นําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (รอบบาย) 

    ที่ชั้น 11  หอง 1103 - 1106, 1109 - 1110 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ     
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ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอแบบบรรยาย 

หอง 1103 ช้ัน 11 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธันยวิช  วิเชียรพันธ  ประธาน 

2.  อาจารยอารีย    ขันติธรรมกุล  กรรมการ 

3.  อาจารยอดุลย    จวงสอน   เลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผูนําเสนอ 

11.00 - 11.20 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเขียน

โปรแกรมข้ันสูง 

สุรสิทธิ์  อุยปดฌาวงศ 

(ม.ราชภัฏสกลนคร) 

11.20 - 11.40 น. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของนักศึกษาราย

วิชาการจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น โดย

ใชการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา 

เพ็ญพรรษา  อุยปดฌาวงศ 

(ม.ราชภัฏสกลนคร) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หอง 1111 และ 1112  

13.00 - 13.20 น. ปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาและพฤติกรรมการเรียนที่สงผล

ตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัด

ชลบุร ี

วชิราภรณ ดิษฐาพร 

ดร. พรลภัส ณ ลําพูน 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.20 - 13.40 น. ผลของการออกกําลังดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัส 

ที่มีตอสมรรถภาพทางกายในผูที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน 

ณรงคฤทธิ์ นิ่มมาก 

ดร. วิรัตน สนธิ์จันทร        

(ม.บูรพา) 

13.40 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอแบบบรรยาย 

หอง 1104 ช้ัน 11 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราพร  ระโหฐาน  ประธาน 

2.  อาจารยชัยณรงค   ชัยจินดา  กรรมการ 

3.  นางอรพรรณ    คําสวัสดิ์  เลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผูนําเสนอ 

11.00 - 11.20 น. การรับรูของคุณภาพบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ไทย: มุมมองจากนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

มุกดาฉาย แสนเมือง 

ผศ. ดร. ชลธิศ ดาราวงษ 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

11.20 - 11.40 น. ปจจัยดานการจัดการวิศวกรรมที่มีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของผูผลิตสินคาสุขภัณฑในนิคม

อุตสาหกรรมหนองแค 

ทวินรัตน โจมฤทธิ์ 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

11.40 - 12.00 น. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความจงรักภักดี

ตอตราสินคารานอาหารจานดวนในพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ภัคจิรา ชัยเจริญวุฒิ 

ดร. พรลภัส ณ ลําพูน 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หอง 1111 และ 1112  

13.00 - 13.20 น. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอภาพลักษณ

องคกรของโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียน  

ในจังหวัดชลบุรี 

ณิชาภัทร  ยะรังสี 

ดร. พรลภัส ณ ลําพูน 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.20 - 13.40 น. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความ 

พึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร 

สุภาภรณ  สามารถ 

ดร. อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.40 - 14.00 น. การเปรียบเทียบการพยากรณปริมาณรถยนตจดทะเบียน

ใหมในจังหวัดชลบุรี ระหวางวิธีอารีมา วิธีการปรับให

เรียบแบบเอกซโปเนนเชียล                   

ผศ. ประภัสสร คําสวัสดิ์ 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.00 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอแบบบรรยาย 

หอง 1105 ช้ัน 11 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

1.  ดร. วีรวิชญ   เลิศไทยตระกูล  ประธาน 

2.  อาจารยอชิระ   ใจสุบรรณ  กรรมการ 

3.  อาจารยปราณี   เปยชาง   เลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผูนําเสนอ 

11.00 - 11.20 น. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อจริง

ของสินคาแฟชั่นผานโมบายแอปพลิเคชัน 

วรรณพิมล จันทวงษ 

ดร. พรลภัส ณ ลําพูน 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

11.20 - 11.40 น. การรับรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนใน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของกลุม

โรงไฟฟาอมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร 

จังหวัดชลบุรี 

เบญจมาศ สิทธิโชคธรรม 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หอง 1111 และ 1112  

13.20 - 13.40 น. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบตอ

ความจงรักภักดีในการใชบริการบริษัทประกันภัยรถยนต

ของลูกคาในจังหวัดชลบุรี 

ทิพยสุดา ศรีปราชญวิทยา 

ดร. รวมศักดิ์ วีระสุนทร 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.40 - 14.00 น. ปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน

บริษัทผูใหบริการดานจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 

ชาตรี อําพันแสง 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.00 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอแบบบรรยาย 

หอง 1106 ช้ัน 11 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย อนันต  เพียรวัฒนะกุลชัย ประธาน 

2.  อาจารยชัชทพงษ   เชื้อดี   กรรมการ 

3.  อาจารยจงรักษ   พลสงคราม  เลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผูนําเสนอ 

11.00 - 11.20 น. ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการแจงขอเรียกรอง

ดานแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ         

พ.ศ. 2518 

พ.ต.ท. ธวัชชัย   ไชยมา 

ดร. สุธี อยูสถาพร 

ดร. พูนผล เตวิทย 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

11.20 - 11.40 น. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการซื้อขายสินคาระหวาง

ประเทศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อ

ขายสินคาระหวางประเทศ 

วันเพ็ญ อิทธิเมธินทร 

รองศาสตราจารย ดร. ภูมิ 

โชคเหมาะ 

รองศาสตราจารย สุพล  

อิงประสาร 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

11.40 - 12.00 น. การพัฒนากฎหมายเพื่อการปฏิบัติตอผูตองขังภายหลังพน

โทษ 

สุระทิน  ชัยทองคํา 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

12.00 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอแบบบรรยาย 

หอง 1109 ช้ัน 11 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย เยาวนารถ   พันธุเพ็ง  ประธาน 

2.  ดร. ปริยา    รินรัตนากร  กรรมการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปนปนัทธ สัทธรรมนุวงศ  เลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผูนําเสนอ 

11.00-11.20 น. การสรางความเขาใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติ

โทรทัศนระบบแอนะล็อกตอผูบริโภค จังหวัดรอยเอ็ด 

กรณีศึกษา อําเภอพนมไพร 

เชษฐพัฒน สิริวัฒนตระการ 

(มรภ.รอยเอ็ด) 

11.20-11.40 น. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมภายใตหัวขอ “เติมเต็ม” ภานุวัฒน สิทธิโชค 

(ม.ศรีปทุม บางเขน) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หอง 1111 และ 1112  

13.00-13.20 น. พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลน กับความ 

พึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม 

พิมพภกร วงษรุง 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.20-13.40 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการออกกําลังกายของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประสุวีณ วิเวก 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.40 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอแบบบรรยาย 

หอง 1110 ช้ัน 11 อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ 

1.  ดร. เศรษฐชัย    ชัยสนิท   ประธาน  

2.  อาจารยปณฑชณิช    เพงผล   กรรมการ 

3.  อาจารยวีณา    คงพิษ   เลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผูนําเสนอ 

11.00 - 11.20 น. การหาคาของ Thiele - Small Parameters 

โดยเคร่ืองวิเคราะห Dayton Audio Test System (DATS) 

สนิท นรฮีม 

(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ) 

11.20 - 11.40 น. ชุดทดลองเร่ืองการควบคุมมอเตอรแบบพีไอดีที่มีใบงาน

ทดลองแบบมีปฏิสัมพันธประกอบการทดลองบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

รังสิมันตุ ใจตุย 

รองศาสตราจารย ดร. สุรชัย  

สุขสกุลชัย 

(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี) 

11.40 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอแบบโปสเตอร 

ชั้น 11 อาคาร ดร. สุข - มาลนิี พุคยาภรณ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ประภัสสร  คําสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 

2.  อาจารยพงศสิน   พรหมพิทักษ  กรรมการ 

3.  นางกุสุมา    ถาวร   กรรมการและเลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผูนําเสนอ 

11.00 - 12.00 น. สภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  32 

วราวุฒิ  เหลาจินดา 

(ม.ราชภัฏบุรีรัมย) 

11.00 - 12.00 น. Choice Decisions Toward Online/Offline Shopping of 

Second Hand Luxury Brands in Bangkok, Thailand 

ปวีณา เซงมณี 

(ม.กรุงเทพ)  

11.00 - 12.00 น. เทคนิคการตัดตอและการสื่อความหมายในงานภาพยนตร

ไทย 

ณัฐศักดิ์ พลศรี 

(ม.เกษมบัณฑิต) 

12.00 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
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กําหนดการประชุมวิชาการ 
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
นามนักวิจัย (นําเสนอแบบบรรยาย)                                                                                        หนา 

 

ชลธิศ ดาราวงษ, มุกดาฉาย แสนเมือง  
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ในผูที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน ................................................................................... 27 

ณิชาภัทร  ยะรังสี, พรลภัส ณ ลําพูน  
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 ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการแจงขอเรียกรองดานแรงงานตาม

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 .................................................................... 
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สารบัญ (ตอ) 
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THE PERCEPTION OF SERVICE QUALITY IN THAI UNIVERSITIES:  

A PERSPECTIVE FROM  INTERNATIONAL PROGRAM STUDENTS 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชลธิศ ดาราวงษ* 

Asst. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 
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Mukdashine Sandmaung   

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรูในคุณภาพบริการทางการศึกษาจากมุมมองของ

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ แบบสอบถามพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและผานการสอบทาน

จากผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดสอบเบื้องตน แบบสอบถามฉบับสมบูรณประกอบดวย 35 ตัวแปรของคุณภาพ

บริการ จํานวน 500 ชุด สงไปยังกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและ

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาระดับการรับรูในคุณภาพบริการทางการศึกษาที่ประเมิน

จากมุมมองของนักศึกษาอยูในระดับปานกลางถึงมาก นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ

หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทยพบวา นักศึกษามีระดับการรับรูในคุณภาพบริการทางการศึกษาดาน

ความเปนมืออาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความผูกพัน ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเช่ือถือ และ

ดานความมีน้ําใจไมตรี ตามลําดับ 
คําสําคัญ: คุณภาพบริการ, การวัดคุณภาพบริการ, หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยไทย 

 

ABSTRACT 

This research aimed at determining the perception of service quality in universities in Thailand from 

the perspectives of students in international programs. The list of service quality variables in universities 

was first established based on a review of relevant research literature and then finalized with  input from 

 

* อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี

** อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 
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interviews  with experts and a pilot survey. Over 500 questionnaires with 35 items of service quality were 

then deliveredto international program students in Thai universities (both public and private) located in 

Bangkok Metropolitan Region. The findings showed that international program students rated the overall 

perceptions of the service quality at a moderate and a high level. In addition, it was found that the ranking of 

perception scores, the highest scores of service quality related to professionalism, was followed by commitment, 

tangibles, reliability, and hospitality respectively. 

Keywords: service quality, SERVQUAL, international program, Thai universities. 

 

บทนํา 

 การพัฒนาความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทยสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลท่ีตองการให

ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดย

การจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย

เพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีใน พ.ศ. 2558 ที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดจะรวมกันเปน

หนึ่งภายใตชื่อ ประชาคมอาเซียน (Asian Community: AC) ซึ่งเปนการระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือสรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม  

 ปจจุบนัสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไดมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับตัวเพื่อ

รองรับกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น สําหรับประเทศไทยจะเห็นไดจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 ซึ่งมีพันธกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับ

สากลและมีความตระหนักในการเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน และการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ

การอุดมศึกษาใหมีคุณภาพรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ออนไลน, 

2554) จากพันธกิจดังกลาวทําใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหงมีการเพิ่มศักยภาพการแขงขันเพื่อรองรับ

การเคล่ือนยายกําลังคน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสรางความรวมมือใหเกิดความเจริญมั่นคงของ

ประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ โดยการแสวงหาเอกลักษณดานคุณภาพของการใหบริการทางการศึกษา

และสรางความแตกตาง ทั้งน้ีการบริหารการศึกษานานาชาติในไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและจริงจัง  ดัง

จะเห็นไดจากการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทยของท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่

เพิ่มขึ้นจากจํานวน 71,204 คนในป พ.ศ. 2552 เปนจํานวน 144,065 คนในป พ.ศ. 2556 (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, ออนไลน, 2557) ซึ่งการท่ีนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติจํานวนกวา 140,000 คน ตัดสินใจ

ศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยแทนการศึกษาในตางประเทศน้ัน สามารถชวยรักษาเงินตราตางประเทศ

ไวภายในประเทศและนําเงินตราเขาประเทศไดเชนเดียวกัน การที่จะรักษาจํานวนนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร

นานาชาติใหคงอยูและเพิ่มจํานวนใหมากขึ้น จําเปนที่มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการ

ทางการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของตนเอง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพการบริการท่ีใชกันอยางแพรหลายในงานวิจัยทางดานธุรกิจ

การบริการตองกลาวถึง “SERVQUAL MODEL” ซึ่งพัฒนาโดย Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) โดย

SERVQUAL แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที ่1 การประเมินความคาดหวังในการบริการของผูรับบริการ และ

สวนที่ 2 การประเมินการรับรูของผูรับบริการตอการบริการท่ีไดรับจริง โดยเรียกเคร่ืองมือนี้วา “RATER” 

ซึ่งผูรับบริการประเมินคุณภาพบริการจากเกณฑวัดคุณภาพบริการ 5 ดาน ดังนี้  1) ความเชื่อถือไววางใจได 

(reliability)  2) การใหความมั่นใจแกผูบริการ (assurance)  3) ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibles) 4) ความ

เขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ (empathy) และ 5) การตอบสนองตอผูรับบริการ (responsiveness) มี

การนําตัวแบบดังกลาวมาใชในการประเมินผลการดําเนินงานในบริบทของการศึกษา (Mosahab, Mahamad & 

Ramayah, 2010; Sandmaung & Khang, 2013) ขณะเดียวกันมีงานวิจัยหลายเร่ืองที่นําตัวแบบน้ีมาทดสอบ

กับคุณภาพบริการทางการศึกษาเชนเดียวกัน (Grebennikov & Skaines, 2007; Shekarchizadeh, Rasli & Hon-Tat, 

2011; Sultan & Wong, 2010; Yousapronpaiboon, 2014) ผูวิจัยไดนําตัวแปรคุณภาพตาง ๆ จากงานวิจัยเหลานี้

มาพัฒนาเปนแบบสอบถาม โดยเนนศึกษาดานการรับรูของนักศึกษา เน่ืองจากการรับรูถือเปนปจจัยหนึ่งของ

ตัวแปรทางดานความคิด (thought variables) ในกระบวนการซ้ือของผูบริโภคและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ถือเปนหัวใจของพฤติกรรมผูบริโภค (ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ, 2543)  สามารถสรางคุณภาพการบริการใหเกิดขึ้น

ไดโดยลูกคากลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการแลวสามารถรับรูการบริการในระดับที่เหนือความคาดหวังของลูกคา

แตงานบริการสวนมากเปนสิ่งที่จับตองไดยาก ไมสามารถจัดเก็บไวได ตองทําการผลิตขณะที่ลูกคามาซื้อบริการ

ดังนั้น ขณะที่ลูกคามาซื้อบริการและมีการสงมอบบริการน้ันอาจเกิดขอผิดพลาดและทําใหลูกคาเกิดความไม

พอใจ จึงตองศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง (ปราณี เอ่ียมละออภักดี, 2550)  

 งานวิจัยนี้จึงเนนศึกษาระดับการรับรูในคุณภาพบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย ในมุมมอง

จากนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ผลท่ีไดจะเปนประโยชนตอผูบริหารมหาวิทยาลัย สามารถนําไปใชใน

การวางแผนการบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบสนองความตองการของนักศึกษาและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน อีกทั้งยังสามารถนําไปพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาได 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาและจัดอันดับระดับการรับรูของคุณภาพบริการทางการศึกษาจากมุมมองของนักศึกษาหลักสตูร

นานาชาต ิ

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การพัฒนาแบบสอบถาม เร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ที่เกี่ยวของกับแบบประเมินคุณภาพบริการ SERVQUAL แลวนําผลวิจัยเหลานี้มาพัฒนาเปนแบบสอบถาม 

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) ดวยการทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) กับนักศึกษาหลักสูตร
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นานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 ชุด ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณซึ่งประกอบดวยตัวแปรคุณภาพ

จํานวน 35 ตัวแปร โดยขอคําถามจะวัดระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาที่ไดรับโดยใชสเกลแบบ 

Likert-type scales แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ

สวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพบริการทางการศึกษาตามตัวแบบ SERVQUAL ใชประเมินคุณภาพผลลัพธ

การบริการของหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยที่มีตอนักศึกษา โดยประเมินระดับคุณภาพท่ีเปนอยูจริงหรือ

ระดับคุณภาพที่ไดรับ (perceived service performance) 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจากขอมูลสถิติประจําป พ.ศ. 2556 มีนักศึกษาหลักสูตร

นานาชาติ จํานวน 144,065 คน จากมหาวิทยาลัยไทย จํานวน 171 แหง ดังนั้น ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% จะ

ไดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 400 คน ใชประเภทของมหาวิทยาลัย

เปนเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แหง จํานวน 250 คน และ

มหาวิทยาลัยเอกชน 4 แหง จํานวน 250 คน 

 การวิเคราะหขอมูล นําคาระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษา จํานวน 35 ตัวแปร มาคํานวณหา

คาเฉลี่ยและจัดอันดับคาคะแนนการรับรูดังกลาว 

 

ผลการวิจัย 

 แบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุมตัวอยาง จํานวน 441 ชุด คิดเปนอัตราการตอบแบบสอบถามรอยละ 

88.20 พบวากลุมตัวอยางเปนคนไทย รอยละ 74.80  และชาวตางชาติ รอยละ 25.20 เปนเพศชาย รอยละ 33.80 

และเพศหญิง รอยละ 66.20 มีอายุเฉลี่ย 20.62 ป เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล รอยละ 46.74 และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน รอยละ 53.29 สวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 96.90  

 ระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาจากมุมมองของนักศึกษา แสดงดังตารางท่ี 1 โดยตัวแปร

คุณภาพท้ัง 35 ตัวแปรถูกนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและจัดอันดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาของหลักสูตร

นานาชาติ แยกตามปจจัยคุณภาพท้ัง 5 ดาน  ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเช่ือถือ ดานความ

เปนมืออาชีพ ดานความมีน้ําใจไมตรี และดานความผูกพัน 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและการจัดอันดับระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาท้ัง 5 ดาน 
 

ปจจัยคุณภาพการบริการ 
การรับรู ลําดับที ่ 

  คาเฉล่ีย SD 

ดานลักษณะทางกายภาพ    

เทคโนโลยีและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัย  3.55 0.85 3 

มีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม  3.58 0.91 1 

ส่ือการเรียนการสอนมีความนาสนใจ เขาใจงาย  3.56 0.86 2 

เฉลี่ยรวม 3.56 0.75 3 

ดานความนาเชื่อถือ    

การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรกําหนด  3.70 0.87 1 

เจาหนาที่ใหบริการดวยจิตบริการ (เต็มใจ)  3.39 1.15 4 

เจาหนาที่ใหบริการตามความตองการไดทันที (รวดเร็ว)  3.33 1.05 5 

เจาหนาที่ทํางานอยางถูกตอง เปนมืออาชีพ  3.48 1.00 2 

เจาหนาที่อธิบายรายละเอียดในการปฏิบัตงิานไดอยางชัดเจน  3.41 1.02 3 

เจาหนาที่สามารถใหการบริการไดอยางรวดเร็ว  3.31 1.03 6 

เฉลี่ยรวม  3.43 0.79 4 

ดานความเปนมืออาชีพ    

อาจารยแตงกายสุภาพ เรียบรอย 4.36 0.78 1 

อาจารยใหคําปรึกษาตามเวลาท่ีแจงไว 3.96 0.89 6 

อาจารยใหคําปรึกษาตามความตองการไดทันที  3.81 0.92 9 

อาจารยทํางานอยางถูกตอง  4.05 0.86 5 

อาจารยอธิบายรายละเอียดการปฏิบัติงานอยางชัดเจนใหนักศึกษา  3.91 0.89 7 

อาจารยสามารถใหคําแนะนํานักศึกษาไดอยางรวดเร็ว  3.87 0.88 8 

อาจารยพรอมที่จะใหคําปรึกษาเมือ่นักศึกษาเขาพบ  3.87 0.94 8 

อาจารยตอบสนองคํารองของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว  3.77 0.91 11 

อาจารยปฏบิัติตนนาเชื่อถือและเปนแบบอยางทีด่ี  4.08 0.90 4 

อาจารยใชวาจาสุภาพกับนักศึกษาอยูเสมอ 4.29 0.84 2 

อาจารยสามารถตอบคําถามและหาคําตอบใหนักศึกษาได  4.15 0.87 3 

อาจารยดูแลเอาใจใสนักศึกษาเปนรายบุคคล  3.70 0.98 13 

อาจารยใหความสนใจกับปญหาของนักศึกษาอยางแทจริง  3.74 0.93 12 

อาจารยเขาใจความตองการของนักศึกษา  3.79 0.89 10 

เฉลี่ยรวม 3.95 0.64 1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ปจจัยคุณภาพการบริการ 
การรับรู ลําดับที ่ 

  คาเฉล่ีย SD 

ดานความมีน้ําใจไมตร ี    

เจาหนาที่มีความเต็มใจใหบริการ 3.37 1.11 4 

เจาหนาที่ตอบขอซักถามทุกคร้ัง  3.44 1.10 2 

เจาหนาที่มีการทํางานที่ทําใหนักศึกษาม่ันใจในการเขารับบริการ 3.41 1.03 3 

เจาหนาที่มีความสุภาพ กระตือรือรน เอาใจใสกับนักศึกษา  3.34 1.10 5 

เจาหนาที่มีความรูเพียงพอและหาคําตอบใหเสมอ  3.46 0.99 1 

เจาหนาที่ดูแลเอาใจใสนักศึกษาเปนรายบคุคล 3.22 1.13 7 

เจาหนาที่ใหความสนใจกับปญหาของนักศึกษาอยางแทจริง  3.18 1.13 8 

เจาหนาที่เขาใจความตองการของนิสิต/นักศึกษา  3.26 1.11 6 

เฉลี่ยรวม 3.33 0.89 5 

ดานความผูกพัน    

มีแนวทางสําหรับแกปญหาใหกับนักศึกษา  3.44 0.94 4 

ส่ิงแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย  3.83 0.96 2 

อาจารยและเจาหนาที่มีช่ัวโมงใหคําปรึกษาที่สอดคลองกับนักศึกษา  3.56 0.96 3 

เจาหนาที่แตงกายสุภาพ เรียบรอย  4.12 0.88 1 

เฉลี่ยรวม 3.74 0.67 2 

เฉลี่ยรวมท้ัง 5 ดาน 3.61 0.60  

 
 จากตารางท่ี 1 พบวาระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาท้ัง 5 ดาน มีความแตกตางกันดังน้ี 

 ดานลักษณะทางกายภาพ ระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

ที่นักศึกษาไดรับโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก ( = 3.56, SD = 0.75) โดยคุณภาพบริการทางการศึกษา

ในดานการมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีระดับการรับรูมากเปนอันดับแรก

ขณะท่ีดานเทคโนโลยีและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัย มีระดับการรับรูนอยที่สุด 
 ดานความนาเชื่อถือ ระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

ที่นักศึกษาไดรับโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก ( = 3.43, SD = 0.79)  โดยคุณภาพบริการทางการศึกษาใน

ดานการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรกําหนด มีระดับการรับรูมากเปนอับดับแรก ขณะท่ีดาน

เจาหนาที่สามารถใหการบริการไดอยางรวดเร็ว มีระดับการรับรูนอยที่สุด 
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 ดานความเปนมืออาชีพ ระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

ที่นักศึกษาไดรับโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก ( = 3.95, SD = 0.64) โดยคุณภาพบริการทางการศึกษาใน

ดานอาจารยแตงกายสุภาพ เรียบรอย มีระดับการรับรูมากเปนอันดับแรก ขณะท่ีดานอาจารยดูแลเอาใจใสนักศึกษา

เปนรายบุคคล มีระดับการรับรูนอยที่สุด 

 ดานความมีน้ําใจไมตรี ระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

ที่นักศึกษาไดรับโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก ( = 3.33, SD = 0.89) โดยคุณภาพบริการทางการศึกษาใน

ดานเจาหนาที่มีความรูเพียงพอและหาคําตอบใหเสมอ มีระดับการรับรูมากเปนอันดับแรก ขณะท่ีดานเจาหนาที่

ใหความสนใจกับปญหาของนักศึกษาอยางแทจริง มีระดับการรับรูนอยที่สุด 
 ดานความผูกพัน ระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติที่

นักศกึษาไดรับโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก ( = 3.74, SD = 0.67) โดยคุณภาพบริการทางการศึกษาใน

ดานสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย มีระดับการรับรูมากเปนอับดับแรก ขณะท่ีดานการมี

แนวทางสําหรับแกปญหาใหกับนักศึกษา มีระดับการรับรูนอยที่สุด 
 สรุปผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและการจัดอันดับระดับการรับรูคุณภาพบริการทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติทั้ง 5 ดาน พบวากลุมตัวอยางมีระดับการรับรูเฉลี่ยตอคุณภาพบริการทาง

การศึกษาท่ีไดรับในทุกดานอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยระดับการรับรูเฉลี่ยดานความเปนมืออาชีพมาก

ที่สุด ( = 3.95) รองลงมาคือ ดานความผูกพัน ( = 3.74) ดานลักษณะทางกายภาพ ( = 3.56) ดานความ

นาเชื่อถือ ( = 3.43) และดานความมีน้ําใจไมตรี ( = 3.33) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
 คุณภาพบริการทางการศึกษามีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับระบบการเรียนการสอนซึ่งถือเปนงานบริการ

อีกรูปแบบเชนกัน ดังนั้น ในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการคุณภาพบริการของสถานศึกษาก็ไมนาจะซับซอน

เนื่องจากสามารถทราบไดวาระดับคุณภาพบริการดานใดที่นักศึกษารับรูไดในระดับนอยที่สุด ซึ่งตองการ

การปรับปรุงแกไข และมากไปกวานั้นมหาวิทยาลัยก็สามารถนําผลการจัดอันดับการรับรูคุณภาพบริการของ

นักศึกษาโดยคํานึงถึงคุณภาพบริการดานท่ีมีระดับการรับรูต่ําเปนอันดับตน ๆ มาบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น เชน

ดานความมีน้ําใจไมตรี ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการมีจิตบริการของเจาหนาที่ประจําหลักสูตร ซึ่งโดยสวนใหญ

มักพบวาเจาหนาที่ไมใสใจกับปญหาของนักศึกษาอยางแทจริงเหมือนอาจารยที่ปรึกษา ดังนั้น  ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเปนองคกรท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจการศึกษา ซึ่งตองหวังผล

กําไร ดังที่ Ravindran & Kalpana (2012) ไดกลาววา คุณภาพการบริการ (service quality) เปนรากฐานของ

การตลาดบริการท่ีตัวแปรคุณภาพทุกตัวนั้นอยูภายใตการควบคุมของผูใหบริการ ดังนั้น ในธุรกิจการศึกษา

ตัวแปรคุณภาพจะถูกควบคุมโดยผูบริหารทางการศึกษา ซึ่งผูบริหารจะตองใหความใสใจกับการบริการทาง
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การศึกษาทุกระดับ เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตองการของนักศึกษาผูที่เปนลูกคาหลักของธุรกิจการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ผูบริหารหลักสูตรนานาชาติทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ควรปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนและการใหบริการของฝายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลอง

กับความตองการของนักศึกษาอยางแทจริง กลาวคือ มหาวิทยาลัยสามารถนําเสนอบริการทางการศึกษาที่

ใกลเคียงกับความตองการของนักศึกษาซึ่งเปนการลดชองวางระหวางบุคลากรทางการศึกษากับนักศึกษาได 

(Shahin, 2006) 

 2. การใหความสําคัญกับคุณภาพบริการทางการศึกษาที่เสนอใหแกนักศึกษาเปนสิ่งที่จําเปนและตองมี

การพัฒนาตัวแบบท่ีใชในการประเมินคุณภาพบริการอยางตอเน่ือง ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพจะทําใหทราบถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพบริการของนักศึกษา ไดแก การสัมภาษณเชิงลึกและ

สังเกตพฤติกรรม (Rasli, Shekarchizadeh & Iqbal, 2012)  

 3. การมีสวนรวมของนักศึกษาในการพัฒนาและออกแบบระบบคุณภาพบริการของมหาวิทยาลัย จะ

ทําใหผูบริหารตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาเขาใจถึงความตองการบริการทางการศึกษาที่นักศึกษาตองการ 

ซึ่งนับเปนการสื่อสารสองทาง (Shekarchizadeh, Rasli & Hon-Tat, 2011) 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาซึ่งเกิดจากการวิเคราะหชองวางหรือผลตางระหวาง

การรับรูและความคาดหวังของนักศึกษา เพ่ือคนหาปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางนี้ ซึ่งความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรถือเปนผลลัพธที่สําคัญตอการบริหารงานดานการศึกษาโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 9 

 

บรรณานุกรม 

ปราณี เอ่ียมละออภักดี.  (2550).  การบริหารการตลาด (พิมพคร้ังที่ 7). กรุงเทพฯ: ธนาเพรส. 

ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ.  (2543).  การรับรูพฤติกรรมผูบริโภค: เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมผูบริโภค 

 หนวยท่ี 1-8 (พิมพครั้งท่ี 9).  นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  (2554).  จดหมายขาวสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (HEC 

 Newsletter) (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.mua.go.th/pr_web/ohecnewsletter/ [2559, 29 

 มิถุนายน]. 

_______.  (2557).  สถิติอุดมศึกษา (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.info.mua.go.th/ information/ 

 [2557, 4 มิถุนายน]. 

Butta, B. Z., & Rehmanb, K.  (2010).  A study examining the students satisfaction in higher education. 

 Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, pp. 5446-5450. 

Farahmandian, S., Minavand, H., & Afshardost, M.  (2013).  Perceived service quality and student 

 satisfaction in higher education.  Journal of Business and Management, 12(4), pp. 65-74. 

Grebennikov, L., & Skaines, I.  (2007).  Comparative analysis of student surveys on international 

 student experience in higher education.  Journal of Institutional Research, 13(1), pp. 97-116. 

Mosahab, R., Mahamad, O., & Ramayah, T.  (2010).  Comparison of service quality gap among teachers 

 and students as internal and external customers.  International Journal of Marketing studies, 

 2(2), pp. 13-20. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L.  (1985).  A conceptual model of service quality and its 

 implications for future research.  Journal of Marketing, 49, pp. 41-50. 

Pariseau, S. E., & McDaniel, J. R.  (1997).  Assessing service quality in schools of business.  

 International Journal of Quality & Reliability Management, 14(3), pp. 204-218. 

Rasli, A., Shekarchizadeh, A., & Iqbal, M. J.  (2012).  Perception of service quality in higher education: 

 Perspective of Iranian students of Malaysian Universities.  Journal of Economics and 

 Management, 6(2), pp. 201-220. 

Ravindran, D. R., & Kalpana, M.  (2012).  Students’ expectation, perception, and satisfaction towards the 

 management education institutions.  Procedia Economics and Finance, 2, pp. 401-410. 

Sandmaung, M., & Khang, D. B.  (2013).  Quality expectations in Thai higher education institutions: 

 Multiple stakeholder perspectives.  Quality Assurance in Education, 21(3), pp. 260-281. 

  



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 10 

 

Shahin, A.  (2006).  SERVQUAL and model of service quality gaps: A framework for determining and  

prioritizing critical factors in delivering qualitys services (Online).  Available: 

 http://www.proserv.nu/b/Docs/Servqual.pdf [2014, June 3]. 

Shekarchizadeh, A., Rasli A., & Hon-Tat, H.  (2011).  SERVQUAL in Malaysian universities: 

 Perspectives of international students.  Business Process Management Journal, 17(1), pp. 67-81. 

Sultan, P., & Wong, H. Y.  (2010).  Service quality in higher education - A review and research agenda.  

 International Journal of Quality and Service Sciences, 2(2), pp. 259-272. 

Yousapronpaiboon, K.  (2014).  SERVQUAL: Measuring higher education service quality in Thailand. 

 Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, pp. 1088-1095. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 11 

 

ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพันของพนักงาน 

บริษัทผูใหบริการดานจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 

MOTIVATIONAL FACTORS AFFECTING EMPLOYEE ENGAGEMENT 

OF A FACILITY SERVICE PROVIDER 
 

ชาตรี อําพันแสง* 

Chatree Umpunsang 
 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการดูแลอาคาร

สถานที่ 2) เปรียบเทียบความผูกพันจําแนกโดยประชากรศาสตรของพนักงานบริษัทผูใหบริการดานจัดการ

สิ่งอํานวยความสะดวก และ 3) ศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพันของพนักงาน

บริษัทผูใหบริการดูแลอาคารสถานที่ กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทผูใหบริการดานจัดการส่ิงอํานวยความ

สะดวก จํานวน 220  คน พบวา 1) ความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการดูแลอาคารสถานที่อยูในระดับ

มาก 2) พนักงานที่มีปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอ

เดือน มีความผูกพันตองานแตกตางกัน และ 3) ปจจัยดานแรงจูงใจภายในและภายนอกมีอิทธิพลตอความผูกพัน

ของพนักงานแตกตางกัน   

คําสําคัญ: ปจจัยดานแรงจูงใจ, ความผูกพันของพนักงาน, บริษัทผูใหบริการดานจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the level of employee engagement with a facility 

service provider, 2) to compare employee engagement by demographic factors with a facility service provider, 

and 3) to study the impact level of motivational factors on employee engagement with a facility service provider. 

The samples were 220 employees who worked for a facility service provider.   The findings showed that: 1) 

the level of employee engagement with facility service provider was at a high level, 2) employees with different 

genders, ages, education levels, and monthly incomes had different levels of engagement, and 3) intrinsic and 

extrinsic motivational factors had different degrees of impact on employee engagement. 

Keywords: motivational factors, employee engagement, facility service provider.  
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บทนํา 

 การดําเนินธุรกิจในปจจุบันตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เพ่ือสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันจากคูแขงทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกรคือ ปจจัยดาน

ทรัพยากรมนุษย ซึ่งขับเคลื่อนใหองคกรไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปตามเปาหมาย นอกจากน้ีทรัพยากร

มนุษยยังเปนสิ่งท่ีสรางความแตกตางและเพิ่มขีดความสามารถใหกับองคกรในการแขงขันในตลาดไดอยาง

ยั่งยืน องคกรใดท่ีมีพนักงานที่ขาดความรูความสามารถและขาดกําลังใจในการทํางาน องคกรนั้นยอมประสบ

ความสําเร็จไดยาก (วิรัช สงวนวงศวาน, 2547, หนา 185) การท่ีองคกรจะสามารถดึงศักยภาพของแตละบุคคล

ออกมาใชในงานไดอยางเต็มท่ีนั้น จําเปนตองอาศัยกลยุทธทางจิตวิทยาเพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงาน ทุกคน

ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและไปสูเปาหมายรวมกัน ในทางตรงกันขาม หากองคกรไมสามารถ

สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรไดแลว บุคคลเหลานั้นอาจไมตองการที่จะทํางานหรืออาจเกิดความเฉ่ือยชา 

ขาดความกระตือรือรน และไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน หรือในท่ีสุดทําใหเกิดปญหาสมองไหลออก

จากองคกร การสรางแรงจูงใจจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพัน ซึ่งจะนําไปสูความทุมเทและเต็มใจในการ

ปฏิบัติงานนั้น สิ่งสําคัญคือความจริงใจขององคกรที่จะใหสิ่งตอบแทนท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

พื้นฐานของบุคลากรไดโดยรวมเพ่ือใหการปฏิบัติงานไปในทิศทางท่ีองคกรกําหนดไว (บรรจบ สมอาษา, 

2550, หนา 5) นอกจากน้ี การทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกผูกพันกับองคกรจะทําใหองคกรสามารถรักษาคน

ที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรในระยะยาว  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมา อาทิ ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ลําพูน

ซิงเดนเก็น จํากัด (จักรพันธ เทพพิทักษ, 2551) ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร ทิสโก 

จํากัด (มหาชน) (พิมพชนก ทรายขาว, 2553) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของขาราชการ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุร ี1 (บุญชู กิจสิริสินชัย, 2553) งานวิจัยดังกลาวใชคําภาษาอังกฤษวา “commitment” 

ซึ่งจะใชกับความผูกพันตอองคกร สําหรับงานวิจัยนี้จะใชคําภาษาอังกฤษวา “engagement” ซึ่งจะเนนความ

ผูกพันตองานท่ีพนักงานดําเนินการอยู 

 งานวิจัยนี้มุงเนนผลของการสรางแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกท่ีจะทําใหเกิดความผูกพันของ

พนักงานบริษัทผูใหบริการดานจัดการอาคารสถานท่ี ซึ่งใหบริการในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การบริการดานอาหาร

การทําความสะอาด การดูแลความปลอดภัย การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน บริษัทเหลานี้เปนองคกร

ขนาดใหญ อาศัยการทํางานของทรัพยากรมนุษยและความรูความสามารถเฉพาะดานในการทํางานอยางมาก 

บุคลากรเหลานี้เปนกําลังสําคัญซึ่งชวยผลักดันองคกรใหมีความแข็งแกรงทางธุรกิจและประสบความสําเร็จ 

สามารถแขงขันกับองคกรใหญ ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศได การท่ีมีพนักงานจํานวนมากทําใหการสราง

แรงจูงใจมีความจําเปนอยางย่ิงตอการเพิ่มความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกร งานวิจัยนี้จะเปนประโยชน

สําหรับผูบริหารหรือฝายบริหารทรัพยากรบุคคลในการเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงนโยบายบริหารงานบุคคล

หรือวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการดูแลอาคารสถานท่ี 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันจําแนกโดยประชากรศาสตรของพนักงานบริษัทผูใหบริการดานจัดการ

สิ่งอํานวยความสะดวก 

 3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการ

ดูแลอาคารสถานท่ี 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการแตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

 2. ปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการในระดับที่แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการ

ดานจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือนํามาใชในการวางกลยุทธบริหารงานบุคคลและเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น ตรงตามความตองการของพนักงาน กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ  - ลักษณะงาน 

- อายุ  - รายได 

- ระดับการศึกษา  - ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน 

1. ปจจัยแรงจูงใจภายใน  

- ผลสําเร็จในการปฏบิัติงาน  - การมีสวนรวมในงาน 

- การยกยองยอมรับนับถือ  - โอกาสกาวหนาในงาน 

- การมีอํานาจในหนาที่  - ลักษณะของงาน 

2. ปจจัยแรงจูงใจภายนอก  
- นโยบายการบริหาร  - เทคโนโลยีในการทํางาน 

- การพัฒนาการฝกอบรม  - ความปลอดภัยในการทํางาน 

- การเลื่อนตําแหนงงาน  - คาตอบแทน 

ความผูกพันของพนกังานบริษัทผูใหบริการ

ดานจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก 

 - ดานความคิด 

 - ดานความรูสึก 

 - ดานพฤติกรรม  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 220 ชุด (เน่ืองจากมีขอจํากัดในการ

เก็บขอมูล) กลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบสะดวก ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ

การตอบแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติรอยละ

(percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะหแบบถดถอย

พหุคูณ (multiple regression analysis) 

 ผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว

ไปทดลองใชกับพนักงานในบริษัทอ่ืน ๆ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ใน

การคํานวณ 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจภายใน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 สวนที ่3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจภายนอก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 สวนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกตางรายคูแบบ LSD (least significant  different) และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ  เพ่ือทํานายอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 122 คน (รอยละ 55.5) และเพศหญิง จํานวน 98 คน (รอยละ 

44.5) สวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 135 คน (รอยละ 61.4) รองลงมาคือ อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 

70 คน (รอยละ 31.8) และอายุ 41 ป ขึ้นไป จํานวน 15 คน (รอยละ 6.8) สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 3 - มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา จํานวน 148 คน (รอยละ 67.3) รองลงมาคือ ระดับต่ํากวามัธยมศึกษา 

จํานวน 50 คน (รอยละ 22.7) ระดับ ปวส. จํานวน 16 คน (รอยละ 7.3) และระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน 

(รอยละ 2.7)  

 สวนใหญมีตําแหนงงานระบบไฟฟา จํานวน 41 คน (รอยละ 19.1) รองลงมาคือ รานคาเชา จํานวน 

41 คน (รอยละ 18.6) ระบบปรับอากาศกับระบบสุขาภิบาล จํานวน 35 คน (รอยละ 15.9) อาคารสถานที่ จํานวน 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 15 

 

34 คน (รอยละ 15.5) แผนกธุรการ จํานวน 33 คน (รอยละ 15.0) ตามลําดับ สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 86 คน (รอยละ 39.1) รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท 

จํานวน 70 คน (รอยละ 31.8) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 15,000 จํานวน 62 คน (รอยละ 28.2) และมีรายได

เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 2 คน (รอยละ 0.9)  ตามลําดับ สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

3 ป ไมเกิน 6 ป จํานวน 145 คน (รอยละ  65.9) รองลงมาคือ มากกวา 6 ป ขึ้นไป จํานวน 51 คน (รอยละ 23.2) 

และนอยกวา 3 ป จํานวน 24  คน 

  สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจภายใน 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยแรงจูงใจภายใน 
 

ปจจัยแรงจูงใจภายใน 

 

N = 220 ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที ่

 
SD 

ดานผลสําเร็จในการปฏบิัติงาน 3.02 0.78 ปานกลาง 1 

ดานการยกยองยอมรับนบัถือ 2.71 0.67 ปานกลาง 4 

ดานการมีอํานาจในหนาที ่ 2.67 0.44 ปานกลาง 5 

ดานการมีสวนรวมในงาน 2.82 .62 ปานกลาง 3 

ดานโอกาสกาวหนาในงาน 2.60 0.61 ปานกลาง 6 

ดานลักษณะของงาน 2.88 0.59 ปานกลาง 2 

รวม 2.78 0.52 ปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ปจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานบริษัทผูใหบริการดานจัดการสิ่ง

อํานวยความสะดวกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.78, SD = 0.52) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยดังนี้ ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ลักษณะของงาน การมีสวนรวมในงาน การยกยองยอมรับนับถือ การมี

อํานาจในหนาที ่และโอกาสกาวหนาในงาน ตามลําดับ 
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 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจภายนอก 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยแรงจูงใจภายนอก 
 

ปจจัยแรงจูงใจภายนอก 

 

N = 220 ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที ่

 
SD 

ดานนโยบายการบริหาร 3.19 .589 ปานกลาง 2 

ดานการพัฒนาการฝกอบรม 3.26 .541 ปานกลาง 1 

ดานการเลื่อนตําแหนงงาน 3.09 .814 ปานกลาง 4 

ดานเทคโนโลยใีนการทํางาน 3.15 .866 ปานกลาง 3 

ดานความปลอดภัยในการทํางาน 2.97 .573 ปานกลาง 5 

ดานการเพิ่มคาตอบแทน 2.75 .661 ปานกลาง 6 

รวม 3.07 .393 ปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ปจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานบริษัทผูใหบริการดานจัดการ

สิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.07, SD = .393) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอยดังนี้ การพัฒนาการฝกอบรม นโยบายการบริหาร เทคโนโลยีในการทํางาน การเลื่อนตําแหนงงาน 

ความปลอดภัยในการทํางาน และการเพ่ิมคาตอบแทน ตามลําดับ 
 

 สวนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการแตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

ตารางท่ี 3 ความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

 ความผูกพันตองาน 

ปจจัยสวนบุคคล ดานความคิด ดานความรูสึก ดานพฤติกรรม 

เพศ -3.576* (0.000) -0.617 (0.539) -0.408* (0.017) 

อาย ุ 5.328* (0.006)  0.735 (0.481)  3.254* (0.041) 

ระดับการศึกษา 4.171* (0.007)  0.636 (0.592)  2.056 (0.107) 

ลักษณะงาน 0.982  (0.429)  0.520 (0.761)  0.572 (0.721) 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 3.046* (0.030)  1.067 (0.368)  5.633* (0.001) 

ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 0.134 (0.875)  0.507 (0.603)  0.316 (0.729) 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรดานเพศใชการทดสอบที (t-test) ในตารางคือคา t(Sig.) ตัวแปรดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) ในตารางคือ F(Sig.) 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา พนักงานท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนแตกตางกันจะมีความผูกพันตองานในดานความคิดและดานพฤติกรรมแตกตางกัน สวนพนักงานที่

มีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีความผูกพันตองานในดานความคิดที่แตกตางกันเทานั้น 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทผูใหบริการในระดับที่

แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธการถดถอยของแรงจูงใจภายในตอความผูกพัน 

 

 
B 
 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอย

คะแนนมาตรฐาน (β) 

ลําดับที ่

 

t 
 

p 
 

คาคงท่ี  (constant) 3.129   19.221* 0.000 

ดานผลสําเร็จในการปฏบิัติงาน  .311 .616 3 2.551* 0.011 

ดานการยกยองยอมรับนบัถือ  .237 .270 4 2.151* 0.033 

ดานการมีอํานาจในหนาที ่ -.122 -.194 6 -.716 0.475 

ดานการมีสวนรวมในงาน  .563 .886 2 4.536* 0.000 

ดานโอกาสกาวหนาในงาน  .839 1.257 1 5.262* 0.000 

ดานลักษณะของงาน  -1.569 -2.072 5 -2.724* 0.007 

*p<.05 
 

 จากตารางท่ี 4  แสดงการสรางสมการถดถอยเพื่อพยากรณความผูกพันโดยรวมของพนักงานบริษัท

ผูใหบริการดูแลอาคารสถานที่ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี ้

 ความผูกพันโดยรวม = 3.129 + .839 (โอกาสกาวหนาในงาน) + .563 (การมีสวนรวมในงาน) + .311 

(ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน) + .237 (การยกยองยอมรับนับถือ) + -1.569 (ลักษณะของงาน) 
 

ตารางท่ี 5  คาสัมประสิทธการถดถอยของแรงจูงใจภายนอกตอความผูกพัน 
 

 

 
B 
 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอย

คะแนนมาตรฐาน (β) 

ลําดับที ่

 

t 
 

p 
 

คาคงท่ี  (constant) 2.533   9.863* .000 

ดานนโยบายการบรหิาร .133 .199 3 1.729 .085 

ดานการพัฒนาการฝกอบรม -.101 -.138 4 -1.509 .133 

ดานการเล่ือนตําแหนงงาน -.253 -.522 2 -2.491* .013 

ดานเทคโนโลยใีนการทํางาน -.048 -.070 6 -.756 .451 

ดานความปลอดภัยในการทํางาน -.185 -.310 5 -2.074* .039 

ดานการเพ่ิมคาตอบแทน .870 .868 1 2.768* .006 

*p<.05 
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 จากตารางท่ี 5  แสดงการสรางสมการถดถอยเพื่อพยากรณความผูกพันโดยรวมของพนักงานบริษัท 

ผูใหบริการดูแลอาคารสถานที่ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี ้

 ความผูกพันโดยรวม = 2.533 + .870  (ดานการเพ่ิมคาตอบแทน) + -.253 (ดานการเลื่อนตําแหนงงาน) 

 + -.185 (ดานความปลอดภัยในการทํางาน) 

 

อภิปรายผล 

 1. จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจภายในที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทผูให  

บริการดานจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 3 ลําดับแรกคือ ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานการมีสวนรวมใน

งาน และดานผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ ดังนั้น บริษัทจึงควรกําหนดเสนทางการเติบโตในสายงาน

(career path) อยางชัดเจน สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในงานท่ี

ไดรับมอบหมาย อีกท้ังควรชี้แจงผลปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมายและทิศทางบริษัทใหสอดคลองกันอยางชัดเจน 

 2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยดานแรงจูงใจภายนอกที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทผูให 

บริการดานจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 3 ลําดับแรกคือ ดานการเพิ่มคาตอบแทน ดานการเลื่อนตําแหนง และ

ดานนโยบายการบริหาร ตามลําดับ ดังน้ัน บริษัทควรจัดทําฐานขอมูลดานคาแรงและสวัสดิการตาง ๆ ในตลาด

ปจจุบัน เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง อีกทั้งควรปรับเลื่อนตําแหนงจากพนักงานภายใน

กอนเปนอันดับแรก รวมถึงการจัดต้ังคณะกรรมการทบทวนนโยบายบริหารใหสอดคลองกับสถานการณและ

สิ่งแวดลอมในปจจุบันอยางตอเน่ือง 
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การสรางความเขาใจและศึกษาผลกระทบเก่ียวกับการยุติโทรทัศน 

ระบบแอนะล็อกตอผูบริโภค จังหวัดรอยเอ็ด กรณีศึกษา อําเภอพนมไพร* 

UNDERSTANDING AND STUDYING THE EFFECTS OF  

TERMINATION OF ANALOGUE TELEVISION SYSTEM TOWARD,  

ROI ET CONSUMERS IN CASE PHANOM PHAI DISTRICT 

 

เชษฐพัฒน สิริวัฒนตระการ** 

Chetthaphat Siriwatthanatrakarn 

    

บทคัดยอ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจการรับชมดิจิทัลทีวีของประชาชนในอําเภอพนมไพร จังหวัด

รอยเอ็ด 2) ศึกษาการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีในอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด และ 3) ศึกษาความ

พึงพอใจของประชาชนในการรับชมดิจิทัลทีวี อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

จํานวน 3,626 คน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบวาโดยภาพรวมประชาชนในอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด ปจจุบันรับชมทีวีผานชองทาง

ดาวเทียม จํานวน 2,868 คน (รอยละ 79.10) รองลงมาคือ ผานเสารับสัญญาณ (หนวดกุง/กางปลา) จํานวน 

462 คน (รอยละ 12.74) และผานเคเบิลทีวี จํานวน 177 คน (รอยละ 4.88) นอกจากนี้ยังรูจักและสามารถเปด - 

ปดการรับชมได จํานวน 2,306 คน (รอยละ 63.60) รองลงมาคือ ไมรูจัก จํานวน 1,117 คน (รอยละ 30.81) และ

รูจักและรูวิธีการปรับหาสถานี จํานวน 519 คน (รอยละ 14.31) สวนความตองการของประชาชนในการเปลี่ยน

มารับดิจิทัลทีวีจากเสาหนวดกุงหรือกางปลา ประชาชนมีความตองการเปลี่ยน จํานวน 1,957 คน (รอยละ 53.97) 

คําสําคัญ: โทรทัศนระบบแอนะล็อก, ดิจิทัลทีวี 

 

ABSTRACT 

This research aimed: 1) to explore the digital TV viewing in Phanom Phai District, Roi Et Province, 

2) to study the awareness of the people about the digital TV transition to digital TV in that district, and 3) to 

study the satisfaction of the people who watch digital TV there. The researchers collected data from 3,626  

 

*  งานวิจัยนี้ไดรบัทนุสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการ  

    โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

** อาจารยประจําสาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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sample people in the analysis of quantitative data, which was statistically analyzed by frequency, percentage, 

average, and standard deviation. The results revealed that overall, 2,868 or 79.10 % of people in Phanom 

Phai, Roi Et currently watched TV via satellite, 462 people or 12.74 % using antenna and 177 people or 

4.88 % using cable TV. As found out, 2,306 or 63.60 percent of people knew and could turn on and off the 

digital TV, 1,117 or 30.81 percent of people did not know digital TV and 519 people or 14.31 percent of 

people knew and knew how to adjust the station. In addition, 1,957 or 53.97 percent of people wanted to 

convert antenna receiver into digital TV.  

Keywords: analog TV, digital TV. 

 

บทนํา  

จังหวัดรอยเอ็ด ถือเปนอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศท่ีจะยุติการรับสงสัญญาณโทรทัศนระบบแอนะล็อก 

ในวันที่ 31 มกราคม 2559 การยุติรับสงสัญญาณโทรทัศนระบบแอนะล็อกจะนําไปสูการเปล่ียนผานไปรับชม

โทรทัศนระบบดิจิทัล สงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ผูวิจัยจึงศึกษาการสรางความเขาใจและผลกระทบ

เกี่ยวกับการยุติโทรทัศนระบบแอนะล็อกตอผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสํารวจการรับชมดิจิทัลทีวีของ

ประชาชนในอําเภอพนมไพร  2) เพื่อศึกษาการรับรูของประชาชนเก่ียวกับดิจิทัลทีวีในอําเภอพนมไพร 3) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับชมดิจิทัลทีวีในอําเภอพนมไพร ผลวิจัยจะทําใหทราบขอมูลการ

รับรูของประชาชนเก่ียวกับดิจิทัลทีวี นําไปสูการสรางความเขาใจในการเปลี่ยนผานไปรับชมระบบดิจิทัลทีวี 

รวมท้ังทราบความพึงพอใจของประชาชนในการรับชมดิจิทัลทีวีในพื้นท่ี เพ่ือนําขอมูลไปใชคุมครองประชาชน

ผูบริโภคตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางคือ ประชาชนท่ีบานมีเคร่ืองรับโทรทัศนในอําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยสํานักงาน กสทช. กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางคือ 65,000 คน หรือ 5% ของประชากร

ทั้งหมดคือ 1,324,126 คน ผูวิจัยจึงใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ใน

การคํานวณประชากรของอําเภอพนมไพรคือ 73,878 คน ไดกลุมตัวอยาง 3,626 คน  

เครื่องมือท่ีใชการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล เปน

แบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนท่ี 2 ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับการรับชมดิจิทัลทีวี ตอนท่ี 3 ขอมูลการรับรู

ของประชาชนเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี และตอนที่  4 ขอมูลความพึงพอใจของประชาชนในการรับชมดิจิทัลทีวี  มี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ เก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายน 2558 - มกราคม 2559 

การวิเคราะหขอมูล  ใชการหาคาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย 
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ผลการวิจัย  

ตอนท่ี 1 ขอมูลเฉพาะเก่ียวกับการรับชมดิจิทัลทีวี ปจจุบันประชาชนในอําเภอพนมไพร รับชมทีวี

ผานชองทางดาวเทียม จํานวน 2,868 คน คิดเปนรอยละ 79.10 ชองทางการรับชมทีวีเมื่อชองทางเดิมไมสามารถ

รับชมได จะรับชมผานชองทางดาวเทียม จํานวน 1,197 คน คิดเปนรอยละ 33.01 รูจักและสามารถเปด - ปด

การรับชมได จํานวน 2,306 คน คิดเปนรอยละ 63.60 มีชองทางการรับชมทีวีในปจจุบันโดยใชจานดํา (จาน

ดาวเทียม) จํานวน 2,826 คน คิดเปนรอยละ 77.94 มีความตองการเปลี่ยนมารับสัญญาณดิจิทัลทีวีจากเสาหนวดกุง

หรือกางปลา จํานวน 1,957 คน คิดเปนรอยละ 53.97 ไดรับคูปองแลกกลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวี จํานวน 3,157 

คน คิดเปนรอยละ 87.07 ไดนําคูปองไปแลกกลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวีแลว จํานวน 2,876 คน คิดเปนรอยละ

91.10 นํากลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวีเก็บไว จํานวน 2,109 คน คิดเปนรอยละ 66.80 ไมไดรับชมดิจิทัลทีวีชอง

ใหม จํานวน 2,023 คน คิดเปนรอยละ 55.79 และชอบรับชมรายการเกี่ยวกับขาวสาร จํานวน 3,087 คน คิดเปน

รอยละ 85.14 

ตอนท่ี 2 สรุปขอมูลการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี ประชาชนในอําเภอพนมไพร ไมรูเกี่ยวกับ

การยุติการสงสัญญาณทีวีแอนะล็อก จํานวน 3,405 คน คิดเปนรอยละ 93.91 รูวากลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

สามารถติดตั้งกับทีวีเกาได จํานวน 2,726 คน คิดเปนรอยละ 75.18 รูวาชมดิจิทัลทีวีผานกลองหรือรับเสาสัญญาณ

ดิจิทัลทีวีไดฟรี จํานวน 2,288 คน คิดเปนรอยละ 63.10 รูวาดิจิทัลทีวีมีภาพคมชัด จํานวน 1,917 คน คิดเปน

รอยละ 52.87 ไมรูวาดิจิทัลทีวีมีชองสัญญาณมากข้ึน จํานวน 1,821 คน คิดเปนรอยละ 50.22 และไมรูวาสามารถ

ชมรายการทีวีดิจิทัลผานโทรศัพทมือถือได จํานวน 2,419 คน คิดเปนรอยละ 66.71 

ตอนท่ี 3 สรุปความพึงพอใจของประชาชนในการรับชมดิจิทัลทีวี ประชาชนในอําเภอพนมไพร มีความ

พึงพอใจในการรับชมดิจิทัลทีวีในระดับมากที่สุด จํานวน 1,144 คน คิดเปนรอยละ 31.55 มีความพึงพอใจใน

การไดรับบริการติดต้ังกลองและปรับชองสัญญาณในระดับปานกลาง จํานวน 1,312 คน คิดเปนรอยละ 

36.18 มีความพึงพอใจในการไดรับความชวยเหลือเมื่อมีปญหาในการติดตั้ง/รับชมในระดับปานกลาง 

จํานวน 1,545 คน คิดเปนรอยละ 42.61 มีความพึงพอใจที่ภาพมีความคมชัด มีคุณภาพเสียงดีกวาระบบเดิมใน

ระดับมาก จํานวน 1,273 คน คิดเปนรอยละ 35.11 มีความพึงพอใจในการรับสัญญาณไดทุกพ้ืนท่ีในระดับปาน

กลาง จํานวน 1,277 คน คิดเปนรอยละ 35.22 มีความพึงพอใจการรับชมรายการทีวีไดทุกชองทุกรายการใน

ระดับปานกลาง จํานวน 1,161 คน คิดเปนรอยละ 32.01 และมีความพึงพอใจเนื้อหารายการทีวีมีความ

หลากหลายในระดับปานกลาง จํานวน 1,148 คน คิดเปนรอยละ 31.66  

 

อภิปรายผล 

ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับการรับชมดิจิทัลทีวี ปจจุบันประชาชนในอําเภอพนมไพรรับชมทีวีผานชองทาง

ดาวเทียมมีคาเฉลี่ยมาก สวนชองทางการรับชมทีวีเมื่อชองทางเดิมไมสามารถรับชมไดจะรับชมผานจานดาวเทียม
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มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ที่เปนเชนน้ีอาจเพราะประชาชนยังยึดถือความเคยชินและมีทัศนคติในการรับชมดิจิทัลทีวี

ผานชองทางรูปแบบเดิม สอดคลองกับนฤมล เตรียมพงศพันธ (2540, หนา 14) ที่กลาววา ทัศนคติ หมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จะแสดงออกใหเห็นไดจากคําพูดหรือพฤติกรรม 

ประชาชนรูจักและสามารถเปด - ปดการรับชมไดมากที่สุด ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะประชาชน

สวนใหญมีความรูความเขาใจในดิจิทัลทีวีผานสื่อโฆษณาทางทีวีและสื่ออ่ืน ๆ ในระดับเบื้องตน สอดคลอง

กับที่ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, หนา 16) กลาววา ความรูเปนพฤติกรรมข้ันตน ผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดย

การนึกได หรือโดยการมองเห็น หรือไดยิน จําได ความรูขั้นน้ี ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย 

ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง และวิธีการแกปญหา  

สวนอุปกรณในการรับชมดิจิทัลทีวีเปนจานดํา (จานดาวเทียม) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ที่เปนเชนน้ีอาจ

เพราะประชาชนยังยึดติดกับพฤติกรรมการรับชมดิจิทัลทีวีเปนจานดําแบบระบบเดิม อีกทั้งระบบการออกอากาศ

ของดิจิทัลทีวีและระบบแอนะล็อกยังออกอากาศเปนระบบคูขนาน ทําใหประชาชนยังขาดความเขาใจในการ

เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับท่ีอัญชลี เฑียรฆชาติ (2541, หนา 15) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ผลของความสัมพันธ

ที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึกและความเชื่อ หรือความรูของบุคคลกับแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมโตตอบ

ในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของทัศนคตน้ัิน  

ความตองการของประชาชนท่ีจะเปลี่ยนมารับสัญญาณดิจิทัลทีวีจากเสาหนวดกุงหรือกางปลามีคาเฉลี่ย

มาก รวมทั้งการรับคูปองแลกกลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวีของประชาชนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด มีการนําคูปองไป

แลกกลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวีแลวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และมีการนํากลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวีมาใชแลวมี

คาเฉลี่ยมากที่สุด ที่เปนเชนน้ีอาจเพราะประชาชนมีความตื่นตัวหลังจากท่ีไดรับขอมูลจากสื่อโฆษณาหรือ

สื่อประชาสัมพันธ ทําใหประชาชนมีความตองการเปลี่ยนมารับดิจิทัลทีวีจากเสาหนวดกุงหรือกางปลา รวมทั้ง

รับทราบขอมูลการแลกคปูองดวย สอดคลองกับ Kelman (1967, p. 469) ท่ีกลาววา ความตองการอยากจะเปลี่ยน

(internalization) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกวา ซึ่งตรงกับความตองการ

ภายในหรือคานิยมของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้จะสอดคลองกับคานิยมที่บุคคลมีอยูเดิม  

ประชาชนไมไดรับชมดิจิทัลทีวีชองใหม ที่เปนเชนนีอ้าจเพราะประชาชนยังติดการรับชมชองเดิม ๆ 

ผานชองจานดาวเทียม/เคเบิลทีวี สอดคลองกับที่สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, หนา 123) กลาววา พฤติกรรม

เปนการแสดงออกของบุคคล มีพื้นฐานมาจากความรูและทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน

เนื่องมาจากการมีความรูและทัศนคติที่แตกตางกัน ความแตกตางกันในการแปลความสารที่ตนเองไดรับกอใหเกิด

ประสบการณสั่งสมที่แตกตางกัน มีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล หลังจากที่มีการรับชมดิจิทัลทีวีชองใหม

ประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ดพบวามีชองที่สามารถสรางความโดดเดนแตกตาง ทําใหจดจําไดงายขึ้นอยางชัดเจน  

สวนเนื้อหารายการที่ประชาชนชอบเปนการรับชมขาวสารมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเพราะประชาชน

คาดหวังประโยชนจากดิจิทัลทีวีวามีสวนทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น ทําใหรับรูขาวสาร สถานการณและ

การระวังภัยในสังคมไดมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับ Zimbardo & Ebbesen (1969, p. 7 - 8) ที่กลาววา องคประกอบ
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ดานความรูสึก (the affective component) คือสวนท่ีเกี่ยวของกับอารมณที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีผลแตกตาง

กันไปตามบุคลิกภาพของคน ๆ น้ัน  

ขอมูลการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี โดยภาพรวมพบวาประชาชนไมมีการรับรูเกี่ยวกับการ

ยุติการสงสัญญาณทีวีแอนะล็อก ที่เปนเชนนี้อาจเพราะการโฆษณาประชาสัมพันธไปยังประชาชนในอําเภอ

พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร อาจมาจากการประชาสัมพันธลาชา ไมทั่วถึงและ

ขาดความตอเน่ือง ทําใหประชาชนสวนใหญไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการยุติการสงสัญญาณทีวีแอนะล็อกใน

คร้ังนี้ สอดคลองกับอรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542, หนา 39) ท่ีกลาววา เมื่อบุคคลมีความรูและทัศนคติอยางไร

จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรูและทัศนคติที่มีอยู นั่นคือ K (knowledge) A (attitude) P (practice) จะเกิดขึ้น

อยางสอดคลองกันหรือสัมพันธกัน แตจะไมเกิดขึ้นเสมอไปในทุกกรณี 

โดยภาพรวมการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับกลองรับสัญญาณดิจิทัลทีวีวาสามารถติดต้ังกับทีวีแบบ

เกาได พบวาประชาชนมีการรับรู การรับรูวาสามารถรับชมทีวีผานกลองหรือเสารับสัญญาณดิจิทัลทีวีไดฟรี 

พบวาประชาชนมีการรับรู การรับรูวาดิจิทัลทีวีภาพมีความคมชัด เสียงดี สัญญาณไมลม พบวาประชาชนมี

การรับรู ที่เปนเชนนีอ้าจเพราะประชาชนมีการรับรูผานทางโฆษณาโทรทัศน วิทยุชุมชน รวมถึงการแนะนํา

จากชางเทคนิคที่มาติดตั้ง เพราะประชาชนสวนใหญในจังหวัดรอยเอ็ดยังนิยมใชทีวีรุนเกาอยู ซึ่งสามารถเชื่อมตอ

กับอุปกรณรับสัญญาณดิจิทัลทีวีไดจริงหลังจากที่ไดมีการติดต้ังแลว สอดคลองกับบุญชม ศรีสะอาด (2527, 

หนา 20) ที่กลาววา ความรู คือความสามารถของสมองในอันท่ีจะทรงไวซึ่งเร่ืองราวตาง ๆ ที่บุคคลไดรับเขา

ไวในสมอง การวัดวาบุคคลมีความสามารถในการจําเร่ืองราวตาง ๆ ไดมากนอยเพียงใดนั้น วัดไดจากความ 

สามารถในการระลึกออกของบุคคลน้ัน 

การรับรูของประชาชนวาดิจิทัลทีวีมีชองสัญญาณมากขึ้น มีรายการทีวีใหม ๆ ใหรับชมไดมากขึ้น พบวา

ประชาชนไมรับรูขอมูล การรับรูของประชาชนวาสามารถดูรายการดิจิทัลทีวีผานมือถือได พบวาประชาชน

ไมรับรูขอมูล  ที่เปนเชนนีอ้าจเพราะประชาชนสวนใหญตามชนบทยังขาดการเขาถึงเทคโนโลยี เชน สมารทโฟน 

รวมถึงสื่ออินเทอรเน็ต สอดคลองกับอรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542, หนา 45) ท่ีกลาววา ความสัมพันธระหวาง

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม จะมีลักษณะเปนเชิงเสนตรง ซึ่งคือการใหความรูแกผูรับสาร อันนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติตามท่ีผูสงสารมีความตองการ และสงผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด 

ขอมูลความพึงพอใจของประชาชนในการรับชมดิจิทัลทีวี โดยภาพรวมพบวาประชาชนมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจเพราะผูบริหารและเจาหนาที่จาก กสทช. จัดข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยาง

มีระบบ สอดคลองกับ Katz, Blumler & Gurevitch (1974, pp. 11 - 35) ท่ีใหความหมายของทฤษฎีการใชประโยชน

และความพึงพอใจวา เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญที่ตัวผูรับสาร (audience) มากกวาตัวขาวสาร โดยทฤษฎีนี้มอง

วาผูรับสารมีบทบาทอยางกระตือรือรนในฐานะผูกระทํา (active) ในการใชประโยชนจากเน้ือหาของสื่อมากกวา

ที่จะเปนผูรับหรือผูถูกกระทํา (passive) จากสื่อเพียงดานเดียว 
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ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการไดรับบริการติดตั้งกลองและปรับชองสัญญาณ และการไดรับ

ความชวยเหลือบริการเม่ือมีปญหาการติดต้ัง/รับชม มีความพึงพอใจปานกลาง ที่เปนเชนนี้อาจเพราะผูบริหาร

และเจาหนาที่จาก กสทช. มีความสามารถในการถายทอดความรูและประสบการณผานส่ือทีวีใหแกประชาชน 

ประชาชนผูรับบริการจึงมีความพึงพอใจมาก สอดคลองกับ ยุบล เบ็ญจรงคกจิ (2534, หนา 65) ท่ีกลาววา การ

บริโภคสื่อถือวาเปนตัวแปรที่ชวยใหระบบสังคมของมนุษยเขาสูสมดุล และทําใหมนุษยมีศักยภาพในการปฏิบัติ

หนาที่ตามปกติไดดียิ่งขึ้น  

ประเด็นความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับภาพมีความคมชัดและมีคุณภาพเสียงดีกวาระบบเดิมมี

ความพึงพอใจมาก ที่เปนเชนนี้อาจเพราะระบบการแพรภาพและคุณภาพการกระจายเสียงของดิจิทัลทีวีดีกวา

ระบบเดิมมาก สอดคลองกับท่ี Wenner (1985, p. 175 - 184 อางถึงใน จรินธร ธนาศิลปกุล, 2545, หนา 18) 

กลาววา การแสดงความพึงพอใจในการใชขาวสารเพ่ือประโยชนทางดานขอมูล (orientation gratifications) 

จะใชเพื่ออางอิงและใชเปนแรงเสริมย้ําในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม โดยมีรูปแบบของความ

ตองการที่แสดงออกมาเปนการติดตามขาวสาร (surveillance) และการไดมาซึ่งขอมูลก็เพื่อชวยแนะนําพฤติกรรม

และชวยในการตัดสินใจ (decision utility) 

ประเด็นความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับสามารถรับสัญญาณไดดีทุกพ้ืนท่ีและสามารถรับชม

รายการทีวีไดทุกชองทุกรายการ จอไมดํา เนื้อหารายการทีวีมีความหลากหลาย พบวามีความพึงพอใจปานกลาง 

ที่เปนเชนนีอ้าจเพราะคุณภาพในการวางระบบรับสงสัญญาณมีศูนยกลางการรับสงสัญญาณสถานีภาคพ้ืนดิน

เพื่อใชในการรับสงสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ภายในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง สอดคลองกับ ศิริชัย 

ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ (2531, หนา 110 - 112) ที่กลาววา มนุษยมีความตองการขาวสารสารสนเทศ 

(information) ติดตามเหตุการณที่เกี่ยวของกับตัวเอง สภาพปจจุบันที่อยูรอบตัว สภาพปจจุบันของสังคมและ

โลก แสวงหาขอแนะนําการปฏิบัติ ความคิดเห็น และทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อสนองความตองการอยาก

รูอยากเห็นและความสนใจทั่วไป เรียนรูศึกษาดวยตนเองและสรางความรูสึกมั่นคงจากความรูที่ไดจากสื่อ 
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ผลของการออกกําลังดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัส 

ที่มีตอสมรรถภาพทางกายในผูทีม่ีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการ

ทดลอง (the single group pretest-posttest design) เพ่ือศึกษาผลของการออกกําลังกายดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวน 

พลัสที่มีตอสมรรถภาพทางกายของผูที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน กลุม

ตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ท่ีมีคาดัชนีมวลกายต้ังแต 25 กิโลกรัมตอตาราง

เมตรขึ้นไป จํานวน 10 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยางสองกลุมที่ไมเปนอิสระจากกัน (dependent sample t-test) 

พบวา 1) แรงบีบมือและแรงเหยียดขา ภายหลังการออกกําลังกายดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสของกลุม

ตัวอยาง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก 47.10 กิโลกรัม เปน 49.70 กิโลกรัม และ 149.20 

กิโลกรัม เปน 155.40 กิโลกรัม ตามลําดับ  2) ลุกนั่ง 60 วินาที และดันพื้น 30 วินาที ภายหลังการออกกําลังกาย

ดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสของกลุมตัวอยาง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก 28.10 คร้ัง 

เปน 33.60 คร้ัง และจาก 16.20 คร้ัง เปน 22.00 คร้ัง ตามลําดับ  3) การน่ังงอตัวไปขางหนา ภายหลังการออกกําลัง

กายดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสของกลุมตัวอยาง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก 4.40 

เซนติเมตร เปน 11.30  เซนติเมตร  4) ความจุปอดและชีพจรขณะพัก ภายหลังการออกกําลังกายดวยโปรแกรม 

ฟฟาอีเลฟเวนพลัสของกลุมตัวอยาง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาก 2,980 ลูกบาศกเซนติเมตร 

เปน 3,200 ลูกบาศกเซนติเมตร และจาก 78.80 คร้ังตอนาที เปน 76.30 คร้ังตอนาที และ 5) ดัชนีมวลกาย ภายหลัง 

 

 

* อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 

** อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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การออกกําลังกายดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสของกลุมตัวอยาง ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จาก 38.00 กิโลกรัมตอตารางเมตร เปน 36.66 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

คําสําคัญ: โปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัส, นํ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน, สมรรถภาพทางกาย 

 

ABSTRACT 

This sample people in the analysis of was an experimental research that used the single group pre-

post test design in order to study the results of the exercising with FIFA 11+ program on physical fitness in 

overweight people performing 3 days per week for 8 weeks. The participants were 10 students from the 

Institute of Physical Education, Srisaket Campus, who had a BMI of over 25 kilograms per square meter. 

The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and dependent sample t-test. The 

results were as follows: 1) the grip strength and the leg strength after the exercising with FIFA 11+ of the 

participants were found significantly higher than that of the compared group at the level of .01 from 47.10 

kilograms to 49.70 kilograms and from 149.20 kilograms to 155.40 kilograms, respectively. 2) the 60 second 

sit-ups and the 30 second push-ups after the exercising with FIFA 11+ of the participants were found 

significantly higher than that of the compared group at the level of .01 from 28.10 times to 33.60 times 

and from 16.20 to 22.00 times, respectively. 3) the sit and reach after the exercising with FIFA 11+ of the 

participants was found significantly higher than that of the compared group at the level of .01 from 4.40 

centimeters to 11.30 centimeters. 4) the pulmonary capacity and the resting pulse after the exercising with 

FIFA 11+ of the participants was found significantly higher than that of the compared group at the level of 

.01 from 2,980 cubic centimeters to 3,200 cubic centimeters and from 78.80 times per minute to 76.30 times 

per minute, and 5) The BMI after the exercising with FIFA 11+ of the participants was found significantly, 

on the average, to be depleted at the level of .01 from 38.00 kilograms per square meter to 36.66 kilograms per 

square meter. 

Keywords: FIFA 11+ program, overweight, physical fitness. 

 

บทนํา 

 ในโลกแหงสังคมดิจิทัลที่คนในสังคมตางเรงรีบแขงขันเพื่อความอยูรอดในชีวิต มีการเรียนรูและใช

เทคโนโลยีสมัยใหมในชีวิตประจําวันมากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของตนเองและครอบครัว เชน การใชลิฟต

แทนการเดินขึ้นบันได การใชอีเมลแทนการสงจดหมาย ฯลฯ ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีเหลานี้ลวน

ทําใหมนุษยมีการเคลื่อนไหวรางกายนอยลง ไมไดออกกําลังกายเทาที่ควร กอใหเกิดโรคตาง ๆ มากมาย เชน 
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โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคอวน เปนตน โรคตาง ๆ เหลานี้เกิด

จากพฤติกรรมขาดความใสใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งวิธีการหนึ่งที่คนทั่วโลกยอมรับวาสามารถ

ปองกันและรักษาโรคเหลานี้ไดคือ การออกกําลังกาย (กรมพลศึกษา, 2555) 

 ปจจุบันคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานและเปนโรคอวน (obesity) มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน จากการ

สํารวจขององคการอนามัยโลกพบวา ในป ค.ศ. 2008 ประชากรที่มีอายุมากกวา 20 ป ทั่วโลกจํานวน 1.4 ลานคน

มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน และคาดการณวาภายในป ค.ศ. 2015 จะมีคนที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานท่ัวโลกเพิ่มขึ้น

อีก 2.3 พันลานคน โดยเปนโรคอวนมากถึง 300 ลานคน โรคอวนเปนโรคท่ีรักษาใหหายได เปลี่ยนแปลงให

ดีขึ้นได และสามารถปองกันได ผูที่เปนโรคอวนมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง

กวาคนปกติประมาณ 1 - 2 เทาตัว และยังเสี่ยงตอการเกิดโรคและปญหาตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง และมีอาการปวดเขา เปนตน ดังนั้น การบําบัดและรักษาผูที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานใหอยูในเกณฑ

ที่ไมเปนความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจึงเปนสิ่งจําเปน (กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

 การออกกําลังกาย คือ การเคลื่อนไหวรางกายโดยใชกลามเนื้อมัดใหญและเล็กในการทํากิจกรรมตาง ๆ

เชน เดนิ ว่ิง ขี่จักรยาน วายน้ํา เปนตน เพื่อสงเสริมใหสุขภาพแข็งแรง ความแตกตางระหวางการออกกําลังกาย

กับกิจกรรมเคลื่อนไหวรางกายท่ัว ๆ ไป คือ การออกกําลังกายตองมีการวางแผนในการเคลื่อนไหวรางกาย 

ระดับความหนักท่ีทําใหอัตราการเตนของหัวใจสูงมากกวาขณะพักและมีการเคลื่อนไหวนานเปนระยะเวลาหนึ่ง

ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพ การออกกําลังกายมิไดหมายความวาตองไปแขงกับผูอ่ืน แตเปนการเคลื่อนไหวรางกาย

เพื่อใหเกิดการเผาผลาญพลังงานและใหหัวใจทํางานหนักข้ึนเพื่อสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง การออกกําลังกาย

เปนประจําชวยควบคุมน้ําหนักตัว ทําใหกลามเนื้อ กระดูก และขอตอตาง ๆ มีความแข็งแรง และท่ีสําคัญคือ 

การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอชวยปองกันการเกิดโรคเร้ือรังตาง ๆ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคอวนและไขมันในเลือดสูง เปนตน องคกรท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพแนะนําใหทุกคน

ไมวาจะเปนโรคหรือไมเปนโรค ควรออกกําลังกายในระดับปานกลางอยางนอย 3 - 5 วัน/สัปดาห เปนเวลา 

30 - 60 นาที/คร้ัง เพื่อจะไดมีสุขภาพท่ีแข็งแรง (กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 

2556) 

 ทั้งนี้ผูวิจัยพบวาผูที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานจะมีปญหาและขอจํากัดในการเคลื่อนไหวในหลาย

กิจกรรมเชน การวิ่งอบอุนรางกาย การเปนผูสอนทักษะกีฬาฟุตบอล เปนตน ซึ่งการเรียนการสอนในรายวิชา

นี้ ผูวิจัยซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนไดนํากิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการฝกทั้งทักษะและสมรรถภาพทางกายโดยใช

มารคเกอรเทรนน่ิงเปนอุปกรณประกอบการฝก รวมถึงนําโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสที่ผานการวิจัยและ

รับรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติวาชวยลดและปองกันการบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอลมาเปนตัวอยางใน

การสอน และใหนักศึกษาทุกคนทดลองฝก พบขอสังเกตวา ผูที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานจะตั้งใจทําและสามารถ

ฝกปฏิบัติไดมากกวาปกติ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการออกกําลังกายดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัส
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ที่มีตอสมรรถภาพทางกายในผูที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน เพ่ือนําผลท่ีไดมาประยุกตใชกับกิจกรรมตาง ๆ ท่ี

จะจัดใหกับผูที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลของการออกกําลังกายดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสที่มีตอสมรรถภาพทางกายในผู

ที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาชายระดับปริญญาตรี ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

ศรีสะเกษ จํานวน 10 คน เปนผูที่มีสุขภาพดีและไมอยูระหวางการฝกซอมกีฬา มีคาดัชนีมวลกายต้ังแต 25 

กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 ตัวแปรท่ีศึกษา แบงเปน ตัวแปรตน คือ การออกกําลังกายดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัส  และตัว

แปรตาม คือ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ (health - related physical fitness) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ โปรแกรมการอบอุนรางกายฟฟาอีเลฟเวนพลัส โดยทําการฝกเปนระยะ 

เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 

 อุปกรณท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ (muscle strength)  

    - เคร่ืองวัดแรงบีบมือแบบดิจิทัล ยี่หอ Takei รุน T.K.K. 5101 

    - เคร่ืองวัดแรงเหยียดขาแบบดิจิทัล ยี่หอ Takei รุน T.K.K. 5102 

 2. การทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความอดทนของกลามเนื้อ (muscle endurance) 

    - แบบทดสอบลุก-นั่ง 60 วินาที 

    - แบบทดสอบดันพื้น 30 วินาที 

 3. การทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว (flexibility) 

    - เคร่ืองวัดความออนตัวดานหนาแบบดิจิทัล ยี่หอ Takei รุน T.K.K. 5103 

 4. การทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต (cardiovascular 

endurance) 

    - เคร่ืองวัดชีพจรและความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่หอ Rossmax 

    - เคร่ืองวัดความจุปอดแบบพกพา ยี่หอ Spiropet 

 5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายดานองคประกอบของรางกาย (body composition) 

    - เคร่ืองชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูง ยี่หอ Detecto 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 1. หาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของอายุ น้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทาง

กายที่สัมพันธกับสุขภาพ 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตามกอนการทดลองและหลังการทดลองท่ี

ไดจากกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีไมเปนอิสระจากกัน (dependent sample t-test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

 

ผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของกลุมตัวอยางกอนและหลังการฝกดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัส 

    (n = 10) 
 

ลักษณะทางกายภาพ กอนการฝก + SD หลังการฝก + SD 

อายุ (ป)  21.30 + 1.06 21.30 + 1.06 

น้ําหนัก (กิโลกรัม) 114.10 + 13.19 110.0 + 12.76 

สวนสูง (เซนติเมตร) 173.30 + 5.83 173.30 + 5.83 
  

จากตารางท่ี 1 กอนการฝก กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยอายุเทากับ  21.30 + 1.06 ป คาเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ  

114.10 + 13.19 กิโลกรัม และคาเฉลี่ยสวนสูงเทากับ 173.30 + 5.83 เซนติเมตร และภายหลังการฝกคาเฉลี่ย

น้ําหนักลดลงเหลือ 110.0 + 12.76 กิโลกรัม 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการฝกดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสพลัส (n = 10) 
 

*p < .05 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการ

ฝกดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสของผูที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ท้ัง 5 ดาน 

 

อภิปรายผล 

 ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และความอดทนของกลามเนื้อ  

 ภายหลังการฝกดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสพบวา คาความแข็งแรงของกลามเนื้อและความอดทน

ของกลามเนื้อของกลุมตัวอยางเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะวาโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัส

เปนกิจกรรมการออกกําลังกายที่ประกอบดวยการบริหาร 6 ทา ใหความสําคัญกับกลามเนื้อแกนกลางลําตัวและ

กลามเน้ือขา โดยเนนดานความแข็งแรง การทรงตัว การฝกพลัยโอเมตริกและความคลองแคลววองไว โดย

ใชรางกายเปนแรงตาน ซึ่งสอดคลองกับ ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล (2552, หนา 133) ท่ีกลาววา การพัฒนา

ความแข็งแรงของกลามเนื้อมีอยู 2 ชนิด คือ การฝกแบบอยูกับท่ีหรือไอโซเมตริก และการฝกแบบเคลื่อนท่ี

หรือไอโซโทนิค ซึ่งโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสมีการฝกท้ังสองแบบ นอกจากนี้ เจริญ กระบวนรัตน (2557, 

หนา 52) ยังกลาววา นักกีฬาควรไดรับการสรางเสริมความแข็งแรงกลามเนื้อทุกมัดที่มีบทบาทเก่ียวของกับ

ตัวแปร 
กอนการฝก หลังการฝก 

D t p 
+ SD + SD 

ความแข็งแรงของกลามเน้ือ      

1. แรงบีบมือ (กก.) 47.10 + 9.41 49.70 + 8.25 -2.60 -4.801 0.000* 

2. แรงเหยียบขา (กก.) 149.20 + 24.91 155.40 + 22.38 -6.20 -4.656 0.001* 

ความอดทนของกลามเน้ือ      

1. ลุก-นั่ง 60 วินาท ี(ครั้ง) 28.10 + 7.92 33.60 + 7.21 -5.50 -8.636 0.000* 

2. ดันพื้น 30 วินาที (ครัง้) 16.20 + 2.66 22.00 + 2.54 -5.80 -12.429 0.000* 

ความออนตัว      

นั่งงอตัวไปขางหนา (ซม.) 4.40 + 4.55 11.30 + 6.17 -6.90 -10.495 0.000* 

ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต       

1. ชีพจรขณะพัก (ครั้ง/ นาที) 78.80 + 4.54 76.30 + 3.68 2.50 5.839 0.000* 

2. ความจุปอด (ลบ.ซม.) 2980 + 493.96 3200 + 565.69 -220 -3.973 0.002* 

องคประกอบของรางกาย       

ดัชนีมวลกาย (กก./ ตร.ม.) 38.00 + 4.18 36.66 + 4.23 1.34 6.987 0.000* 
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การเคลื่อนไหวโดยตรงมากที่สุด อีกทั้งการพัฒนาความแข็งแรงยังชวยปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นได

อีกดวย 

 ความออนตัว 

 ในชวงแรกของโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสจะเปนกิจกรรมการว่ิงเหยาะ ประกอบกับการยืดกลามเนื้อ

และการควบคุมการปะทะกับเพื่อนรวมการฝก ซึ่งกิจกรรมการยืดกลามเน้ือเปนวิธีการฝกเพื่อพัฒนาความออนตัว 

อยางไดผลมากที่สุด จะมุงหวังเจาะจงไปท่ีการลดความแข็งตึงของกลามเนื้อ เพิ่มองศาของระยะการเคลื่อนไหว

ที่มีอยูอยางจํากัดใหมีมากขึ้น และเพิ่มความออนนุมของเน้ือเยื่อโดยรอบขอตอ (ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล, 

2552, หนา 231) 

 ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต  

 โปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสถูกออกแบบมาใหอยูในรูปของสถานี ซึ่งมีความใกลเคียงกับการฝกเพื่อ

พัฒนาสมรรถภาพเชิงแอโรบิคถึง 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการฝกแบบหนักสลับเบา (interval training) และ

รูปแบบการฝกแบบวงจร (circuit training) โดยกําหนดทาทางการฝกเปนสถานีและควบคุมดวยเวลาการฝกและ

เวลาการพัก ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ วิรัตน สนธิ์จันทร และประทุม มวงมี (2555) ที่ศึกษาผลของการฝก

แบบอินเทอรวาลในระดับความหนักและระยะเวลาตางกันที่มีตอความสามารถสูงสุดในการนําออกซิเจนไป

ใช ปริมาณฮีโมโกลบิน สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก และแอนแอโรบิกเทรชโฮล พบวาภายหลังการฝกแบบ

อินเทอรวาลที่ระดับความหนักรอยละ 90 - 95 และรอยละ 80 - 85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดเปนเวลา

8 สัปดาห ชวยพัฒนาคาความสามารถสูงสุดในการนําออกซิเจนไปใชใหสูงขึ้นได 

 องคประกอบของรางกาย  

 ภายหลังการฝกดวยโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสพบวา คาดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยางลดลงอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางไดมีกิจกรรมทางกายอยางตอเนื่องเปนเวลา 8 สัปดาห ลักษณะ

ของโปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสเปนการใชพลังงานแบบไมตอเนื่อง (มีชวงพักเปนระยะ) ถึงแมวาจะเปน

รูปแบบการออกกําลังกายที่ใชพลังงานนอยกวาการออกกําลังกายแบบตอเนื่อง (ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล, 

2552, หนา 15) แตการเร่ิมตนการออกกําลังกายของผูที่มีภาวะน้ําหนักเกินก็อาจจะยากลําบาก และอาจทําให

ไมสามารถยืนระยะการออกกําลังกายไวตลอด 8 สัปดาหได 

 จึงสามารถสรุปไดวา โปรแกรมฟฟาอีเลฟเวนพลัสสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายในผูที่มีน้ําหนัก

ตัวเกินมาตรฐานได อาจเปนทางเลือกหน่ึงในการเร่ิมตนการออกกําลังกายสําหรับผูที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน 
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอภาพลักษณองคกร 

ของโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียน ในจังหวัดชลบุรี 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CORPORATE IMAGE OF 

FOUR-STAR HOTELS AT JOMTIEN BEACH IN CHONBURI PROVINCE 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อ 1) เปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับ

ภาพลักษณของโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

2) ศึกษาระดับอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอภาพลักษณของโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาด

จอมเทียนในจังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางคือ นักทองเท่ียวที่มาใชบริการโรงแรมระดับสี่ดาว ณ หาดจอมเทียน 

จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแก การทดสอบเพื่อหาความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน ความ 

แปรปรวนทางเดียว เพื่อหาความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD และการวิเคราะหสมการเชิงเสนถดถอยพหูคูณ พบวา  1) กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ 

และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอภาพลักษณที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 2) ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอภาพลักษณองคกรของโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียน

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานคุณภาพ ดานการใหบริการ 

ดานการสงเสริมการขาย ดานราคา และดานพนักงาน ตามลําดับ 

คําสําคัญ: ภาพลักษณขององคกร, สวนผสมทางการตลาด, โรงแรม 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research were: 1) to compare the differences in the attitude of the tourists in a 

four star hotel on a beach in Chonburi Province by demographic characteristics, 2) to study the influence of 

the marketing mix that affected the image of a four star hotel on a beach in Chonburi. The samples were 400 

tourists at a four star hotel who came to the beach. The statistics used for data analysis were percentage, 

average, and standard deviation. The statistics used to test hypotheses were tested to determine the difference 

between the averages of two groups of population which were independent. ANOVA statistical method was 

used to test the differences between the two groups of samples above, and to test a couple of different methods 

(LSD), and analysis of linear multiple regression. The findings showed that: 1) people with different age 

and a different career would affect the image differently and significantly at .05, and 2) factors of marketing 

mix that influenced the corporate image of the four-star hotel on the beach ranking from most to least were 

physical quality of the services of the hotel, promotional price and marketing staff respectively.   

Keywords: corporate image, marketing mix factors, hotel. 

  

บทนํา  

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเดินทางของ

นักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวทําใหเกิดการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยว กอใหเกิดรายไดจากการซื้อขายบริการและสินคาท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งทางตรงและ

ทางออม สรางรายไดใหแกชุมชนในพ้ืนท่ี  สงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ (ศรัญยา วรากุลวิทย, 2551, 

หนา 11)  

พัทยาเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเปนจํานวนมาก จากสถิติของการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2559 (กรมการทองเที่ยว, ออนไลน, 2559) พบวามีผูมาเยือนโดยเฉล่ีย

อยูที่ 1,502,603 คนตอเดือน กอใหเกิดรายไดมูลคาหลายลานบาท จะเห็นไดวาการทองเที่ยวสามารถสราง

และกระจายรายไดสูชุมชน นํามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงเปนนโยบายหลัก

ของภาครัฐที่ใชเปนเคร่ืองมือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ จากการแขงขันท่ีเพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงแรมทําให

ธุรกิจประเภทน้ีจําเปนตองสรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งกลยุทธประกอบ 

ดวยสวนผสมทางการตลาด ไดแก 1) ดานกระบวนการ เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ

ในดานการบริการ 2) ดานลักษณะทางกายภาพ การแตงกายของพนักงานตองสะอาดเรียบรอย การเจรจาตอง

สุภาพออนโยนการใหบริการที่รวดเร็ว และผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีนักทองเท่ียวควรไดรับ 3) ดานคุณภาพ เปน

ภาพลักษณที่เกิดจากความภาคภูมิใจของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการของโรงแรม 4) ดานการใหบริการ เปนสิ่ง
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ที่โรงแรมมอบใหแกนักทองเที่ยว และนักทองเที่ยวจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของการบริการน้ัน ๆ 5) ดาน

การสงเสริมการขาย เปนเคร่ืองมือแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม 6) ดานราคา เปนคุณคา

ของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน 7) ดานพนักงาน ตองมีความสามารถและทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอผูใช 

บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกรได 

 นอกจากกลยุทธทางการตลาดแลว ภาพลักษณของโรงแรมยังเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจของบุคคล

สงผลถึงทัศนคติและการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา โดยภาพลักษณ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ

คนที่มีตอสินคาหรือบริการขององคกรเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงตัวองคกร 

มีงานวิจัยท่ีนาสนใจเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและภาพลักษณของโรงแรม อาทิ ไตรภพ 

โคตรวงษา (2549) ศึกษาอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีตอนักทองเท่ียวชาวอังกฤษในการเลือกใช

บริการโรงแรมเครือขายในจังหวัดเชียงใหม  รสสุคนธ แซเฮีย (2558) ศึกษาปจจัยพฤติกรรมการใชบริการโรงแรม 

คุณภาพการบริการ สวนผสมการตลาดบริการ และคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาชาว  

ตางชาติที่ใชบริการโรงแรมระดับหาดาวแหงหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เหมนิภา หรรษหิรัญ (2555) 

ศึกษาสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคชาวไทยในการเลือกโรงแรมในอําเภอเมืองลําปาง อาริตา

จินดา (2553) ศึกษาปจจัยการตลาดบริการที่สงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอโรงแรม

ระดับ 4 ดาว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทยา  และปรียาภรณ หารบุรุษ (2558) ศึกษาภาพลักษณและคุณภาพ

การใชบริการของโรงแรมท่ีสงผลตอการตั้งใจใชบริการซ้ําโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาดานภาพลักษณ ซึ่งประกอบดวย ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับ

ดานความเลื่อมใสและศรัทธา และดานตราสินคา เพือ่ประโยชนในการปรับกลยุทธใหตรงตามความตองการ

ของลูกคามากขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับภาพลักษณของโรงแรมระดับ

สี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอภาพลักษณของโรงแรมระดับสี่ดาว

บนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี   

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาด สวนตัว

แปรตาม ไดแก ภาพลักษณของโรงแรม 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอภาพลักษณที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณโดยรวมของโรงแรมระดับสี่ดาวบน

หาดจอมเทียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมระดับสี่ดาวแหงหนึ่งบน

หาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 400 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณในสายตาของนักทองเที่ยวชาวไทยที่

มีตอการบริการของโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  สวนที่ 2 สวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการของโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี ในดานการ

ใหบริการ ราคา การสงเสริมการขาย พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ สถานท่ี กระบวนการ โดยดัดแปลงมาจาก

แบบสอบถามของการะเกด แกวมรกต (2554) สวนท่ี 3 ภาพลักษณของโรงแรม โดยดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม

ของพลกฤษณ ไพรสานฑวณิชกุล (2555)  

 การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t-test F-test และการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ 

ดานประชากรศาสตร 

- เพศ  - รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

- อาย ุ  - อาชีพ 

- การศึกษา 

ภาพลักษณของโรงแรม สวนประสมทางการตลาดธรุกิจโรงแรม 

- ดานการใหบริการ  

- ดานราคา 

- ดานการสงเสริมการขาย 

- ดานพนักงาน 

- ดานกระบวนการ 

- ดานลักษณะทางกายภาพ 

- ดานคุณภาพ 
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ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน 

สวนท่ี 1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 77.8 มี

อายุระหวาง 20 - 35 ป รอยละ 66.2  มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 83.5 เปนพนักงานบริษัทเอกชน 

รอยละ 28.2 และมีรายไดตอเดือน 25,001 - 35,000 บาท รอยละ 30.5 ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 

 จํานวน (คน) รอยละ 

เพศชาย 89 22.2 

เพศหญิง 311 77.8 

    รวม 400 100.0 

อายุต่ํากวา 35 ป 275 68.5 

อายุมากกวา 36 ป 125 34.2 

    รวม 400 100.0 

การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 66 16.5 

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 334 83.5 

    รวม 400 100.0 

นักเรียน/นักศึกษา 51 12.8 

รับราชการ 60 15.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 113 28.2 

รัฐวิสาหกิจ 60 15.0 

รับจาง/อาชีพอิสระ 116 29.0 

    รวม 400 100.0 

รายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท 57 14.2 

รายไดตอเดือน 15,001 - 25,000 บาท 102 25.5 

รายไดตอเดือน 25,001 - 35,000 บาท 122 30.5 

รายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาท 119 29.8 

    รวม 400 100.0 
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สวนท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการของนักทองเที่ยวท่ีใชบริการโรงแรม

ระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียน เรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวา ดานพนักงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (((( = 4.05, 
SD = 0.38) รองลงมาคือ ดานกระบวนการ และดานการใหบริการ ( = 3.89, SD = 3.44) ดานคุณภาพ 

( =  3.86, SD = 3.42) ดานการสงเสริมการขาย ( = 3.84, SD = 0.38) ดานราคา ( = 3.8, SD = 0.44) 

และดานลักษณะทางกายภาพ ( = 3.80, SD = 0.41) ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 ภาพลักษณของโรงแรมท่ีมีผลตอการใชบริการของนักทองเที่ยว เรียงลําดับจากมากไปหานอย

ไดแก ดานความเชื่อมั่นและยอมรับมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( = 3.82, SD = 0.45) รองลงมาคือ ดานตราสินคา 

( =3.76, SD = 0.49)  และดานความเลื่อมใสและศรัทธา ( =  3.7, SD = 0.51) ตามลําดับ 

 2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา 

สมมติฐานท่ี 1 นักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ

อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของโรงแรมแตกตาง

กัน โดยนักทองเท่ียวเพศหญิงมีความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ดีกวาเพศชาย นักทองเที่ยวท่ีมีอายุมากกวา 36 ป 

มีความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ดีกวานักทองเท่ียวท่ีมีอายุต่ํากวา 35 ป ผูมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความ

คิดเห็นตอภาพลักษณที่ดีกวาอาชีพรับราชการ อาชีพรับจาง อาชีพพนักงานเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอภาพลักษณของโรงแรมระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัด 

                 ชลบุร ีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 
 

สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอภาพลักษณโดยรวมของโรงแรมระดับ

สี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานตาง ๆ มีอิทธิพลตอ

ภาพลักษณโดยรวมของโรงแรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี
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ระดับความสามารถในการอธิบายอยูที่รอยละ 57 สวนอีกรอยละ 43 จะมาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนอกเหนือ   

จากการวิจัยคร้ังน้ี  

 

ตารางท่ี 3  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณโดยรวมของโรงแรม 

               ระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุร ี

 

 
 

ตารางท่ี 4  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยการวัดปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอภาพลักษณของโรงแรม 

                  ระดับสี่ดาวบนหาดจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี 
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จากตารางท่ี 4  เมื่อพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอภาพลักษณของโรงแรมเปนรายดาน

เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยพบวา ลําดับท่ี 1 คือ ดานกระบวนการ (β = 0.367) ลําดับท่ี 2 คือ 

ดานบุคลากร (β =  0.228) ลําดับท่ี 3 คือ ดานลักษณะทางกายภาพ (β = 0.184) และลําดับที่ 4 คือ ดานการให 

บริการ (β =  0.128)  

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอภาพลักษณของโรงแรมเปนรายดาน เรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ดานกระบวนการ ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการ

ใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของภัทรานุช ธัญลักษณชัยกุล (2554) ที่พบวา สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

อาคารทาอากาศยานขอนแกนในความเห็นของนักทองเที่ยวเพียงพอกับความตองการ ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ ชวยสรางความประทับใจ ความสะดวกสบายในการใชบริการ สรางประสบการณและการรับรูที่ดีใหแก

นักทองเที่ยวหรือผูมาใชบริการ ไดแก มีรถเข็นสัมภาระที่เพียงพอ ที่นั่งพักรอมีความสบายและเพียงพอ มี

มาตรฐานของเคร่ืองปรับอากาศดี มีจุดบริการดานการเงิน แลกเปลี่ยน และถอนเงิน ครบถวนชัดเจน มีการ

ดูแลความสะอาดสม่ําเสมอ มีจุดใหบริการติดตอสอบถาม รานคา รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก รถตูโดยสาร

อินเทอรเน็ต และโทรศัพทสาธารณะ  

เมื่อประเทศไทยกาวสูการเปนสมาชิกในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจบริการโรงแรมควร

ปรับตัวเพื่อตอบรับการเดินทางมาทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวเอเชียและตองเผชิญหนากับการแขงขันที่  

มากขึ้นใหได ดังที่ ชลธิศ ดาราวงษ (2556) ไดเสนอการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑบริการใหม รวมท้ัง

การพัฒนาทักษะใหกับพนักงานเพื่อตอบรับกับ AEC 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานกระบวนการใหบริหาร ควรมีความพรอมเร่ืองการสงมอบการบริการระหวาง Check - in และ

Check - out โดยอาจเพิ่มชองทางในการจองหองพักและการคืนหองพักใหมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

2. ดานบุคลากร ควรจัดอบรมการใหบริการที่ดีใหกับพนักงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหพนักงานมีความรู

ความสามารถเพิ่มขึ้น ควรใหรางวัลในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหพนักงาน ทําใหพนักงานมีขวัญกําลังใจ

ในการทํางานดีขึน้ 

3. ดานลักษณะทางกายภาพ ควรสรางความเปนเอกลักษณดานสถานที่ตอนรับและหองพัก โดยผสม 

ผสานระหวางศิลปะและการตกแตงสถานที่ใหผูที่มาใชบริการเกิดความรูสึกประทับใจและตองการกลับมาใช

บริการในคร้ังตอไป 

4. ดานการใหบริการ อาจเก็บขอมูลการใชบริการและขอคิดเห็นจากนักทองเที่ยวท่ีมาใชบริการ เพื่อ

นํามาปรับปรุงรูปแบบการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว 
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ปจจัยดานการจัดการวิศวกรรมทีม่ีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน 

ของผูผลิตสินคาสุขภัณฑในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิต

สินคาสุขภัณฑ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑ  จําแนก

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร และ  3)  เพ่ือศึกษาระดับอิทธิพลของการจัดการงานวิศวกรรมที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑ กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทผูผลิต

สินคาสุขภัณฑในประเทศไทย จํานวน 330 คน พบวา 1) ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิต

สินคาสุขภัณฑอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจะแตกตางตามอายุ ตําแหนงงาน 

และประสบการณการทํางาน และ 3) ปจจัยดานการจัดการวิศวกรรมในดานการจัดการวัตถุดิบ การจัดการ

เคร่ืองจักร และการจัดการเวลาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

คําสําคัญ: การจัดการวิศวกรรม, ประสิทธิภาพการทํางาน, ผูผลิตสินคาสุขภัณฑ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are: 1) to study the level of work efficiency of the employees of 

sanitary ware manufacturers, 2) to compare work efficiency the employees of sanitary ware manufacturers 

based on demographic factors, and 3) to study the influence of engineering work efficiency of the employees 

of sanitary ware manufacturer. Samples of this research were 330 employees of sanitary ware manufacturers 

in Thailand. Research findings show that: 1) work efficiency of the employees of sanitary ware manufacturers  

was at the middle level,  2) work efficiency the employees of sanitary ware manufacturers was different based 
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on their age, position, and experience, and 3) the factors of engineering management in raw material, machine, 

and time management had different impacts on work efficiency. 

Keywords: engineering management, manufacturing efficiency, sanitary product manufacturer. 

 

บทนํา  

 อุตสาหกรรมสุขภัณฑในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย ท้ังเปนแหลง

สรางอาชีพและจางงานของคนในทองถิ่น และนําเงินตราเขาประเทศจากการสงออก แหลงผลิตอุตสาหกรรม

สุขภัณฑสวนใหญตั้งกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ เชน ลําปาง เชียงใหม สระบุรี สมุทรสาคร เปนตน อยางไร

ก็ตาม บริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑยังขาดการวางแผนในระดับปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ทําใหการปฏิบัติงาน

เกิดปญหาข้ึนมากมาย อาทิ คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรไมตรงตอการปฏิบัติงาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

ยังขาดการจัดฝกอบรมตามความตองการขององคกร เน่ืองจากพนักงานสวนใหญตองทํางานเปนกะในสายผลิต

ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากน้ี บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานอาจไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

ขาดอุปกรณในการทํางานหรืออุปกรณที่มีอยูยังไมทันสมัย  

 ในธุรกิจอุตสาหกรรมสุขภัณฑนั้น วิศวกรเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการควบคุมการผลิตใหได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับจากตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ ฝายวิศวกรรมจะมีความรับผิดชอบในดาน

ตาง ๆ เชน การดูแลกระบวนการผลิต การควบคุมปริมาณวัตถุดิบ สินคาสําเร็จ และของเสียที่เกิดจากกระบวน 

การผลิต อีกทั้งยังมีสวนในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยการควบคุม

การใชเงินลงทุน ควบคุมคาใชจายโดยเปรียบเทียบกับตนทุนมาตรฐานท่ีกําหนดไว นอกจากน้ันผูจัดการฝาย

วิศวกรรมยังเปนผูกําหนดเวลามาตรฐานสําหรับพนักงานหรือเคร่ืองจักร การจัดเตรียมแผนภูมิภาระงานและ

ตารางการผลิตสําหรับขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ (ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2552, หนา 2) การจัดการวิศวกรรม

จึงเปนปจจัยที่สําคัญตอการควบคุมการทํางานของพนักงานทุกระดับและทุกตําแหนงงานในดานการผลิตให

มีประสิทธิภาพสูง อันจะเปนการสรางความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืน 

 ในงานวิจัยนี้ การจัดการวิศวกรรม หมายถึง การจัดการกระบวนการผลิตสินคาใหบรรลุเปาหมายรวมกัน

ขององคกร โดยการจัดสรรบทบาทหนาท่ีใหกับพนักงานหรือทรัพยากรตาง ๆ นอกจากน้ียังครอบคลุมถึงการ

ออกแบบและรักษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก พื้นท่ีใชสอย อุปกรณและเคร่ืองจักร รวมทั้งสถานที่ทํางาน

รวมกันใหถูกสุขลักษณะ เพื่อใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางคลองตัวและไมเปนอันตรายตอสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต ผลลัพธที่ไดจากการจัดการวิศวกรรมท่ีดีจะนําไปสูความสําเร็จของโครงการ ไดแก ประสิทธิภาพ

ในการทํางาน (work efficiency) ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงถึงความสามารถขององคกรในการผลิตสินคาดวยตนทุน

หรือคาใชจายนอยท่ีสุด รวมท้ังการไดมาซึ่งคุณภาพและปริมาณของสินคาตามความตองการของตลาด นอกจากน้ี 

ประสิทธิภาพการทํางานยังรวมไปถึงความเร็วในการทํางานและความราบร่ืนของกระบวนการผลิต การทํางาน

ที่ไมติดขัดของเคร่ืองจักรและกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการผลิต  
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 งานวิจัยนี้นําเสนอปจจัยดานการจัดการวิศวกรรมท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงาน โดยมุงเนนบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค แบงประสิทธิภาพการทํางาน

ออกเปน 3 ดานคือ 1) การประหยัดตนทุน ไดแก การลดคาใชจายดานวัตถุดิบในการผลิต และจํานวนบุคลากร

หรือพนักงานในการปฏิบัติการ 2) คุณภาพของสินคา ไดแก รูปแบบและสีสันตรงกับคําสั่งซื้อ และ 3) ปริมาณ

การผลิตที่ตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางทั่วถึง ขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชในการพัฒนางานดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษยขององคกร ทําใหองคกรสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาภายในองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหคงอยูกับองคกรไดยาวนานที่สุด และยังสงผลใหพนักงาน

มีพฤติกรรมท่ีดีในการทํางาน เพ่ิมพูนความจงรักภักดีในหนวยงาน และสุดทายคือเพิ่มผลผลิตการปฏิบัติงาน

ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑแหงหนึ่งใน

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑแหงหน่ึงใน

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

 3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของการจัดการวิศวกรรมท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

บริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑแหงหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ลักษณะสวนบุคคลมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑใน

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

 2. การจัดการวิศวกรรมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑ

ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 1) ตัวแปรตน ประกอบดวย ลักษณะทางประชากรศาสตร และการ

จัดการวิศวกรรม และ 2) ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑ ดังแสดง

ในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก พนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม

หนองแค จํานวน 330 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชแบบสอบถาม (questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

กําหนดโครงสรางเน้ือหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถาม 2 

ดาน ดังนี ้

 1. ดานความเท่ียงตรง (content validity) โดยการนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ ไดแก คณาจารย ผูทรง 

คุณวุฒิและผูจัดการท่ีมีประสบการณในงานวิจัย พิจารณาเนื้อหาและโครงสรางของขอคําถามของแบบสอบถาม 

แลวจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบ (pre-test) กบักลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด กอนเก็บขอมูลจริง 

 2. ดานความนาเชื่อถือ ใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha - coefficient) ของครอนบาค 

(cronbach’s alpha) ใชเกณฑยอมรับท่ีมากกวา 0.70 เพื่อแสดงวาแบบสอบถามนี้มีระดับความเชื่อมั่นเพียงพอ

ในการนําไปใชทดสอบภาคสนาม โดยผูวิจัยไดนําโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มาใชในการคํานวณ  

  

ผลการวิจัย 

 ใชสถิติในการวิเคราะหผลการวิจัย 2 ลักษณะ คือ สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายคาความถี่ของขอมูล 

และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ืออธิบายสมมติฐานและความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังตอไปน้ี 

 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

- อายุ  

- ระดับการศึกษา  

- ตําแหนงงาน  

- ประสบการณการทํางาน 

การจัดการวิศวกรรม 

- ดานวัตถุดิบ  

- ดานเคร่ืองจักร  

- ดานเวลา  

ประสิทธิภาพของพนกังาน 

- ดานตนทุนการผลิต 

- ดานคุณภาพผลิตภัณฑ 

- ดานปริมาณการผลิต 
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 สถิติเชิงพรรณนา 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

อายุระหวาง 21 - 30 ป 147 44.50 

อายุระหวาง 31 - 40 ป 116 35.20 

อายุระหวาง 41 - 50 ป 43 13.00 

อายุมากกวา 51 ป 24 7.30 

รวม 330 100.00 

การศึกษาระดับ ปวช. - ปวส./ต่ํากวาปริญญาตรี 123 37.30 

การศึกษาระดับปริญญาตรี 160 48.50 

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 47 14.20 

รวม 330 100.00 

ตําแหนงพนักงาน 161 48.80 

ตําแหนงหัวหนางานหรือหัวหนาแผนก 120 36.40 

ตําแหนงผูจัดการขึ้นไป 49 14.80 

รวม 330 100.00 

ประสบการณทํางานนอยกวา 2 ป 165 50.00 

ประสบการณทํางาน 2 - 4 ป 111 33.60 

ประสบการณทํางานมากกวา 5 ป ขึ้นไป 54 16.40 

รวม 330 100.00 

 

 ตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา จากกลุมตัวอยาง จํานวน 330 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 

147 คน (รอยละ 44.50)  การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 160 คน (รอยละ 48.50) มีตําแหนงเปนพนักงาน 

จํานวน 161 คน (รอยละ 48.80)  และมีประสบการณทํางานนอยกวา 2 ป จํานวน 165 คน (รอยละ 50.00) 
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ตารางท่ี 2 ระดับการจัดการวิศวกรรมของบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
 

การจัดการวิศวกรรม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การจัดการวัตถุดิบ 

การจัดการเคร่ืองจักร 

การจัดการเวลา 

3.21 

3.42 

3.71 

0.69 

0.44 

0.48 

รวม 3.42 0.44 

 
 ตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา การจัดการวิศวกรรมของบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑในนิคมอุตสาหกรรม

หนองแคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.42, SD = 0.44)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ

มากทุกดาน ไดแก ดานการจัดการเวลา ( = 3.71, SD = 0.48) รองลงมาคือ ดานการจัดการเคร่ืองจักร ( = 

3.42, SD = 0.44) และดานการจัดการวัตถุดิบ ( = 3.21, SD = 0.69) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
 

ประสิทธิภาพการทํางาน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดานตนทุนการผลิต 

ดานคุณภาพผลิตภัณฑ 

ดานปริมาณการผลิต 

3.73 

3.86 

3.73 

0.60 

0.68 

0.68 

รวม 3.77 0.65 
 

 ตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑในนิคม

อุตสาหกรรมหนองแคโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.77, SD = 0.65) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน

ระดับมากทุกดาน ไดแก ดานคุณภาพผลิตภัณฑ ( = 3.86, SD = 0.68)  รองลงมาคือ ดานปริมาณการผลิต 

( = 3.73, SD = 0.68)  และดานตนทุนการผลิต  ( = 3.73, SD = 0.60) ตามลําดับ 

 สถิติเชิงอนุมาน 

 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคา

สุขภัณฑในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
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ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการทํางาน 

ตนทุนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต 

อายุระหวาง 21 - 30 ป 

อายุระหวาง 31 - 40 ป 

อายุระหวาง 41 - 50 ป 

อายุมากกวา 51 ป 

*3.63 

3.83 

3.74 

3.82 

*3.78 

3.87 

3.91 

4.30 

3.68 

3.77 

3.80 

3.71 

การศึกษาระดับ ปวช. - ปวส./ตํ่ากวาปริญญาตรี

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

3.69 

3.76 

3.76 

3.84 

3.85 

3.99 

3.65 

3.74 

3.90 

ตําแหนงพนักงาน 

ตําแหนงหัวหนางาน หรือหัวหนาแผนก 

ตําแหนงผูจัดการขึ้นไป 

*3.62 

3.76 

3.85 

*3.72 

3.99 

3.99 

*3.56 

3.88 

3.89 

ประสบการณทํางานต่ํากวา 2 ป 

ประสบการณทํางาน 2 - 4 ป 

ประสบการณทํางานมากกวา 5 ป 

*3.62 

3.84 

3.80 

*3.72 

3.99 

4.04 

*3.57 

3.87 

3.92 

หมายเหตุ: *แสดงวามีความแตกตางจากกลุมอื่น 

 

 ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกตาง

ของประสิทธิภาพการทํางานเปรียบเทียบกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวาลักษณะทาง

ประชากรศาสตรในดานอายุ ตําแหนง และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน ประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานจะแตกตางกัน โดยท่ีพนักงานที่มีอายุและประสบการณทํางานนอยจะมีประสิทธิภาพการทํางานต่ํากวา

พนักงานที่ทํางานมานาน (((( = 3.63) นอกจากน้ี ตําแหนงพนักงานจะมีประสิทธิภาพการทํางานต่ํากวาตําแหนง

หัวหนางานและผูจัดการ ( = 3.56) ในระดับนัยสําคัญ .05 ตามลําดับ 

 สมมติฐานท่ี 2 การจัดการวิศวกรรมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิต

สินคาสุขภัณฑในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะหสมการเสนถดถอยพหูคูณ  

 

การจัดการวิศวกรรม ตนทุนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต 

B t value B t value B t value 

คาคงที่ 

การจัดการวัตถุดิบ 

การจัดการเคร่ืองจักร 

การจัดการเวลา 

2.32 

0.13 

-0.03 

0.29 

0.00 

0.01 

0.60 

0.00 

1.40 

0.18 

0.05 

0.46 

0.00 

0.00 

0.46 

0.00 

1.76 

0.15 

0.03 

0.38 

0.00 

0.01 

0.69 

0.00 

R square 0.08 0.19 0.12 

 

 ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหสมการเสนถดถอยพหูคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือทดสอบ

ระดับอิทธิพลของปจจัยดานการจัดการวิศวกรรมที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน พบวาปจจัย

ดานการจัดการวิศวกรรมเฉพาะดานการจัดการวัตถุดิบและดานการจัดการเวลามีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ

การทํางานท้ัง 3 ดาน 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานแตกตางกัน ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน

จะแตกตางกัน โดยพนักงานท่ีมีอายุ ตําแหนงงาน และประสบการณทํางานแตกตางกันจะมีประสิทธิภาพการ

ทํางานแตกตางกัน  เน่ืองจากพนักงานท่ีมีอายุและประสบการณทํางานมากจะมีทักษะในการผลิตสินคามากกวา

พนักงานที่เพิ่งเร่ิมทํางาน พนักงานเหลาน้ีจะเขาใจระบบการทํางานเปนอยางดี การทํางานใหสัมฤทธิ์ผลมักจะ

มีอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ซึ่งลวนเปนสิ่งที่ยุงยากกับการบริหารองคกรทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับ ชาริณี 

จันทรแสงศรี (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมจราจรทาง

อากาศของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน การศึกษา เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคกร โดยลักษณะ

สวนบุคคลจะเปนตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองคกรที่ตางกัน 

 2. ระดับการจัดการวิศวกรรมในดานการจัดการวัตถุดิบ การจัดการเคร่ืองจักร และการจัดการเวลา จะมี

อิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทผูผลิตสินคาสุขภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา จิตรจุน 

(2550) ท่ีไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบํารุงรักษาบนพื้นฐานของความนาเชื่อถือ กรณีศึกษา

โรงงานผลิตชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล พบวาการจัดการระบบดูแลรักษาเคร่ืองจักรที่เหมาะสมจะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของพนักงานในการผลิต 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ดานการจัดการเวลา ควรมีการควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบของพนักงาน 

 2. ดานเวลาในกระบวนการผลิต ฝายวิศวกรรมควรมีการบริหารเวลาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นั่นคือ แตละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะตองมีการกําหนดระยะเวลาและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

เชน ระยะเวลาในการผสมสวนประกอบ การอบความรอน เปนตน สิ่งเหลานี้จะทําใหบริษัทสามารถผลิตสินคา

ที่มีคุณภาพ ลดของเสีย และไดปริมาณท่ีตรงกับความตองการของตลาด 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาการสื่อสารในองคกรท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน เพื่อเปนอีก

หนึ่งปจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝายผลิตของโรงงาน ดังที่ ชลธิศ ดาราวงษ 

อนุรักษ เรืองรอบ และอภิชัย อภิรัตนพิมลชัย (2557) ไดแสดงใหเห็นวา การสื่อสารในทีมงานมีผลเชิงบวก

ตอการทํางานของทีมพัฒนาผลิตภัณฑไดแก ความสําเร็จของโครงการและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 2. ควรมีการศึกษาการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงพลวัตใหกับพนักงานเพื่อตอบรับกับสิ่งแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังท่ี ลักษณวรรณ พิมพสวัสดิ์ (2551, หนา 36) ไดเสนอวา ความสามารถเชิงพลวัตจะ

สรางขอไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกรไดอยางยั่งยืน โดยมีการประสานงานและการเชื่อมโยงศักยภาพ

เฉพาะขององคกรเขาไวดวยกัน เพื่อเพ่ิมอัตราการใชทรัพยากรในการโตตอบคูแขงในอุตสาหกรรมไดอยาง

รวดเร็วที่สุด  
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบตอความจงรักภักด ี

ในการใชบริการบริษัทประกันภัยรถยนตของลูกคาในจังหวัดชลบุร ี
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือ 1) เปรียบเทียบระดับความจงรักภักดีของลูกคาบริษัทประกันภัยรถยนต

ในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร และ 2) ศึกษาระดับอิทธิพลของสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรี โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ

ในการวิจัย กลุมตัวอยางเปนลูกคาที่ซื้อประกันภยัรถยนต จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ พบวา 1) ลูกคาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร

ดานเพศและรายไดที่แตกตางกัน สงผลตอความจงรักภักดีแตกตางกัน และ 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มีผลกระทบตอความจงรักภักดีในการใชบริการบริษัทประกันภัยรถยนตของลูกคาในจังหวัดชลบุรี เรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการการใหบริการ ดานลักษณะ

ทางกายภาพ และชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, ความจงรักภักดีของลูกคา, บริษัทประกันภัย 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to compare the level of customer satisfaction of insurance 

companies in Chonburi Province by demographic factors, and 2) to study the influence of marketing strategy 

on customer satisfaction of insurance companies in Chonburi Province. The samples were 400 customers 

from insurance companies in Chonburi Province, and questionnaires were distributed for data collection. 

Statistics for data analysis were frequency, percentage, average or mean, and standard deviation. In hypothesis 

testing, t-test and one-way analysis of variance were employed to test mean difference between independent 

variables. Multiple regressions were used to test the effect size of each variable. It was found that: 1) the 

level of customer satisfaction of insurance companies in Chonburi Province was different in terms of gender 

and income, and 2) factors of marketing mix that affected the satisfaction level of insurance companies in 

Chonburi Province, ranging from the highest to the lowest scores, were promotions followed by physical 

evidence and process, respectively. 

Keywords: marketing mix, customer loyalty, insurance company. 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันรถยนตมีความสําคัญอยางมากตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคน เพราะรถยนตทํา

หนาที่ในการรับสงคนระหวางสถานที่ตาง ๆ รวมท้ังการขนสงสินคาไปยังจุดหมายปลายทางท่ีตองการ ทํา

ใหสามารถลดการใชแรงงานมนุษยและชวยประหยัดเวลาในการเดินทางหรือการติดตอธุรกิจ มีการสรางถนน

เพื่อเปนเสนทางเชื่อมโยงสถานท่ีตาง ๆ ทั้งระหวางตัวเมืองและพ้ืนท่ีหางไกลเพ่ือใหรถยนตสามารถเขาถึง

ไดงายขึ้น ประชาชนจึงหันมาใชพาหนะท่ีเปนรถยนตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องท้ังที่เปนรถยนตสาธารณะและ

รถยนตสวนบุคคล เปนผลใหมีจํานวนรถยนตเพิ่มมากข้ึนบนทองถนนตามไปดวย และจากการท่ีรัฐบาลมี

นโยบายรถยนตคันแรกในชวงป พ.ศ. 2555 โดยใหสิทธิ์ผูบริโภคสามารถรับคืนภาษีตามเง่ือนไขที่กําหนด 

สงผลใหปริมาณรถยนตยิ่งเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว เมื่อมีการใชรถยนตมากข้ึน จํานวนอุบัติเหตุทั้งผูใชรถและ

ผูใชถนนก็มากข้ึนตามไปดวย ไมวาสาเหตจุะเกิดจากขาดความสามารถในการขับข่ี เมาแลวขับ ความงวง ฯลฯ

อุบัติเหตุทางรถยนตที่เกิดขึ้นสงผลกระทบท้ังรางกาย จิตใจ ชีวิต และทรัพยสิน ดังนั้น เพื่อปองกันการสูญเสีย

ทรัพยสินที่เกิดจากอุบัติเหตุ ผูใชรถยนตมักเลือกซื้อสินคาประเภทประกันภัยรถยนต เพราะเปนการซื้อความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใหบริษัทประกันภัยมาชวยแบงเบาภาระท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ประกันภัย

รถยนตมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองความรับผิดชอบในกรณีที่เจาของรถยนตไดกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต

รางกาย ทรัพยสิน และรถยนตของผูขับขี่หรือเจาของรถยนต รวมท้ังความเสียหายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ดวย

เหตุนี้ธุรกิจประกันภัยรถยนตจึงมีอัตราการเจริญเติบโตอยางมาก เห็นไดจากสถิติการทําประกันภัยต้ังแตป  

พ.ศ. 2552 - 2557 ในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สถิติการทําประกันภัยประเภทรถยนต ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - 2557 

                     (หนวย: 1: 1,000 บาท) 

ป พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

โดยขอบังคบัแหง 

กฎหมาย ( พ.ร.บ.) 
10,928,039 11,174,752 11,697,269 13,198,247 15,388,113 14,388,113 

โดยความสมัครใจ 65,429,527 74,614,209 83,250,036 103,929,836 117,926,995 117,926,955 

รวม 76,357,566 85,788,961 94,947,305 117,128,083 133,315,108 132,315,068 

  

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาธุรกิจประกันภัยรถยนตในประเทศมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องมาโดย

ตลอด แตธุรกิจประกันภัยถือเปนธุรกิจท่ีมีความซับซอน มีการแขงขันสูงและมีความไมแนนอนสูงเมื่อเทียบ

กับธุรกิจอ่ืน ๆ ความทาทายหลักของธุรกิจประกันภัยคือการไดมาซึ่งลูกคา ไมวาจะเปนลูกคาใหมหรือการ

รักษาลูกคาปจจุบันใหใชบริการตอไป บริษัทประกันภัยตางหากลยุทธมากมายเพื่อใหไดมาซึ่งลูกคาและการ

ครอบครองสัดสวนการตลาด จากงานวิจัยที่ผานมาพบวากลยุทธสวนประสมทางการตลาดเปนอีกหนึ่งกลยุทธ

ที่สามารถเขาถึงและเขาใจความตองการของลูกคา 

 งานวิจัยดานธุรกิจประกันภัยที่ผานมาไดศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตในบริบท

ตาง ๆ อาทิ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตประเภทที่ 1 (พงศธร ศิริพรประสิทธิ์, 2548) 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ธนียา สอนวิจารณ, 

2551) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตของผูเอาประกันภัยรถยนตในเขตกรุงเทพ 

มหานคร (แสงทอง แกวลอมทรัพย, 2551) ปจจัยที่มีผลตอการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจสําหรับรถยนต

นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คนในจังหวัดนนทบุรี (วิมล แซตั้ง, 2553) และผลกระทบของประสิทธิภาพการสงเสริม

การขายที่มีผลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจตัวแทนประกันวินาศภัยในประเทศไทย (ทัศนียวรรณ แนบทางดี, 

2554) สําหรับงานวิจัยน้ีมุงเนนศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบตอความจงรักภักดีของ

ลูกคาบริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวและมีจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น

บอยครั้ง บริษัทประกันภัยรถยนตสามารถนําผลท่ีไดจากงานวิจัยไปประยุกตเพื่อสรางความจงรักภักดีใหกับ

ลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยน้ีศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ รายได อาชีพ และปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีใหบริการและชองทางการจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด กระบวนการการใหบริการ บุคลากรที่ใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอ

ความจงรัก ภักดีของลูกคาบริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยที่เก่ียวของ สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบระดับความจงรักภักดีของลูกคาบริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรี จําแนก

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

 2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาประกันภัย

รถยนตในจังหวัดชลบุร ี

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายได 

- อาชีพ 

ความจงรักภักดีของลูกคา 

บริษทัประกนัภัยรถยนต 

ในจังหวัดชลบุร ี

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ  

- ราคา 

- สถานที่ใหบริการและชองทางการจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด 

- กระบวนการใหบริการ 

- บุคลากรท่ีใหบริการ 

- ลักษณะทางกายภาพ 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีระดับความจงรักภักดีตอบริษัทประกันภัย

รถยนตที่แตกตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคาบริษัทประกันภัยรถยนตใน

จังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 

     

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ลูกคาที่ซื้อประกันภัยรถยนตในจังหวัด

ชลบุรี จํานวน 400 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience sampling) กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1967, pp. 886 - 887) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 หรือระดับนัย 

สําคัญ .05 

 ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกทําประกันภัย

รถยนต ทั้งดานรายได ราคา และช่ือเสียงหรือความนาเชื่อถือของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจประกันภัยรถยนต คัดเลือก

เฉพาะบริษัทประกันภัยในจังหวัดชลบุรี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล มีจํานวน 4 ขอ ประกอบดวยเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ เปน

แบบตรวจสอบรายการ (check list)  

 ตอนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีจํานวน 38 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (rating scale) ดัดแปลงจาก ประพฤทธิ์ นรรัตน (2548) 

 ตอนท่ี 3 ความจงรักภักดีตอบริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรีที่แตกตางกัน มีจํานวน 5 ขอ เปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  
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ผลการวิจัย 
 

 สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาบริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรี 
 

ตารางท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

186 

214 

46.5 

53.5 

รวม 400 100 

อายุระหวาง 25 - 30 ป 148 37.0 

อายุระหวาง 31 - 36 ป 91 22.8 

อายุระหวาง 37 - 42 ป 63 15.8 

อายุระหวาง 43 - 48 ป 49 12.3 

อายุมากกวา 49 ป 49 12.3 

รวม 400 100 

อาชีพขาราชการ 

อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

อาชีพธุรกิจสวนตัว 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

อาชีพรับจาง 

อื่น ๆ 

19 

23 

78 

252 

24 

4 

4.8 

5.8 

19.5 

63.0 

6.0 

1.0 

รวม 400 100 

รายไดเฉล่ียนตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001 - 25,000 บาท 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 25,001 - 35,000 บาท 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 35,001 - 45,000 บาท 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน  45,001 บาท ขึ้นไป 

149 

136 

86 

12 

17 

37.3 

34.0 

21.5 

3.0 

4.3 

 รวม 400 100 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 53.5) อายุระหวาง 25 - 30 ป 

(รอยละ37.0) สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 63.0) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท 

(รอยละ 37.3) 
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 สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีระดับความจงรักภักดีตอ

บริษัทประกันภัยรถยนตที่แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 3 ความจงรักภักดีตอบริษัทประกันภัยรถยนตของลูกคา จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ความจงรักภักดี 

เพศ 3.67 (0.57) 

อายุ 3.30 (0.01*) 

อาชีพ 0.57 (0.11) 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 1.89 (0.11) 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรเพศ ใชการทดสอบที (t-test) ในตารางคือคา t(Sig.)  ตัวแปรอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) ในตารางคือ F(Sig.) 

 

 จากตารางท่ี 3 ลูกคาท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะสงผลตอความจงรักภักดีที่แตกตาง

กัน โดยที่เพศชาย ((((((( = 3.67, SD = 0.68) มีความจงรักภักดีมากกวาเพศหญิง ( = 3.66, SD = 0.70) ผูที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001 - 25,000 บาท ( = 3.78, SD = 0.76) มีความจงรักภักดีมากกวาผูที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท ( = 3.60, SD = 0.63) ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 25,001 - 35,000 บาท 

( = 3.62, SD = 0.63) ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 35,001 - 45,000 บาท ( = 3.43, SD = 0.56) และผู

ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 45,001 บาทขึ้นไป (((( = 3.44, SD = 0.68) 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคาบริษัทประกันภัย

รถยนตในจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคาบริษัทประกันภัย      

                รถยนตในจังหวัดชลบุรี 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

จากการถดถอย 83.23 7 11.90 44.76* 0.00 

จากแหลงอ่ืน ๆ 104.16 392 0.27   

รวม 187.39 399    

คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธพหุคูณ (multiple correlation, R) = .67 

คาสัมประสิทธิ์ความพึงพอใจ (coefficient of determination, R2) = .44 

*p< .05 
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 จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาบริษัท

ประกันภัยรถยนตอยูในระดับ (R2 = 0.44) ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีระดับความสามารถในการอธิบาย

ความผันแปรของความจงรักภักดีของลูกคาบริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรีไดรอยละ 44.0 อีกรอยละ

56.0 เปนตัวแปรอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p< .05) ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธการถดถอยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา

 บริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุร ี
 

 ความจงรักภักดี   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
คาสัมประสิทธ์ิ

การถดถอย 

คาความ 

คลาดเคลื่อน 

 

t 

 

   p 

คาคงที่ (constant)  0.180 4.795* 0.00 

ดานผลิตภัณฑ 0.061 0.050 1.293 0.20 

ดานราคา -0.042 0.038 -.912 0.36 

ดานสถานที่ใหบริการและชองทางการจัดดานจําหนาย 0.098 0.045 1.944* 0.05 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.311 0.058 5.469* 0.00 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 0.033 0.033 0.718 0.47 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.139 0.034 2.991* 0.00 

ดานกระบวนการใหบริการ 0.260 0.036 5.619* 0.00 

*p<.05\ 
 

 จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาบริษัท

ประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรี 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคาบริษัท

ประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 4 ดาน เรียงตามลําดับคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยไดดังน้ี 

 1) ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทมีสวนลดสําหรับลูกคาที่มีประวัติดี  มีการแจงขาวสารเก่ียวกับ

การประกัน มีการแจงเตือนตอประกันกอนประกันหมดอายุ มีบริการเสริมฟรีคาบริการตอทะเบียน มีสวนลด
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คาเบี้ยประกันสําหรับปตออายุ สามารถผอนชําระได และสวนลดกลุมเมื่อซื้อประกันภัยรถยนตตั้งแต 3 คัน

ขึ้นไป เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยใหลูกคาสนใจและเลือกซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยรถยนต สามารถกระตุน

ยอดขายและมีการซื้อซ้ําจนกอใหเกิดความจงรักภักดีขึ้น  

 2) ดานกระบวนการใหบริการ บริษัทใหความสําคัญกับขั้นตอนการดําเนินการและแนวทางการ

ปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเขาถึงบริการตาง ๆ มีความรวดเร็ว ทันใจ นําสงกรมธรรมตรงเวลา

มีฐานขอมูลครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ ใชระบบขอมูลสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล ซึ่ง

สรางความเชื่อม่ันและความมั่นใจใหกับลูกคา ท้ังหมดนี้มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัย

รถยนตในจังหวัดชลบุร ีและมีการซื้อซ้ําจนกอใหเกิดความจงรักภักดีขึ้น 

 3) ดานลักษณะทางกายภาพ บริษัทมีสํานักงานเปนหลักแหลงนาเช่ือถือ มีอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย

อาคารสถานที่และภายในสํานักงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีสิ่งอํานวยความสะดวก ทําใหบริษัทมี

ภาพลักษณที่ดี มีความนาเชื่อถือ ลูกคาเกิดความม่ันใจและเช่ือถือในบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ

ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยรถยนตในจังหวัดชลบุร ีและมีการซื้อซํ้าจนกอใหเกิดความจงรักภักดีขึ้น 

 4) ดานสถานที่ใหบริการและชองทางการจัดจําหนาย บริษัทมีความทันสมัย ที่ตั้งหางาย อยูใกลแหลง

ชุมชน มีที่จอดรถเพียงพอ ชวยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา สามารถกระตุนยอดขาย ชวยใหลูกคาสนใจ

และเลือกซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยรถยนต และมีการซื้อซํ้าจนกอใหเกิดความจงรักภักดีขึ้น 

 สอดคลองกับ วิมล แซตั้ง (2553) ที่พบวา การทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจสําหรับรถยนตนั่งสวน

บุคคลไมเกิน 7 คนในจังหวัดนนทบุรี ลูกคาใหความสําคัญในดานการสงเสริมการขาย ความสะดวกในการใช

บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธที่ดีเพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในการทําประกันภัยรถยนต ภาพลักษณบริษัท

ประกันภัยและความม่ันคงของบริษัทประกันภัย และยังสอดคลองกับ แสงทอง แกวลอมทรัพย (2551) ที่

กลาววา ปจจัยดานการบริการ ดานความคุมครอง และดานราคาคาเบี้ยประกันภัย มีความสําคัญในการตัดสินใจ

ทําประกันภัยรถยนตของผูเอาประกันภัยรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ควรมีการสงเสริมการตลาดโดยการทําโฆษณา เพื่อใหบริษัทเปนที่รูจักในทองตลาด รวมถึงการให

สวนลดและของแถมก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด และหันมาสนใจเลือกซื้อ

ประกันภัยรถยนตกับบริษัทมากขึ้น  

 2. ควรใหความสําคัญกับขั้นตอนการดําเนินการและแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตรฐาน มี

การฝกอบรมบุคลากรในดานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ และ

ตองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่นในการใชบริการ อันจะ

กอใหเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อซ้ํา 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 65 

 

 3. ในดานลักษณะทางกายภาพ ควรมีการจัดวางผังที่เปนระเบียบเรียบรอย ดูสะอาด และทันสมัย 

 4. ควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากขึ้นเพื่อใหเขาถึงสินคาและบริการไดงายขึ้น เชน การขายผาน

พนักงาน ผานเว็บไซต ฯลฯ จะชวยกระตุนยอดขายใหเพิ่มมากข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ในการวิจัยคร้ังตอไป กลุมประชากรควรมีความหลากหลายและกวางมากขึ้น โดยการศึกษาในจังหวัด

อ่ืน ๆ ในเขตภาคตะวันออก 

 2. ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานท้ังการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่ง

หากมีการศึกษาเชิงคุณภาพรวมดวยจะชวยใหไดขอมูลทั้งแนวกวางและแนวลึกมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ยังไมมีบทบัญญัติเร่ืองระยะเวลาในการใชสิทธิแจงขอ

เรียกรอง เปนเหตุใหในทางปฏิบัติมีการใชสิทธิแจงขอเรียกรองตออีกฝายหนึ่งไดตลอดเวลา สวนบทบัญญัติ

เร่ืองจํานวนลูกจางที่รวมตัวกันหรือจํานวนลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อใชสิทธิแจงขอเรียกรองก็

มีจํานวนนอยเกินไป ทําใหมีการแจงขอเรียกรองโดยลูกจางหรือสหภาพแรงงานหลายกลุมในคราวเดียวกัน 

ทั้งยังไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแจงขอเรียกรองโดยนายจางหรือสมาคมนายจางใหลูกจางทราบ ทําให

ลูกจางบางคนไมทราบและไมมีสวนรวมในการแจงขอเรียกรองอยางแทจริง ยังไมมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการ

ใหความเห็นชอบโดยมติเสียงสวนใหญของลูกจางทุกคนในสถานประกอบการกอนการนัดหยุดงาน ซึ่งลูกจาง

บางคนอาจไมเห็นดวยและไดรับความเดือดรอนจากการนัดหยุดงาน และยังไมมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิการ

ทํางานของลูกจางในสถานประกอบการระหวางการนัดหยุดงานโดยชอบดวยกฎหมาย กรณีนายจางไปวาจาง

แรงงานภาวะท่ีปลอดจากขอพิพาทดานแรงงานอยางถาวร  กอใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอสถานประกอบการ 
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ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบรอยของประเทศชาติสวนรวม จึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดย

ควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการใชสิทธิแจงขอเรียกรอง วิธีการแจงขอเรียกรองโดยนายจาง

ยกเลิกบทบญัญัติเกี่ยวกับวิธีการแจงขอเรียกรองของลูกจาง โดยแกไขใหสหภาพแรงงานมีอํานาจในการแจง

ขอเรียกรองแทนลูกจางเทาน้ัน ตามมาตรา 13 และมาตรา 15 ควรมีการใหความเห็นชอบโดยลูกจางทุกคนกอน

การนัดหยุดงานไวใหชัดเจน และบัญญัติโทษทางอาญาแกนายจางกรณีวาจางแรงงานภายนอกใหเขามาทํางาน

แทนลูกจางในระหวางการนัดหยุดงานโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 34 ประกอบมาตรา 139 เพ่ือยุติปญหา

ขอพิพาทดานแรงงานในทางสรางสรรค และทําใหเกิดระบบแรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการตอไป 

คําสําคัญ: ขอเรียกรองดานแรงงาน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ 

 

ABSTRACT 

 The research found that the Labour Relations Act, 2518, has no provision for the exercise period. The 

demand in practice exercises no notice of claim against the other party at any time. The provisions regarding 

the number of employees or the number of employees as well as union members to exercise the demand 

are too small to make the notification of a claim by an employee or union groups at the same time. Also 

there is no provision on how the demands by employers or employers’ association to make employees aware 

of employed people and do not contribute to the demand entirely. There are no provisions to determine 

approval by the majority of all employees in the workplace prior to the strike specifically those who disagree 

and have suffered from the strike. No provisions protect the right of employees to work in an establishment 

during a strike and if the employer hires outside labor to replace the employees who have joined the strike. 

Employers do not have the pressure of the real intention of the Labor Law. The purpose is to provide 

employers and employees who have suffered equally from the strike of the employees as a way to lead to 

a peaceful and fair negotiated settlement of labor disputes mutually agreed. Barriers such as legal issues 

are the leading cause of abnormal operation in the workplace. Labor has a long lasting impact that caused 

direct damage to the economy and peace and order of the society and the establishment at large. It is necessary 

to further amend the provisions of the Labour Relations Act, 2518 to be appropriate and should be clearer 

to legislators on the timing of the exercise of the demand. Employee unions have the power to amend the 

notice of claim of the employee. Article 13 and Article 15 should be given prior approval by all employees. 

The strike objectives should be made clear and prescribe criminal penalties for employers hiring outside 

workers to work as replacement of the employees will be imposed. This is in amendments of the Labor 
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law under Section 34 and Section 139 stating end of labor dispute in a constructive way and establishing 

good labor relations.  

Keywords: demand in labor, labor relations law. 

 

บทนํา 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาค 

อุตสาหกรรมตามกระแสของสังคมโลกอยางรวดเร็ว และปจจุบันประเทศไทยยังเปนสมาชิกของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยมีเปาหมายของการรวมกลุมเศรษฐกิจเปนตลาด

และฐานการผลิตเดียว (single market and production base) ใหมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน และ

แรงงานฝมือภายในอาเซียนอยางเสรี การเคล่ือนยายเงินทุนที่เสรีมากข้ึนเปนประโยชนตอประเทศไทยในการ

ขยายการผลิต การสงออกและโอกาสทางการคา ทําใหมีการจางแรงงานคนในกระบวนการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

สงผลใหเกิดปญหาความขัดแยง จากความสัมพันธตามสัญญาจางแรงานระหวางนายจางกับลูกจางเพิ่มขึ้น

ตามไปดวย  

เมื่อความตองการของนายจางและลูกจางสวนทางกัน ลูกจางในฐานะท่ีมีอํานาจในการเจรจาตอรอง

นอยกวาจึงตองรวมตัวกันเพื่อแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ตองการตามสัญญาจางแรงงานตอนายจาง

หากตกลงกันไมไดอาจเกิดขอพิพาทแรงงานที่บานปลายนําไปสูปญหาความขัดแยงถึงขึ้นการหยุดงาน การ

ชุมนุมประทวง การจลาจล ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม จึงมีการตราพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว แตจากการศึกษาพบวา ปจจุบันพระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ พ.ศ. 2518 ยังขาดประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางในสถานการณ

ปจจุบัน  

จากปญหาดังกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเปนมา หลักกฎหมาย

และมาตรการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเปรียบเทียบกับองคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานของ

ตางประเทศ เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเปนมา วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแจงหรือยื่นขอเรียกรองตามกฎหมาย

แรงงานสัมพันธของไทยและตางประเทศ 

2. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการแจงหรือยื่นขอเรียกรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธของไทยและ

ตางประเทศ 

3. เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการแจงหรือยื่นขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 

พ.ศ. 2518 
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4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขและปรับปรุงทางกฎหมายเก่ียวกับการแจงหรือยื่นขอเรียกรองตาม

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจุบันพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใชบังคับมานานกวา 40 ป จึงมีความลาสมัย ขาด

ประสิทธิภาพและไมความเหมาะสม ไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางที่เกิดขึ้น

ในสถานการณปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมายแรงงานสัมพันธอยางแทจริง เพราะ

ไมมีบทบัญญัติเร่ืองระยะเวลาในการใชสิทธิแจงหรือยื่นขอเรียกรองเพ่ือใหมีการกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติม

ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางยังมีผลบังคับตามกฎหมาย และไม

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแจงหรือย่ืนขอเรียกรองของนายจาง รวมถึงปญหาเกี่ยวกับจํานวนลูกจางที่รวมตัวกัน

หรือจํานวนลกูจางที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานเพ่ือใชสิทธิแจงขอเรียกรองมีจํานวนนอยเกินไป ตามมาตรา 13 

และ 15 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อีกท้ังไมมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการใหความเห็นชอบ

โดยมติเสียงสวนใหญของลูกจางทุกคนในสถานประกอบการกอนจะมีการนัดหยุดงาน และไมมีบทบัญญัติ

คุมครองสทิธิการทํางานของลูกจางในสถานประกอบการระหวางการนัดหยุดงานโดยชอบดวยกฎหมาย ตาม

มาตรา 34  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ให

สอดคลองและเหมาะสมกับปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณปจจุบัน ในประเด็นดังน้ี 

ประการที่ 1 ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการไมมีบทบัญญัติเร่ืองระยะเวลา ในการใชสิทธิ

แจงหรือยื่นขอเรียกรองเพื่อใหมีการกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง    

ประการที่ 2 ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับจํานวนลูกจางที่ใชสิทธิรวมตัวกันเพ่ือแจงหรือ

ยื่นขอเรียกรองตอนายจางมีจํานวนนอยเกินไป และไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแจงหรือยื่นขอเรียกรองของ

นายจางหรือสมาคมนายจางตอลูกจางไวโดยตรง  

ประการท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการไมมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการใหความ

เห็นชอบโดยมติเสียงสวนใหญของลูกจางท้ังหมดทุกคนในสถานประกอบการกอนจะมีการนัดหยุดงานโดย

ชอบดวยกฎหมาย  

ประการที่ 4 ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการไมมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิการทํางานของ

ลูกจางในสถานประกอบการในระหวางการนัดหยุดงานโดยชอบดวยกฎหมาย  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการแจงหรือยื่นขอเรียกรองดาน

แรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธพ.ศ. 2518 และกฎหมายที่เกี่ยวของของไทยและตางประเทศ  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ศึกษาวิจัยเอกสาร (documentary research) ไดแก ตํารา วารสาร เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ 

กฎหมายที่เก่ียวของ แนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

 

ผลการวิจัย 

ประเด็นปญหาประการท่ี 1 พบวามีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7886/2543 วินิจฉัยวา “การย่ืนขอเรียกรอง

เพื่อใหเกิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับใหมนั้น กฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาไววาจะตองยื่นขอเรียกรอง

ไดภายในระยะเวลาใด แตหากประสงคจะใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับใหมมีผลใชบังคับตอเนื่องกับ

ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางฉบับเดิม ก็จะตองยื่นขอเรียกรองเสียกอนขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางฉบับ

เดิมจะสิ้นระยะเวลาใชบังคับเทานั้น” เห็นวา คําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวเปนการตีความบทบัญญัติตามมาตรา 

13 และมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ในเร่ืองระยะเวลาการใชสิทธิแจงหรือยื่น

ขอเรียกรองเพื่อใหเกิดขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางฉบับใหมเทาน้ัน แตไมไดวินิจฉัยปญหาวาหากประสงค

จะขอแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางฉบับเดิมเพ่ือใหมีผลใชบังคับในระหวางระยะเวลาท่ีขอตกลง

เดิมยังมีผลใชบังคับอยูนั้น จะสามารถทําไดหรือไม อยางไร สวนกฎหมายแรงงานสัมพันธของสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น ไดกาํหนดใหในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับ คูกรณีมีสิทธิ

แจงหรือยื่นขอเรียกรองและเจรจาตอรองเพ่ือทําขอตกลงสําหรับเร่ืองที่ไมไดมีการกําหนดไวในขอตกลงท่ีใช

บังคับอยูได ซึ่งกฎหมายแรงงานสัมพันธของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกําหนดระยะ 

เวลาในการใชสิทธิแจงหรือย่ืนขอเรียกรองเพื่อใหมีการกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับขอตกลง

เก่ียวกับสภาพการจางไวเชนกัน 

ประเด็นปญหาประการท่ี 2 พบวากฎหมายแรงงานสัมพันธของญ่ีปุน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ลวนใหสิทธิเฉพาะสหภาพแรงงานเทานั้นที่เปนตัวแทนลูกจางในการ

แจงหรือยื่นขอเรียกรองตอฝายนายจาง  

ประเด็นปญหาประการท่ี 3  พบวากฎหมายแรงงานสัมพันธของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกําหนด

วิธีการนัดหยุดงานไวโดยเฉพาะ โดยจะกําหนดวิธีการเรียกนัดหยุดงานไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางวา

กอนจะนัดหยุดงานทุกคร้ังตองมีการลงคะแนนลับจากลูกจางที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานเพื่อขอมติใน

การนัดหยุดงานดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานท้ังหมด การนัดหยุดงานจึงเกิด

จากเสียงสวนใหญของลูกจางท่ีเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานและเปนท่ียอมรับของลูกจางทุกคนท่ีเกี่ยวของ

กับการนัดหยุดงาน การนัดหยุดงานของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจึงมีประสิทธิภาพและมีความเขมแข็งที่

จะตอรองกับฝายนายจาง  
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 ประเด็นปญหาประการที่ 4 พบวากฎหมายแรงงานสัมพันธของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดให

สหภาพแรงงานมีหนาท่ีตองกําหนดใหลูกจางบางสวนเขาไปทําหนาที่ชั่วคราวในสถานประกอบการของนายจาง

ในระหวางการนัดหยุดงาน เพ่ือใหธุรกิจของนายจางยังดําเนินกิจการตอไปไดอันเปนการปกปองสิทธิทาง

ทรัพยสินของนายจาง แตในสหรัฐอเมริกา ตามรัฐบัญญัติแรงงานสัมพันธแหงชาติ ค.ศ. 1935 ลูกจางมีสิทธิ

ในการนัดหยุดงานและนายจางก็มีสิทธิดําเนินการเพื่อประโยชนในทางธุรกิจของตนในระหวางที่ลูกจางนัด

หยุดงานได เชน การใหผูอ่ืนมาทํางานแทนลูกจาง ทั้งสองประเทศดังกลาวจึงใหความคุมครองสิทธิของนายจาง

มากกวาสิทธิของลูกจางในระหวางการนัดหยุดงาน แตมีบางประเทศท่ีหามมิใหนายจางไปวาจางบุคคลภายนอก

ใหเขามาทํางานแทนลูกจางท่ีรวมนัดหยุดงาน เชน สาธารณรัฐฝร่ังเศส แมจะไมมีบทบัญญัติหามจางลูกจาง

ทดแทนลูกจางท่ีนัดหยุดงานก็ตาม แตก็มีบทบัญญัติหามทําสัญญาจางบางรูปแบบที่เปนสัญญาจางแรงงาน

ชั่วคราวในการจางลูกจางทดแทนลูกจางท่ีนัดหยุดงาน 

 

อภิปรายผล 

ประเด็นปญหาประการท่ี 1  ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ตามมาตรา 13 

และมาตรา 15 ดังน้ี 

  1. หามมิใหฝายนายจางหรือฝายลูกจางใชสิทธิแจงหรือยื่นขอเรียกรองเพื่อใหมีการกําหนดหรือแกไข

เพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางในระหวางระยะเวลาที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับเดิมยังมีผล

ใชบังคับ ไมวาจะเกี่ยวของกับขอตกลงท่ีมีอยูเดิมหรือไมก็ตาม 

 2. ฝายนายจางหรือฝายลูกจางมีสิทธิแจงหรือยื่นขอเรียกรองตออีกฝายภายในกําหนดระยะเวลา 90 วัน 

กอนที่ระยะเวลาในขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางฉบับเดิมจะสิ้นสุดลง และใหมีผลใชบังคับเปนขอตกลง

เก่ียวกับสภาพการจางฉบับใหมตอจากระยะเวลาในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับเดิมที่สิ้นสุดลงตอไป 

              3. หากฝายนายจางและฝายลูกจางไมสามารถหาขอยุติรวมกันเกี่ยวกับการแจงหรือยื่นขอเรียกรองเพื่อ 

ใหมีการกําหนดหรือแกไขเพ่ิมเติมขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางเปนฉบับใหมภายในระยะเวลา 90 วัน กอนที่

ระยะเวลาในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับเดิมจะสิ้นสุดลง ใหถือวากระบวนการแจงหรือยื่นขอเรียกรอง

สิ้นสุดลงทันทีเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 90 วันดังกลาว และใหนําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับเดิม

ใชบังคับตอไปภายในระยะเวลาตามกฎหมาย 

ประเด็นปญหาประการที่ 2 ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ตามมาตรา 13 

และมาตรา 15 ดังน้ี 

1. ยกเลิกวิธีการแจงหรือยื่นขอเรียกรองโดยลูกจางรวมกลุมกันเอง ลูกจางทุกคนตองเปนสมาชิกสหภาพ

แรงงาน และใหสิทธิเฉพาะสหภาพแรงงานเทานั้นที่เปนผูแจงหรือยื่นขอเรียกรองตอฝายนายจางแทนลูกจาง

โดยฝายนายจางมีสิทธิเลือกเจรจาตอรองกับสหภาพแรงงานที่มีจํานวนลูกจางเปนสมาชิกในสถานประกอบการ

มากที่สุด  
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2. ใหฝายนายจางแจงหรือย่ืนขอเรียกรองตอลูกจางโดยการแจงหรือยื่นขอเรียกรองผานสหภาพแรงงาน

ทุกสหภาพแรงงานที่มีลูกจางในสถานประกอบการของนายจางเปนสมาชิก และสหภาพแรงงานจะนําเร่ืองที่

ไดรับแจงจากฝายนายจางไปแจงตอสมาชิกสหภาพแรงงานของตนทุกคนตอไป  

ประเด็นปญหาประการที่ 3 ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ตามมาตรา 34 

โดยกอนที่จะมีการนัดหยุดงานทุกคร้ัง สหภาพแรงงานซึ่งเปนตัวแทนของฝายลูกจางตองจัดใหสมาชิกสหภาพ

แรงงานลงมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญของลูกจางที่เปนสมาชิกดวยความสมัครใจและเห็นชอบดวยกับการ

นัดหยุดงานเปนจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของลูกจางทั้งหมดที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน และใหถือวา

การนัดหยุดงานดังกลาวมีผลผูกพันลูกจางท้ังหมดที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน                                          

ประเด็นปญหาประการที่ 4 ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ตามมาตรา 34  

ประกอบมาตรา 139  โดยหามมิใหนายจางไปวาจางบุคคลภายนอกใหเขามาทํางานแทนลูกจางที่รวมนัดหยุดงาน

โดยชอบดวยกฎหมาย และกําหนดบทลงโทษทางอาญาแกนายจางที่ฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ตามมาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 34 และ

มาตรา 34  ประกอบมาตรา 139  เพ่ือใหพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แกไขปญหาความขัดแยง

ระหวางนายจางกับลูกจางในสถานการณปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย

แรงงานสัมพันธอยางแทจริง 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟาอมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กลุม

ตัวอยางคือ เพศชายและเพศหญิง อายุ 15 ป ขึ้นไป จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent 

Samples t-test, One-way ANOVA และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 - 34 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได 10,000 - 20,000 บาท/เดือน มีการรับรูขาวสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยรวมอยูในระดับดี และ

มีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูขาวสาร

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และ

ทัศนคติที่มีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคม โดยมีทิศทางเดียวกันในเชิงบวกและอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน 

คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคม, กลุมโรงไฟฟาอมตะ บี.กริม เพาเวอร 
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ABSTRACT  

The purpose of this research was to examine the perception, attitude, and participation of the people 

toward the operation of corporate social responsibility of Amata B.Grimm power plants in Amata Nakorn 

Industrial Estate, Chonburi. The sample of the study comprised 400 males and females, of over 15 years of 

age. The data were gathered through the use of questionnaires and analyzed with the descriptive statistics 

consisting of frequency, percentage, mean and standard deviation, as well as the inferential statistics consisting 

of Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Pearson Correlation Coefficient. The result of the 

research showed that the majority of respondents were single females aged between 25 - 34 with a bachelor’s 

degree, and were government officials/state enterprise employees. Their average monthly income was between 

10,000 - 20,000 baht. The overall perception toward the operation of corporate social responsibility was at 

a moderate level. The overall attitude toward the operation of corporate social responsibility was at a high 

level, and the overall participation in the operation of corporate social responsibility was at a moderate level. 

It was also found that the perception on the operation of corporate social responsibility was positively correlated 

with the attitude toward the operation of corporate social responsibility, and the attitude toward the 

operation of corporate social responsibility was also positively correlated with the participation in the 

operation of corporate social responsibility. Both correlations were at a moderate level. 

Keywords: corporate social responsibility, Amata B. Grimm Power Plants in Amatanakorn. 

  

บทนํา 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลใหทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตางแขงขันกันพัฒนาการ

ผลิตสินคาและบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่งในขณะเดียวกันนั้น

ผลจากการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในกระบวนการผลิตยอมนํามาซึ่ งการใชทรัพยากรตาง ๆ เพิ่ม

สูงขึ้น จนเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและสังคมตามมา เชน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การ

เกิดภาวะมลพิษจากการปลอยของเสียสูสภาพแวดลอม ปญหาโลกรอน ปญหาสุขภาพอนามัยของผูที่อาศัยอยู

ในชุมชน ปญหาความปลอดภัย เปนตน สงผลใหผูบริโภคหรือประชาชนหันมาใหความสนใจเก่ียวกับการ

ดําเนินธุรกิจโดยความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility: CSR)  

 กลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เร่ิมดําเนินธุรกิจในป พ.ศ. 2536 

โดยเร่ิมบุกเบิกธุรกิจในชวงที่ประเทศไทยเปดใหบริษัทเอกชนดําเนินธุรกิจดานพลังงาน ในชวงเร่ิมตนการลงทุน

ใชชื่อบริษัท บี.กริม เพาเวอร ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร  ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา

และไอน้ําเปนภารกิจหลัก ปจจุบันกลุมธุรกิจ บี.กริม ไดดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจากกังหันกาซ 

(gas-fired combined cycle cogeneration) ทั้งสิ้นจํานวน 6 โรง กําลังการผลิตไฟฟารวม 733 เมกะวัตต และมี
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โรงไฟฟาที่อยูในระหวางการกอสรางอีกจํานวน 4 โรง รวมเปนกําลังการผลิตไฟฟาอีก 480 เมกะวัตต และอีก 

6 โครงการที่เร่ิมกอสรางในป พ.ศ. 2557 มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 720 เมกะวัตต  และเนื่องจากโรงไฟฟา

เปนธุรกิจที่นําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในกระบวนการผลิตพรอมกับการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน บริษัทจึงมุงเนนใหความสําคัญกับการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม 

(corporate social responsibility: CSR)  และแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

และเปนองคการที่มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวยความโอบออมอารี สรางสรรคประโยชนใหกับท้ังลูกคา ผูลงทุน 

พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนใกลเคียง ดวยความมุงมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยูที่

ดีขึ้น พรอมนําความเจริญรุงเรืองและความสุขมาสูสังคมไทย  มีความหวงใยตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม  

 ผูวิจัยในฐานะเปนพนักงานของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร จึงสนใจที่จะศึกษากิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร วามีรูปแบบและวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับ

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับชุมชนอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไร ตลอดจนศึกษาการรับรู 

ทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.

กริม เพาเวอร โดยยึดหลักของ Kotler & Nancy (2005, p. 25) ท่ีแบงรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ออกเปน 6 ประเภท ไดแก 1) การสงเสริมประเด็นปญหาทางสังคม (cause promotion) 2) การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับ

ประเด็นทางสังคม (cause-related marketing) 3) การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม (corporate social marketing) 

4) การบริจาคเพื่อการกุศล (corporate philanthropy) 5) การอาสาชวยเหลือชุมชน (community volunteering) 

และ 6) การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (socially responsible business practices) จากการศึกษา

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร เนนให

ความสําคัญกับการสงเสริมประเด็นปญหาทางสังคม การบริจาคเพ่ือการกุศล และการอาสาชวยเหลือชุมชน  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใน 3 ประเภทดังกลาว ผลที่ไดสามารถนําไปใช

เปนแนวทางสําหรับหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนําไปสูรูปแบบ

การใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่เหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุดในการสรางการยอมรับและการอยู

รวมกันระหวางองคกรและชุมชนอยางมีความสุขอยางยั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการรับรูขาวสาร ทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับ

ทัศนคติตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร 
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จังหวัดชลบุรี ของชุมชนในเขตพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับการเขารวม

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

ของชุมชนในเขตพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน 

 2. การรับรูขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของชุมชนในเขตพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร

ของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  

 3. ทัศนคติที่มีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ของชุมชนในเขตพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อนํามากําหนดแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรของกลุม

โรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จํานวนท้ังสิ้น 86,479 คน กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัย จํานวน 400 คน 

 ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได และตัวแปรตาม ไดแก การรับรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 78 

 

ผลการวิจัย 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 59.75) อายุระหวาง 25 - 34 ป (รอยละ 34.25) มีสถานภาพ

โสด (รอยละ 45.50) การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 31.00) อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 25.25) 

และมีรายไดจํานวน 10,000 - 20,000 บาท/เดือน (รอยละ 47.00)  

 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร  

ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  

 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร 

ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประเภทความรับผิดชอบตอสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( = 0.60) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการรับรูการบริจาคเพ่ือการกุศลมากท่ีสุด ( = 0.70) การรับรูอยู

ในระดับสูง รองลงมาคือ การประกอบธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ( = 0.62) การรับรูอยูในระดับ

ปานกลาง และการสงเสริมประเด็นปญหาทางสังคมมีการรับรูนอยที่สุด ( = 0.50) แตระดับการรับรูอยูใน

ระดับปานกลาง 

 ชองทางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.66) เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวา มีการรับรูขาวสารจากสื่อบุคคล เชน ผูนําชุมชน/เพ่ือน/ญาติ/เจาหนาท่ีโรงไฟฟาฯ มากที่ สุด 

( = 3.20) การรับรูอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ หอกระจายขาวในชุมชน ( = 3.13) การรับรูอยูใน

ระดับปานกลาง และมีการรับรูขาวสารจากปายประชาสัมพันธนอยที่สุด ( = 2.53) แตระดับการรับรูอยูใน

ระดับปานกลาง   

 ทัศนคติท่ีมีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร  ในนิคม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 ทัศนคติตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประเภทความรับผิดชอบตอสังคมเปนไปในเชิงบวกท้ังหมด โดยภาพรวม

อยูในระดับดี ( = 3.65) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีทัศนคติในเชิงบวกตอการสงเสริมประเด็นปญหา

ทางสังคมสูงที่สุด ( = 3.66) อยูในระดับดี รองลงมาคือ การบริจาคเพ่ือการกุศล ( = 3.65) อยูในระดับดี 

ในขณะที่การประกอบธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมนอยที่สุด ( = 3.64) แตอยูในระดับดีเชนกัน 

 การมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร  ใน

นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 การมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ใน

นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี อยูในระดับปานกลาง ( = 0.49) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีสวนรวมใน



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 79 

 

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมปลูกปา โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม หรือกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้นและ

กลุมโรงไฟฟาฯ มีสวนรวมกับกิจกรรม มากที่สุด ( = 0.62) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีสวนรวม

ในกิจกรรมดานศาสนาและมีกลุมโรงไฟฟาฯ เขารวมกิจกรรมดวย เชน งานประเพณี งานทอดกฐิน งานทําบุญ

ประจําป ฯลฯ ( = 0.57) อยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีการมีสวนรวมในกิจกรรมทุนการศึกษาท่ีกลุม

โรงไฟฟาฯ ใหการสนับสนุน นอยที่สุด ( = 0.25) อยูในระดับนอย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีการรับรูขาวสารเก่ียวกับ

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

แตกตางกัน  

 ผลการวิจัยพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

กลุมโรงไฟฟา  อมตะ บี.กริม เพาเวอร แตกตางกัน ขณะท่ีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร 

ไมแตกตางกัน กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมและมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ขณะท่ี

เพศชายตองการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดจากการรับขาวสารน้ันดวย (Goidhaborsadore & Yates, 2002, 

p. 114 อางถึงใน กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ, 2546) สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรรณิสา คงกะทรัพย  (2555, 

หนา 48) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคมของโรงไฟฟา

พระนครใต การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวาประชาชนท่ีเปนเพศหญิงมีการรับรูขาวสารการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบของโรงไฟฟาพระนครใตมากกวาเพศชาย 

 จึงอธิบายไดวา ชองทางการสื่อสารที่กลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ใชสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคม อาจสงผลใหเพศมีกระบวนการรับรูขาวสารหรือกระบวนการเลือกรับสื่อแตกตางกัน

สงผลใหมีการรับรูขาวสารไปในทิศทางที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 การรับรูขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของชุมชนในเขตพื้นท่ีรัศมี 

5 กิโลเมตรของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร 

จังหวัดชลบุร ี

 ผลการวิจัยพบวา การรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของชุมชนในเขตพื้นที่

รัศมี 5 กิโลเมตรของกลุมโรงไฟฟาฯ โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธดังกลาว

เปนไปในเชิงบวก ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากชุมชนมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมมาก ทัศนคติตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมก็จะมีมากตามไปดวย ซึ่งความสัมพันธอยูในระดับ

ปานกลาง อาจมาจากการไดเห็น ไดยิน หรือไดมีสวนรวมตรงกับสิ่งที่สนใจ หรือมีสวนเกี่ยวของของชุมชน
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เอง และการรับรูหรือการตีความขอมูลขาวสารหรือสิ่งที่ไดรับจากการสัมผัสผานประสาทสัมผัสของรางกาย 

หรือจากประสบการณซึ่งมีสิ่งแวดลอมเปนสิ่งเรา จึงอธิบายไดวา สวนใหญประชาชนในพื้นท่ีรับรูขอมูลขาวสาร

จากสื่อบุคคล และผลการวิจัยที่พบวาการรับรูขาวสารของประชาชนมีความสัมพันธกับทัศนคติตอกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคม จึงถือไดวาสื่อบุคคลเปนสื่อที่มีความสําคัญในการใหความนาเชื่อถือ และเกิดความ

คลอยตามไดเปนอยางดี  

 ในทํานองเดียวกันกับท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2546, หนา 75) ไดอธิบายไววา การรับรู (perception) เปน

กระบวนการตีความหมายตอสิ่งที่ไดพบเห็นในสิ่งแวดลอม สวนความหมาย (meaning) คือสิ่งที่เกิดจาก

กระบวนการตีความหมายหรือการรับรู หรือสามารถกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความหมายท่ีไดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อยางไรนั้น ยอมขึ้นอยูกับการรับรูและตีความหมายตอสิ่งนั้น ซึ่งในการรับรูและตีความหมายสิ่งที่เราไดพบ

เห็นนั้นตองอาศัยประสบการณของแตละคน เพราะประสบการณมีอิทธิพลตอการรับรูและตีความหมายตอ

สิ่งที่ไดรับและพบเห็น  

 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของชุมชนในเขตพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติที่มีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของชุมชนในเขต

พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก ในทิศทาง

เดียวกัน กลาวคือ เมื่อชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.

กริม เพาเวอร การเขารวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของชุมชนในเขตพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรจะดีเพิ่มขึ้น

ตาม ซึ่งความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ วุฒิชัย อารักษโพชฌงค (2554, หนา 152 - 153) ที่

พบวา ทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพภายใน ถือเปนปจจัยที่สงผลตอระดับ

พฤติการณการมีสวนรวมในการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายใน หากมีทัศนคติในประเด็นตาง ๆ 

ดังกลาวในลักษณะใดก็ตาม ยอมสงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมเชนนั้นดวย สอดคลองกับแนวคิดของ 

Shiffman & Kanuk (2000, อางถึงใน มานิตา จันทรเศรษฐี, 2551, หนา 8) ที่ใหความหมายของทัศนคติไววา 

ความโนมเอียงท่ีบุคคลเรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจ หรือไมพึงพอใจที่มีตอ

สิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยทัศนคติของบุคคลจะสะทอนมุมมองท่ีมีตอสภาพแวดลอม และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล และพฤติกรรมการมีสวนรวมก็ถือเปนพฤติกรรมของมนุษย 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. เน่ืองจากประชาชนรอบโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ยังขาดความรูความเขาใจตอการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ดังน้ัน เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองครบถวน เหมาะสม

กับสถานการณ และเพื่อสรางความรูใหกับประชาชน จึงควรเพ่ิมเติมชองทางและความถี่ในเร่ืองการสื่อสาร 

 2. ผูบริหารหรือผูที่รับผิดชอบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ควรมีการลงพื้นท่ีใหมากขึ้นเพื่อสราง

ความใกลชิดและสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ซึ่งจะทําใหทราบถึงความตองการและความคาดหวังที่มีตอ

โรงไฟฟา นําไปสูภาพลักษณที่ดีขององคกรตอไป  

 3. ควรจัดทําแผนการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ และควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทาง วิธีการดําเนินงานและเสนอความตองการของชุมชน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร เปนไปอยางเหมาะสม และตรงกับความตองการของชุมชน  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

และชุมชนที่อยูในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพียงพื้นท่ีเดียว ซึ่งเปนการวิจัยในวงจํากัดและใชอางอิงไดเฉพาะกรณี

การดําเนินกิจกรรมของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เทาน้ัน ใน

การศึกษาคร้ังตอไปจึงควรศึกษาถึงกลยุทธการสื่อสารของกลุมโรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร กับการรับรู

ขาวสาร ทัศนคติ และการยอมรับในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบและคนหาแนวทางการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพที่สุดตอไป 

 2. ควรศึกษาแนวคิดการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร และศึกษาการรับรูขาวสาร

การจดจํา ทัศนคติ และการมีสวนรวมตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของประชาชนท่ีไดรับผลจากการ

ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในกลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

 3. การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยคร้ัง

ตอไปควรใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณทั้งผูสงสารและผูรับสาร เพ่ือใหได

ขอมูลในเชิงลึก และในแงมุมตาง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหงานวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถนําผล

ที่ไดไปประยุกตใชและปฏิบัติไดจริง 
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การเปรียบเทียบการพยากรณปริมาณรถยนตจดทะเบียนใหมในจังหวดัชลบุร ี  

 ระหวางวิธีอารีมา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล 

A COMPARISON FORECAST VOLUME OF NEW CAR REGISTRATIONS 

IN CHONBURI BETWEEN ARIMA AND EXPONENTIAL  

SMOOTHING METHOD 

 

                                                                                  ผูชวยศาสตราจารย ประภัสสร คําสวัสดิ์*                            

Asst. Prof. Praphatsorn Cumsawat 

                         

บทคัดยอ   

 วัตถุประสงคของการวิจัยคือ การพยากรณปริมาณรถยนตจดทะเบียนใหมในจังหวัดชลบุรี โดยการ

เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 2 วิธี คือ วิธีอารีมาและวิธีปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล โดยใชอนุกรมเวลา

รายเดือนจากกองแผนงาน กรมการขนสงทางบก ต้ังแตเดือนมกราคม 2542 ถึงเดือนธันวาคม 2558 สําหรับ

การพยากรณ 6 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 โดยใชเกณฑรากกําลังสองของคาเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนยกกําลังสอง พบวาวิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล (แบบการเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาลในเชิงบวกของวินเทอร) มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากกวาวิธีอารีมา อยางไรก็ดี ทั้งสอง

วิธีสามารถนํามาใชวิธีการรวมเทคนิคพยากรณเพื่อใชเปนตัวแบบในการพยากรณที่เหมาะสมยิ่งขึ้น  

คําสําคัญ: รถยนตจดทะเบียนใหม, อารีมา, การปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to forecast volume of car registrations in Chonburi Province by 

comparing between ARIMA and Exponential Smoothing methods. The monthly data from Planning 

Division, Department of Land Transport from January, 1999 to December, 2015 were used for time series. 

The forecast had been made for six months from January 2016 to June 2016 by using the criterion of the 

root mean square error. The results showed that Holt-Winterts-Trend and Seasonal method were more 

suitable for this time series than ARIMA. However, both methods could be combined for forecasting to 

serve as an appropriate forecast model. 

Keywords: car registrations, ARIMA, exponential smoothing. 
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บทนํา 

 ปญหาสําคัญประการหน่ึงของสังคมไทยที่รัฐบาลแตละยุคสมัยตางพยายามหาทางแกไขอยางตอเนื่อง

คือ ปญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญตาง ๆ สะทอนใหเห็นถึงขีดความสามารถ

ของไทยที่ยังไมเขาใจตนตอของปญหาอยางแทจริง สําหรับการจราจรในจังหวัดชลบุรี นับจนถึงเดือนธันวาคม 

2558 มีจํานวนรถยนตที่จดทะเบียนสะสมอยูเทากับ 1,404,092 คัน (เฉพาะรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 

ในจังหวัดชลบุรี มีจํานวนรถยนตที่จดทะเบียนสะสม 236,611 คัน)  (กองแผนงาน  กรมการขนสงทางบก, 

ออนไลน, 2558) ในขณะท่ีจํานวนประชากรท้ังหมดในจังหวัดชลบุรีในป พ.ศ. 2557 เทากับ 1,421,425 คน คิด

เปนความหนาแนนของประชากรในจังหวัดเทากับ 325.79 คนตอตารางกิโลเมตร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 

ออนไลน, 2558) หากยังคงปลอยใหมีการจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ อาจสงผลใหเกิดความไมสมดุลกัน

ระหวางจํานวนรถยนตที่เพิ่มขึ้นกับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นภายในจังหวัดชลบุรี  ซึ่งจะสงผลกระทบตอ

ภาพรวมของจังหวัดชลบุรีในระยะยาว ดังนั้นจึงเปนเร่ืองที่นาสนใจ และนาคนควาศึกษาวาจํานวนปริมาณ

รถยนตที่จดทะเบียนภายในจังหวัดชลบุรีจะมีลักษณะเปนเชนไรในอนาคตอันใกล  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย         

 1. เปรียบเทียบผลการพยากรณระหวางแบบจําลอง Exponential Smoothing กับแบบจําลอง ARIMA

 2. เพื่อพยากรณปริมาณรถยนตจดทะเบียนใหมในจังหวัดชลบุรี  

  

วิธีดําเนินการวิจัย          

 ใชรูปแบบการวิจัยเชิงประจักษทางสังคมศาสตรและการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research method) 

โดยใชขอมูลอนุกรมเวลา (time series) จํานวนปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหมในจังหวัดชลบุรี รายเดือน 

ประเภท รย.1 (รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน) ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

จํานวน 204 เดือน ใชขอมูลสถิติการขนสง จากกองแผนงาน กรมการขนสงทางบก โดยตัวแบบท่ีนํามาใชใน

การพยากรณคือ ตัวแบบ Exponential Smoothing และตัวแบบ ARIMA ทั้งนี้จะใชโปรแกรม Eviews ในการ

วิเคราะหขอมูล    

การวิเคราะหความถูกตองของการพยากรณ ในทางปฏิบัติอาจพบรูปแบบการวิเคราะหอนุกรมเวลาท่ีดี

มากกวา 1 รูปแบบ ดังนั้นหากจําเปนตองเลือกรูปแบบพยากรณที่วิเคราะหจากขอมูลในอดีตวาควรเลือกใชแบบ

ใด อาจใชคาสูตร Root Mean Square Error (RMSE) ดังนี ้
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ผลการวิจัย                         

 การพยากรณดวยวิธี Exponential Smoothing  วิเคราะหขอมูลจากปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหม

ในจังหวัดชลบุร ีรายเดือน ประเภท รย.1 (รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน) ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 

ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 204 เดือน เม่ือมาสรางเปนรูปกราฟ ไดรูปกราฟมีลักษณะดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 กราฟขอมูลปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหมในจังหวัดชลบุรี ประเภท รย.1 

  

จากลักษณะของกราฟขอมูล แสดงใหเห็นวามีทั้งแนวโนม (trend) และฤดูกาล (season) การพยากรณ

ดวยวิธี Exponential Smoothing จะเลือกใช Holt-Winters-Additive และ Holt-Winters-Multiplicative จากน้ันจะ

พิจารณาวาวิธีใดในสองวิธีดังกลาวเหมาะสมในการนํามาใชพยากรณ   

 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Holt-Winters -Additive และ Holt-Winters - Multiplicative       

 

 
 

เมื่อเปรียบเทียบการทํา Exponential Smoothing แบบ Additive และแบบ Multiplicative จะพบวา แบบ 

Additive ใหตัวชี้วัดทางสถิติทั้ง Sum of Squared Residuals และ Root Mean Squared Error ตํ่ากวา  จากน้ัน

จะพยากรณออกไปอีก 6 เดือน ดังน้ัน End Date จะเปน 2559:06 โดยกําหนดใหคาจริง เทากับ Car (เสนทึบ) 

และคาพยากรณ 6 เดือน โดยวิธี Additive เทากับ Carsma (เสนประ) ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  เปรียบเทียบการทํา Exponential Smoothing แบบ Additive และแบบ Multiplicative 

 

 ทั้งนี้สมการการพยากรณโดยวิธี Exponential Smoothing แบบ Additive ที่เปนตัวแบบพยากรณที่สราง

จากขอมูลทั้งหมด (ปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหม ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2558) จะไดดังน้ี 

 

 
 

ตารางท่ี 2  สามารถอธิบายไดวา ปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหมของเดือนเมษายนจะนอยกวาเดือน

อ่ืน ๆ เนื่องจากมีคาดัชนีฤดูกาลนอยกวา 0 โดยท่ี คา �, � และ � มีคาเทากับ  0.5700, 0.0000 และ 0.0000 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2  ดัชนีฤดูกาลปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหม จากวิธี Exponential Smoothing สําหรับผลกระทบ 

                  ฤดูกาลแบบบวก 

 

เดือน คาประมวลของดัชนีฤดูกาล 

มกราคม 2559 272.1233 

กุมภาพันธ 2559 73.74705 

มีนาคม 2559 194.1943 

เมษายน 2559 -48.65251 

พฤษภาคม  2559 169.6771 

มีนาคม 2559 64.71264 

 

การพยากรณดวยวิธี ARIMA เนื่องจากทราบแลวในข้ันตนวาลักษณะของขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห

มีแนวโนมเปนฤดูกาล (อีกทั้งความแปรปรวนไมคงที่) อยางไรก็ดี การคํานวณดวยวิธี ARIMA จําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองทําใหขอมูลมีลักษณะคงที่เทาน้ัน ดังนั้นจึงจําเปนตองทําใหขอมูลอนุกรมเวลามีคุณสมบัติคงที่ 

(stationary) กอน โดยการทําผลตางปกติ ผลตางฤดูกาล และ Take Log เพ่ือลดความแปรปรวน น่ันคือกําหนด 

ให Z = d(log(car), 1, 12)  เม่ือปรับปรุงแลวตรวจสอบคุณสมบัติ Stationary โดยพิจารณาท้ังกราฟ และดวย 

Unit Root Test  
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ภาพที่ 3  กราฟขอมูลปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหม เมื่อแปลงขอมูลดวยการหาผลตางและผลตางฤดูกาล 

                 ลําดับท่ี 1        

     

จากการสังเกตกราฟจะเห็นวา Series ของ Z ไมมีคาคงที่ (�0) นอกจากน้ียังไมมีแนวโนมและฤดูกาล 

แสดงใหเห็นวา Series Z น้ัน Stationary แลว นอกจากน้ีเมื่อไดทํา Unit Root ของคาความคลาดเคลื่อนของ

ตัวแบบ พบวาคาความคลาดเคลื่อนมีความหยุดนิ่งที่ระดับ I(0)     
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การกําหนดรูปแบบ ARIMA จากคอเรลโรแกรม (correlogram)   จาก Series Z ขางตน จะนํามาพิจารณา

Correlogram ของสหสัมพันธในตัวเอง (autocorrelation: ACF) และสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (partial 

autocorrelation: PACF) เพ่ือกําหนด Autoregressive: AR (p) และ Moving Average: MA (q) โดยไดผลลัพธดังนี้

                   

ตารางท่ี 3  คา Correlogram ของขอมูลปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหม เม่ือแปลงขอมูลดวยการหาผลตาง 

                  และผลตางฤดูกาล ลําดับท่ี 1 
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  จาก Correlogram  จะกําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไปไดจากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรม

เวลาที่คงที่ เพ่ือคัดเลือกแบบจําลองท่ีเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากคา Akaike info criterion และ Schwarz 

criterion พบวาตัวแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ Series Z หรือ d(log(car),1,12)  ไดแก ตัวแบบ AR (4) SMA(1)12 ไม

มีพจนคาคงที่  

                      

ตารางท่ี 4  ผลลัพธของแบบจําลองท่ีใชในการพยากรณดวยวิธี ARIMA 
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ในขณะท่ีเมื่อตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของตัวแบบโดยการพิจารณา Correlogram และคา Q - stat 

พบวา Correlogram of  Residuals ของ ACF ไมมีลักษณะการลดลงแบบ Exponential ในขณะเดียวกันคา Q - stat 

ที่คํานวณไดมีคาตํ่ากวาคาวิกฤตของ Chi - square ณ ระดับนัยสําคัญ .1 (prob.<.10) แสดงใหเห็นวา ไมมี

สหสัมพันธในตัวเองของคาความคลาดเคลื่อน   

  

ตารางท่ี 5  Correlogram ของคาความคาดเคลื่อนของตัวแบบ   
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ดังนั้นจึงกลาวไดวา แบบจําลอง AR(4) SMA(1)12 เปนแบบจําลองพยากรณที่มีประสิทธิภาพและมี

ความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการพยากรณ โดยสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้  

 

 
 

จากสมการอธิบายไดวา อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหมในจังหวัดชลบุรีประเภท 

รย.1 ในคาบเวลาท่ี t ขึ้นอยูกับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณรถยนตในคาบเวลากอนหนา (Xt-1, Xt-2, Xt-3 และ 

Xt-4) และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในคาบเวลากอนหนา (�t-12) โดยเมื่อพิจารณาคา p-value ที่คํานวณได 

พบวาทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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Forecast: CARF
Actual: CAR
Forecast sample: 2542:01 2558:12
Adjusted sample: 2543:06 2558:12
Included observations: 187

Root Mean Squared Error 373.6025
Mean Absolute Error      197.8548
Mean Abs. Percent Error 16.55865
Theil Inequality Coefficient 0.135383
      Bias Proportion        0.007480
      Variance Proportion 0.079147
      Covariance Proportion 0.913372

 
 

ภาพที่ 4  กราฟพยากรณปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหม โดยวิธี ARIMA 

                             

โดยมีคาพยากรณปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหมในจังหวัดชลบุรี รายเดือน ประเภท รย.1 (รถยนตนั่ง

สวนบุคคลไมเกิน 7 คน) ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เปนไปตามตารางที่ 5  

 

ผลการคัดเลือกวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสม จากผลท่ีไดจากการพยากรณทั้งสองวิธี จะเห็นไดวาวิธี 

การพยากรณแบบ Exponential Smoothing ในลักษณะ Holt -Winters-Additive ใหคาของ Root Mean Squared 

Error: RMSE เทากับ  228.93 ขณะท่ีคาของ RMSE โดยการใชวิธีการพยากรณแบบ ARIMA ไดเทากับ 373.60 

จึงเห็นไดวาการพยากรณโดยวิธี Exponential Smoothing ในลักษณะ Holt-Winters-Additive ใหผลการพยากรณที่

เหมาะสมกวา เน่ืองจากมีความสัมพันธกับขอมูลจริงที่สูงกวาการพยากรณโดยวิธี ARIMA แตอยางไรก็ดี คา

พยากรณทั้งสองวิธีมีความนาเชื่อถือ เนื่องจากมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับขอมูลจริงอยางมีนัยสําคัญ                              
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การรวมเทคนิคการพยากรณ (combining forecast) (อัจฉรา จันทรฉาย, 2557, หนา 37 - 40) เน่ืองจาก

ไมมีเทคนิคใดที่พยากรณไดแมนยําทุกสถานการณและทุกงวดของการพยากรณ  จึงมีแนวคิดในการนําเทคนิค

การพยากรณหลาย ๆ เทคนิคมารวมกัน เพื่อใชเปนตัวแทนในการพยากรณ ไดแก การรวมเทคนิคการพยากรณ

โดยการถวงน้ําหนักโดยวัดความแมนยําแบบ Average Absolute Forecast Error (AFE) โดยการใชขอมูลของ

การพยากรณโดยวิธี Exponential Smoothing Holt-Winters-Additive และวิธี ARIMA ต้ังแตเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558  นํามาสรางเปนสมการการพยากรณ แบบ Combined Forecast  

 

 
 

ซึ่งจะไดผลลัพธของการพยากรณต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6  ผลการพยากรณปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหมทั้งสองวิธี และวิธี Combined Forecast 

 

งวดท่ี 

คาพยากรณวิธี 

Exponential Smoothing- 

Holt-Winters-Additive 

คาพยากรณวิธี 

ARIMA 
Combined Forecast 

มกราคม 2559 2,100.24 2,493.41 2,229.99 

กุมภาพันธ 2559 1,910.48 2,313.04 2,043.32 

มีนาคม 2559 2,039.54 2,498.18 2,190.89 

เมษายน 2559 1,805.30 2,017.53 1,875.34 

พฤษภาคม 2559 2,032.24 2,551.99 2,203.76 

มิถุนายน 2559 1,935.81 2,314.74 2,060.91 
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อภิปรายผล           

 การวิจัยครั้งน้ีนําเสนอวิธีการสรางและคัดเลือกตัวแบบท่ีเหมาะสมกับอนุกรมเวลาปริมาณรถยนตที่

จดทะเบียนใหม (รย.1) ในจังหวัดชลบุร ีโดยใชขอมูลรายเดือนต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2558 จํานวน 204 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณดวยวิธีการทางสถิติ 2 วิธี คือ วิธีอารีมาและวิธีการ

ปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล โดยใชเกณฑของรากกําลังที่ 2 ของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกกําลังสอง 

(RMSE) พบวาวิธีการปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลตามวิธีของ Holt-Winters-Additive มีความเหมาะสม

กับอนุกรมเวลาชุดนี้มากกวาวิธีอารีมา สอดคลองกับงานวิจัยของวรางคณา กีรติวิบูลย (2556, หนา 1 - 10) ที่

เปรียบเทียบวิธีการพยากรณระหวางวิธีบอกซ - เจนกินส กับวิธี Winter’s Exponential Smoothing อยางไรก็ดี 

เมื่อนําเทคนิคการรวมพยากรณโดยการถวงน้ําหนักเขามาใช จะไดสมการการพยากรณที่มีความใกลเคียงกับ

การพยากรณดวยวิธีปรับเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลตามวิธีของ Holt-Winters-Additive                 

 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยนี้พยายามอธิบายวา การใชเคร่ืองมือในการพยากรณขอมูลหนึ่ง ๆ จะมีความเหมาะสมใน

การพยากรณแตกตางกันไปตามแตขอมูลที่นํามาใชในการพยากรณ  อยางไรก็ดี การวิจัยนี้พิจารณาปจจัยเวลา

เพียงปจจัยเดียวสําหรับการสรางตัวแบบพยากรณปริมาณรถยนตที่จดทะเบียนใหม ดังนั้น ในการวิจัยคร้ัง

ตอไปควรนําปจจัยอื่นมาพิจารณาในการสรางตัวแบบดวย เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เปนตน   
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานบริการออกกําลังกาย 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS AFFECTING THE DECISION IN CHOOSING FITNESS 

SERVICES PLACE OF CONSUMERS IN BANGKOK AND VINICITY 
 

ประสุวีณ  วิเวก* 

Prasuwee Wiwek 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางคือ  ผูบริโภคเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่เคยใช

สถานบริการออกกําลังกาย อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 450 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานบริการออกกําลังกายของกลุม

ตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ 3 ลําดับแรกคือ ดานบุคลากร อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ดานผลิตภัณฑหรือบริการ อยูในระดับมาก  และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  กลุมตัวอยางมี

การตัดสินใจใชบริการสถานบริการออกกําลังกายซ้ําโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ 3 ลําดับแรกคือ 

หากไดรับสวนลดหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ  มีโอกาสจะกลับมาใชบริการที่สถานบริการออกกําลังกายอีก มีการ

ตัดสินใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีแนวโนมที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการที่สถานบริการออก

กําลังกาย  มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก และถามีโอกาสจะกลับมาใชบริการที่สถานบริการออกกําลังกาย

อีก ถึงแมวาจะไมไดรับสวนลดหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจใชบริการ, สถานบริการออกกําลังกาย 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to examine the factors affecting the decision in choosing fitness 

services place of consumers in Bangkok and vinicity. The samples of this study consisted of 450 male and  

female respondents above the age of 15 years who had used the fitness services in Bangkok and vinicity. The 

datawere collected by questionnaire and then they were analyzed by several statistics, namely, frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, Pearson’s correlation coefficient. The findings 

demonstrated that the overall marketing mix factors affecting the decision in choosing fitness services place 

of the samples were at a high level.  According to each marketing mix factor, most of the samples mphasized 

personnel at the highest level, followed by product or service at a high level, and promotion at a high level, 

respectively. The overall repetition (patronage) of the samples to use the fitness services place was at a high 

level.  Their decision on the repetition was at a high level if there were discounts or privileges.  Similarly, 

their decision to recommend other persons to use the fitness services place was at a high level.  Also, their 

decision to use the fitness services place again without discounts or privileges was at a high level. 

Keywords: marketing mix factor, decision in choosing service, fitness services place. 

 

บทนํา 

 จากการสงเสริมของภาครัฐบาลในเร่ืองการออกกําลังกาย ทําใหเกิดกระแสความนิยมและใหความสําคัญ

ตอสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครที่เปนเมืองใหญ  วิถีชีวิตในแตละวันมีความเรงรีบ 

ไมมีเวลาและสถานท่ีในการออกกําลังกาย จึงเกิดธุรกิจบริการสถานที่ออกกําลังกายที่เรียกวา ฟตเนสเซ็นเตอร 

และไดรับความนิยมจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร และสถานบริการออกกําลังกายในปจจุบันสามารถ

เขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น จึงเกิดการแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น   

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของพบวา มีงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก

วาสนา โฉมดี (2550) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอกลยุทธดานสวนประสมการตลาดบริการ

ในศูนยฟตเนส การกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะภาครัฐ ยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดการบริการที่มีผลตอการเลือกใชสถานบริการออกกําลังกายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองดังกลาว โดยคาดหวังวาผลการวิจัยจะเปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของธุรกิจสถานบริการออกกําลังกายในดานการวางแผนและพัฒนากลยุทธทางการตลาด

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบริการสถานบริการออกกําลังกาย การ

ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจใชบริการสถานบริการออกกําลังกายซ้ํา

ของผูบริโภค 

    2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชบริการสถานบริการ

ออกกําลังกายของผูบริโภค 

 3. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับการใหความสําคัญกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดของสถานบริการออกกําลังกาย 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดของสถานบริการ

ออกกําลังกายกับการตัดสินใจใชบริการสถานบริการออกกําลังกายซ้ํา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผูใชบริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการสถานบริการ

ออกกําลังกายแตกตางกัน 

 2. ผูใชบริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของสถานบริการออกกําลังกายแตกตางกัน 

 3. การใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสถานบริการออกกําลังกาย มีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจใชบริการสถานบริการออกกําลังกายซ้ํา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรคือ เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะตองเปนผูที่เคยใชบริการสถานบริการออกกําลังกาย รวมท้ังสิ้น 

450 คน การเลือกกลุมตัวอยางมี 2 ข้ันตอนคือ  

ขั้นตอนที่ 1 สุมแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (quota sampling) แบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมวัยรุน  ชวง

อายุ 15 - 17 ป  กลุมวัยทํางาน ชวงอายุ 18 - 59 ป และกลุมวัยผูสูงอายุ ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป กําหนดใหมีจํานวน

กลุมละ 150 คน  

 ขั้นตอนท่ี 2 สุมแบบบังเอิญ (accidental selection) ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลจากสถานบริการออกกําลังกาย

ตาง ๆ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหครบตามจํานวนที่กําหนดไวในแตละกลุม  
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   ไดแก แบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

ผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 236 คน (รอยละ 

52.40) อายุระหวาง 36 - 40 ป (รอยละ 25.10) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 62.70) เปนพนักงานบริษัท 

เอกชน (รอยละ 47.80) มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาท (รอยละ 25.10) และสถานภาพโสด (รอยละ 

54.90) 

2. พฤติกรรมการใชบริการสถานบริการออกกําลังกาย สวนใหญใชบริการสถานบริการออกกําลังกาย

ลักษณะฟตเนสเซ็นเตอรมากท่ีสุด (รอยละ 42.70) มีความถี่ในการใชบริการ 3 - 4 คร้ัง/สัปดาห (รอยละ 29.30) 

เลือกใชเคร่ืองมือ/อุปกรณเพื่อเผาผลาญไขมัน เชน ลูวิ่งไฟฟา จักรยานนั่งปน (รอยละ 29.30) ใชระยะเวลาใน

การออกกําลังกายโดยเฉลี่ย 1 - 2 ช่ัวโมง (รอยละ 60.00) ออกกําลังกายชวงวันจันทร - วันศุกร (รอยละ 46.90) 

ในชวงเวลา 18.01 - 22.00  น. (รอยละ 62.70) เลือกใชบริการสถานบริการออกกําลังกายท่ีมีที่ตั้งใกลที่พักอาศัย

(รอยละ 47.10) เปนสมาชิกประเภทรายเดือน (รอยละ 38.20) และมีคาใชจายในการใชบริการสถานบริการ

ออกกําลังกายโดยเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 2,000 บาท (รอยละ 42.90)   

             3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานบริการออกกําลังกายซ้ํา พบวา

โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ 3 ลําดับแรกคือ ดานบุคลากร มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ดานผลิตภัณฑหรือบริการ มีความสําคัญอยูในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญอยู

ในระดับมาก  

 4. การตัดสินใจใชบริการสถานบริการออกกําลังกายซ้ํา พบวามีการตัดสินใจใชบริการสถานบริการ

ออกกําลังกายซ้ําโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา การตัดสินใจเรียงลําดับ 3 ลําดับ

แรกคือ ถามีโอกาสจะกลับมาใชบริการที่สถานบริการออกกําลังกายอีก หากวาไดรับสวนลดหรือสิทธิพิเศษ

ตาง ๆ มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีแนวโนมที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการที่สถาน

บริการออกกําลังกาย มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก และถามีโอกาสจะกลับมาใชบริการที่สถานบริการออก

กําลังกายอีก ถึงแมวาจะไมไดรับสวนลดหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1  ผูใชบริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการสถาน

บริการออกกําลังกายแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ดังนี ้
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 1) ผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกัน มีรูปแบบของกิจกรรมท่ีมาใชบริการแตกตางกัน โดยพบวา เพศชาย

มีรูปแบบของกิจกรรมที่มาใชบริการคือ ใชเคร่ืองมือ/อุปกรณเพื่อบริหารกลามเนื้อสวนตาง ๆ (เชน เคร่ือง

บริหารหนาทอง เคร่ืองบริหารตนขา) สวนเพศหญิงใชเคร่ืองมือ/อุปกรณเพื่อเผาผลาญไขมัน (เชน ลูวิ่งไฟฟา 

จกัรยานนั่งปน) สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, หนา 204) ที่วา บุคคลท่ีมีเพศแตกตางกัน

จะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

 2) ผูใชบริการท่ีมีอายุแตกตางกัน มีชวงวันท่ีมาใชบริการแตกตางกัน โดยพบวา ผูใชบริการที่มีอายุ 

15 - 20 ป จะใชบริการวันเสาร - วันอาทิตย อายุ 21 - 50 ป จะใชบริการวันจันทร -วันศุกร สอดคลองกับผลการ 

วิจัยของ ชุติพล เทียนชวลิต (2558) ท่ีศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณภาพบริการกับความพึงพอใจ และ

พฤติกรรมการใชบริการศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญ่ีปุน) พบวา อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรม

การใชบริการ ไดแก ความถี่ในการใชบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งความถี่ที่มา

ใชบริการคือ ชวงวันที่ผูใชบริการเขามาใชบริการท่ีศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญ่ีปุน) นั่นเอง   

 3) ผูใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  มีคาใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน  

โดยพบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท  มีคาใชจายในการใชบริการนอยกวา 2,000 บาท

และผูที่มรีายไดตอเดือน 30,001 -  50,000 บาท มีคาใชจายในการใชบริการ 4,001 -5,000 บาท สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, หนา 53 - 55, 205) ที่กลาววา บุคคลในชั้นสังคม ไดแก อาชีพ ฐานะ 

และรายไดตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกตางกัน โดยบุคคลที่มีรายไดเพิ่มขึ้นยอมแสวงหาการบริโภคท่ีดี

ขึ้น โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายไดของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตองตัดสินใจ นั่นหมายถึง

หากผูบริโภคมีรายไดมากจะสงผลตอการตัดสินใจใชบริการท่ีมีคาใชจายสูง รวมถึงความสามารถในการ

จับจายใชสอยจะมากดวยเชนกัน   

สมมติฐานท่ี 2  ผูใชบริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดของสถานบริการออกกําลังกายแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ดังนี ้ 

1) ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกตางกัน  

โดยพบวา ผูใชบริการที่มีอายุ 21 - 30 ป ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมนอยกวา

ผูใชบริการที่มีอายุ 31 - 40 ป ผูใชบริการท่ีมีอายุ 41 - 45 ป ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

โดยรวมมากกวาผูใชบริการที่มีอายุ 46 - 50 ป และผูใชบริการท่ีมีอายุ 31 - 40 ป ใหความสําคัญกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดโดยรวมมากกวาผูใชบริการที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน (2538, หนา 41) ที่กลาววาอายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและ

พฤติกรรมคนท่ีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก 

ในขณะที่คนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคน

ที่มีอายุนอย เนื่องจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกัน คนที่อายุมากมัก 

จะใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบันเทิง 
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2) ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม

แตกตางกัน โดยพบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 - 40,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสม

ทางการตลาดโดยรวมนอยกวาผูที่มีรายได 30,001 - 50,000 บาท ผูที่มีรายได 30,001 - 50,000 บาท ใหความ 

สําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมากกวาผูที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท สอดคลองกับ

แนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, หนา 116) ที่วา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนเคร่ืองชี้วัดเร่ืองที่กลุม

สนใจรับรู บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน ทั้งการประกอบอาชีพ รายได ศาสนา รวม

ไปถึงสถานภาพสมรส ยอมสงผลตอการรับสารท่ีแตกตางกันดวย นอกจากน้ัน รายไดของบุคคลยังแสดงถึง

ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนองคประกอบสําคัญที่แสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง บงบอกถึงอํานาจใน

การใชจายเพื่อบริโภคขาวสาร ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ําจะมีการศึกษานอย ทําใหมีขอจํากัดในการรับรู 

เรียนรู ตลอดจนแสวงหาความรูและประสบการณในการดูแลตนเอง 

 สมมติฐานท่ี 3 การใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสถานบริการออกกําลังกาย

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการสถานบริการออกกําลังกายซ้ํา  เปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวา 

การใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการซ้ําอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก กลาวคือ เมื่อผูใชบริการใหความ 

สําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมากจะมีการตัดสินใจใชบริการซ้ํามากเชนกัน โดยความ 

สัมพันธที่พบอยูในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ นรเศรษฐ กมลสุทธิ, จิรวุฒิ หลอมประโคน และจิราพร 

อังศุวิโรจนกุล (2550, หนา 6) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร

สมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรใหความ 

สําคัญในดานชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับแรก โดยใหความสําคัญเร่ืองทําเลท่ีตั้งมีความเหมาะสมและ

สะดวกสบายตอการเดินทางมาใชบริการ รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัย

และมาตรฐานของเคร่ืองออกกําลังกาย สวนดานราคา ใหความสําคัญในเร่ืองราคาตองมีความเหมาะสมตอ

รูปแบบการใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในเร่ืองการใหสวนลดพิเศษ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ จึงควรมีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ิมเติม โดยเก็บขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ 

เชน การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อใหทราบขอมูลในเชิงลึกมากย่ิงขึ้น 

 2. ควรแบงกลุมผูใชบริการในแตละชวงอายุเทา ๆ กัน เพ่ือใหทราบขอมูลจากกลุมเปาหมายในแตละ

ชวงอายุ เพ่ือการพัฒนาสถานบริการออกกําลังกายใหตรงตามความตองการของลูกคา 

 3. ควรศึกษาสถานบริการออกกําลังกายอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลาย ๆ กัน เพ่ือใหทราบถึงกลยุทธ จุดแข็ง

จุดออน ปญหาอุปสรรค และโอกาสของสถานท่ีนั้น ๆ เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบและปรับใชใหเหมาะสม

ตอไป 
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พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลนกับความพึงพอใจ 

หลังจากการทําศัลยกรรมความงาม 

SELFIE BEHAVIOR ON SOCIAL NETWORK WITH SATISFACTION 

AFTER COSMETIC SURGERY 

 

พิมพภกร วงษรุง* 

Pimpakorn Wongrung 

     

บทคัดยอ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม พฤติกรรมการ

ใชงานเครือขายสังคมออนไลน พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รูปลักษณของตนเองบนเครือขายสังคมออนไลน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรเพศหญิงที่มี

อายุ 20 ปขึ้นไป และเปนผูที่เคยทําศัลยกรรมความงาม จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

วิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way 

ANOVA การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญใชงาน Facebook  มากกวา 15 คร้ัง/สัปดาห ผานโทรศัพทมือถือ มีวัตถุประสงคหลัก

เพื่ออัพเดทสถานะ ขอมูลสวนตัว รูปภาพ มีพฤติกรรมการเซลฟคอนขางบอย (4 - 6 คร้ัง/สัปดาห) ความถี่ใน

การใชแอปพลิเคชันเพื่อปรับแตงรูปเซลฟคือ นาน ๆ คร้ัง และมีจํานวนการใช 1 แอปพลิเคชัน มีเหตุผลของการ

ถายรูปเซลฟเพื่อบันทึกความทรงจําวาอยูที่ไหน ทําอะไร เมื่อใด โดยต้ังคาความเปนสวนตัวเฉพาะเพื่อน (friend) 

ลักษณะการถายรูปเซลฟคือ เนนรูปภาพที่แสดงใหเห็นรูปรางหนาตาท่ีสวยงาม  มีความคิดเห็นเร่ืองการให

ความสําคัญกับรูปลักษณของตนเองท่ีปรากฏบนเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุด มีความพึงพอใจหลังจาก

การทําศัลยกรรมความงามโดยรวมอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ: ศัลยกรรมความงาม, การเซลฟ, เครือขายสังคมออนไลน 

 

 

 

 

 

* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโฆษณาและส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2558 
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ABSTRACT  

The objective of this research was to investigate the satisfaction after cosmetic surgery, behaviors 

towards social network use, selfie posting behaviors on social network, and opinion towards self - image on 

social network.  The sample of this study consisted of 400 female respondents above the age of 20 years who 

had the cosmetic surgery.  The data, collected by using questionnaire, were analyzed by several statistics, 

namely, frequency, percentage, standard deviation, One-Way ANOVA, Pearson’s correlation coefficient. 

The results indicated that most of the samples used Facebook more than 15 times per week through their 

mobile phones.  Their main purpose was to update their status, personal information, and photos.  Their 

selfie posting behaviors were often about 4 - 6 times per week.  They rarely used an application to adjust 

their photos and only 1 application was used.  The reason of selfie was to memorize (publicize) where they 

were, what and when they were doing.  Also, they defined their Facebook as private (only friends).  Most 

of their selfie photos focused on beautiful face and physical shape.  Besides, most of the opinions emphasized 

the self-image shown on the social network and their satisfaction after the cosmetic surgery was at a high 

level. 

Keywords: cosmetic surgery, selfie, social network. 

 

บทนํา  

สมาคมศัลยแพทยตกแตงเสริมสวยนานาชาติ (International Society of Aesthetic Plastic Surgery: 

ISAPS) พบวาความนิยมในการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มขึ้นทุกป และงานวิจัยจํานวนมากไดนําประเด็น

อิทธิพลและปจจัยในการทําศัลยกรรมในบริบทตาง ๆ มาทํานายการทําศัลยกรรมความงาม และบริบททาง

สังคมที่ผูวิจัยเห็นวาเปนตัวแปรที่นาสนใจคือ พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลนซึ่งกลายเปน

ปรากกฏการณใหมที่เกิดขึ้น เนื่องจากในปจจุบันกลองในโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนไดพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อรองรับการถายเซลฟ จึงกลายมาเปนอิทธิพลสําคัญที่ทําใหคนหันมาสนใจในรูปลักษณของตนเอง นําไปสู

การแสวงหารูปลักษณที่มีความสมบูรณแบบมากข้ึนดวยการทําศัลยกรรมความงาม (Reiheld, Online, 2014) 

เปนสาเหตุใหผูวิจัยตองการศึกษาพฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลน และพฤติกรรมการถายรูปเซลฟ

บนเครือขายสังคมออนไลน วามีผลกับความรูสึกพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองหลังจากการทําศัลยกรรม

ความงามอยางไร คาดวาจะเปนประโยชนในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือใชในการสื่อสารการตลาดท่ี

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และยังสามารถสะทอนภาพจริงของสังคมในเร่ือง

การเสพติดเซลฟ เสพติดสังคมออนไลน หลงใหลในรูปลักษณตนเอง หรือการแขงขันกันดานรูปลักษณ เพ่ือให

สังคมตระหนักถึงการสรางคานิยมการมองความสวย ความสามารถและศักยภาพในตัวบุคคลดานอ่ืน มิใช

รูปลักษณความงามภายนอกแตเพียงอยางเดียว 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม พฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคม

ออนไลน พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลน และความคิดเห็นเก่ียวกับรูปลักษณของตนเองบน

เครือขายสังคมออนไลน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับความพึงพอใจหลังจากการ

ทําศัลยกรรมความงาม  

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลนกับความพึงพอใจ

หลังจากการทําศัลยกรรมความงาม 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองบนเครือขายสังคมออนไลน

กับความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงามแตกตาง

กัน 

2. พฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน มีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรม

ความงามแตกตางกัน 

3. พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน มีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรม

ความงามแตกตางกัน 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองบนเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้กําหนดกลุมตัวอยางใหเปนผูที่เคยทําศัลยกรรมความงาม ในท่ีนี้คือการทําอะไรก็ตามบน

ใบหนาหรือรางกาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความสวยงาม แตในกรณีของการผาตัดบนใบหนาและรางกายเพื่อ

จุดประสงคในการรักษาและการจัดฟน จะไมถือวาเปนการทําศัลยกรรมความงาม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ เพศหญิงที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ตองเปนผูที่เคยทําศัลยกรรม

ความงาม กลุมตัวอยางใชวิธีสุมโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (non-probability sampling) โดยสุมตัวอยาง

แบบสะดวก (convenience sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลดวยตนเอง จํานวน 100 ชุด และเก็บขอมูลทาง 

Online จํานวน 300 ชุด  

สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

ผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 30 ป (รอยละ 72.80) 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 60.50) เปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 39.00) มีรายไดระหวาง 

10,000 - 20,000 บาท/เดือน (รอยละ 35.00) มีสถานภาพโสด (รอยละ 78.50)  

2. พฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลน สวนใหญใชเครือขายสังคมออนไลน Facebook 

จํานวน 310 คน (รอยละ 77.50) มีความถี่ในการเขาใชงานเครือขายสังคมออนไลนมากกวา 15 คร้ัง/สัปดาห 

จํานวน 350 คน (รอยละ 87.50) ใชงานผานอุปกรณโทรศัพทมือถือ จํานวน 372 คน (รอยละ 93.00) และมี

วัตถุประสงคหลักในการใชงานเครือขายสังคมออนไลนคือ อัพเดทสถานะ/ขอมูลสวนตัว/รูปภาพ จํานวน 

141 คน (รอยละ 35.30) 

3. พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลน สวนใหญมีพฤติกรรมการถายรูปเซลฟตนเองเพียง

คนเดียว แลวเผยแพรบนเครือขายสังคมออนไลน มีความถี่คือคอนขางบอย (4 - 6 คร้ัง/สัปดาห) จํานวน 149 คน

(รอยละ 37.30) มีความถี่ในการใชแอปพลิเคชันเพื่อปรับแตงรูปเซลฟกอนการเผยแพรบนเครือขายสังคมออนไลน

คือ นาน ๆ คร้ัง มากที่สุด จํานวน 140 คน (รอยละ 35.00) มีจํานวนการใชแอปพลิเคชันท่ีใชในการปรับแตง

รูปเซลฟกอนเผยแพรบนเครือขายสังคมออนไลน คือ 1 แอปพลิเคชัน มากที่สุด จํานวน 285 คน (รอยละ 71.30) 

มีเหตุผลของการถายรูปเซลฟแลวเผยแพรบนเครือขายสังคมออนไลนคือ เพื่อบันทึกความทรงจําวาอยูที่ไหน 

ทําอะไร เมื่อใด จํานวน 277 คน (รอยละ 69.30) มีลักษณะการต้ังคาความเปนสวนตัวเมื่อโพสตรูปเซลฟบน

เครือขายสังคมออนไลนคือ ต้ังคาความเปนสวนตัวแบบเฉพาะเพื่อน (friend ) เทานั้นท่ีสามารถมองเห็นโพสตได 

จํานวน 221 คน (รอยละ 55.30) มีลักษณะการถายรูปเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลนคือ เนนรูปภาพที่แสดง

ใหเห็นรูปรางหนาตาท่ีสวยงาม จํานวน 147 คน (รอยละ 36.80) 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองบนเครือขายสังคมออนไลน โดยรวมอยูในระดับคอนขาง 

มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเร่ืองการใหความสําคัญกับรูปลักษณของ

ตนเองท่ีปรากฏบนเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปรางหนาตาบนเครือขายสังคมออนไลน

สามารถดึงดูดความสนใจของผูพบเห็นได และนอยที่สุดคือ ความไมรูสึกกังวลหากมีบุคคลอ่ืนนําภาพถาย

ของตนโพสตลงบนเครือขายสังคมออนไลนโดยไมมีการตกแตงภาพ 
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5. ความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม พบวา 

 1) ดานความสมบูรณแบบของรูปลักษณตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด

พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในรูปรางหนาตาของตนเองหลังจากทําศัลยกรรมความงามแลว มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ความพึงพอใจในรูปรางหนาตาของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนท่ีดูดี และนอยที่สุดคือ 

ความพึงพอใจในการทําศัลยกรรมความงาม หากมีโอกาสคิดวาจะทําเพิ่มเติมอีก  

 2) ดานการยอมรับจากสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา กลุมตัวอยาง

มีความพึงพอใจเมื่อมีบุคคลอ่ืนกลาวชื่นชมรูปรางหนาตาของตนมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจเมื่อรูปราง

หนาตาของตนทําใหไดรับโอกาสที่ดีจากคนในสังคม และนอยที่สุดคือ มีความพึงพอใจหากเพศตรงขามให

ความสนใจ/นิยมชมชอบรูปรางหนาตาของตน 

  

อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1  ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรม

ความงามแตกตางกัน  เปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจ

หลังจากการทํา ศัลยกรรมความงามดานการยอมรับจากสังคมแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปนนิสิต-นักศึกษา

มีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงามดานการยอมรับจากสังคมมากท่ีสุด แตกตางกับผูที่มีอาชีพ

แมบานที่มีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงามดานการยอมรับจากสังคมนอยที่สุด อาจเปนเพราะ

นิสิต - นักศึกษาเปนผูที่อยูในสภาพแวดลอมที่ตองพบปะผูคนที่เปนสังคมกลุมใหญ จึงทําใหเกิดการเปรียบเทียบ

ทางสังคมไดมากกวา เชน เปรียบเทียบกับผูที่ดูดีกวาหรือดอยกวาตนเอง เกิดการซึมซับคานิยมทางสังคม และ

เกิดความกดดันทางสังคมไดมากกวา และเนื่องจากเปนชวงวัยรุนจึงมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน 

มีพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลที่เปนผูมีอิทธิพลทางโลกออนไลน เชน ดารา ศิลปน หรือเน็ตไอดอล (net idol) 

ในขณะที่กลุมตัวอยางที่เปนแมบานซึ่งสวนใหญอาจจะพบปะเจรจาภายในแวดวง ครอบครัว ญาติสนิท  

เพื่อนบาน มีโอกาสพบปะเจรจากับผูคนในสังคมอ่ืน ๆ นอยกวา จึงมีโอกาสท่ีจะถูกเปรียบเทียบทางสังคม

นอยกวาอาชีพอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัยของกมลกานต จีนชาง (2553, หนา 58) ที่พบวา นิสิต - นักศึกษา

หลายคนมักจะหมกมุนกับเร่ืองความงามและรูปรางหนาตา เนื่องจากมีความตองการจะเปลี่ยนแปลงใหรูปราง

หนาตาดูดีและสวยงามข้ึน อาจมาจากกระแสสังคมในปจจุบันที่นิยมชมชอบดารา นักแสดงท่ีมีรูปรางหนาตา

สวยงาม และเปนผูที่ยอมรับวาผานการทําศัลยกรรมความงามมาแลว ทําใหวัยรุนยอมรับคานิยมความสวยงาม

เหมือนดารา และมองวาการทําศัลยกรรมความงามน้ันไมใชเร่ืองเสียหาย แตกลับชวยทําใหมีโอกาสทางสังคม

ที่ดี ทําใหตนเองรูสึกมีคุณคาและเกิดความพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม 

สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน มีความพึงพอใจหลังจาก

การทําศัลยกรรมความงามแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวาผูที่มีการใชงานผานเคร่ืองคอมพิวเตอร

จะมีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงามโดยรวมนอยกวาผูที่มีการใชงานผานโทรศัพทมือถือ 
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อาจเปนเพราะในปจจุบันอินเทอรเน็ตเชื่อมตอไดเร็วขึ้นโดยมีคาใชจายไมสูงมาก และมีโทรศัพทมือถือแบบ

สมารทโฟน (smart phone) ท่ีมีฟงคชันการใชงานที่ตอบโจทยการดําเนินชีวิตมาก สอดคลองกับประเด็นท่ีวิจัย

คือ การแสดงตัวตนผานเครือขายสังคมออนไลนดวยการถายรูปเซลฟผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ซึ่งมี

ฟงคชันการใชงานกลองที่สะดวก ถายรูปเสร็จแลวสามารถเผยแพรลงบนเครือขายสังคมออนไลนไดทันที 

จึงทําใหองคกรธุรกิจความงามตองปรับกลยุทธการสื่อสารการตลาดใหมโดยใชสื่อออนไลน (online media) 

มากข้ึน เพื่อสรางแรงจูงใจและคานิยมในการทําศัลยกรรมความงาม สอดคลองกับที่บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน 

(ออนไลน, 2558) ไดกลาววา อิทธิพลของการโฆษณาและสื่อสารการตลาดทางสื่อตาง ๆ ที่สามารถเขาถึงตัว

บุคคลไดงาย ทุกที่ทุกเวลา ทําใหแนวโนมกระแสนิยมดานความสวยความงามในป 2559 มีทิศทางเพ่ิมสูงมากขึ้น 

และโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนมีการพัฒนาเทคโนโลยี สามารถถายรูปเซลฟไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

มีแอปพลิเคชันตกแตงรูปแลวเผยแพรในเครือขายสังคมออนไลนไดทันที เปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหคนไทย

มีคานิยมเร่ืองการทําศัลยกรรมเพื่อความงามไปในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้น 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน มีความพึงพอใจหลังจาก

การทําศัลยกรรมความงามแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวาผูที่มีความถี่ในการถายรูปเซลฟตนเอง

เพียงคนเดียวคือ แทบจะไม (นอยกวา 1 คร้ัง/สัปดาห) จะมีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม 

โดยรวมนอยกวาผูที่มีความถี่บางคร้ัง (1 - 3 คร้ัง/สัปดาห) และผูที่มีความถี่เปนประจํา (มากกวา 6 คร้ัง/สัปดาห) 

อาจเปนเพราะเมื่อบุคคลตองการใหรูปลักษณทางรางกายของตนเองสวยงามตามความตองการ  ก็มักจะเฝา

สํารวจตรวจสอบรูปรางหนาตาอยูเสมอผานการถายรูปเซลฟที่เปนเสมือนกระจกสะทอนตัวตนสูสังคม  จึง

ทําใหกลุมตัวอยางท่ีมีความถี่ในการถายรูปเซลฟมากจะมีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม

มากเชนกัน สอดคลองกับที่ศัลยแพทย Mani (2015 อางถึงใน Olya, Online, 2015) กลาววา บุคคลมักจะมี

ความหมกมุนวาตัวเองเปนอยางไรจากการเฝามองรูปเซลฟ ถายรูปเซลฟซ้ําแลวซ้ําเลา ทําใหเห็นสิ่งที่ตองการ

จะเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น จึงเลือกสรางความพึงพอใจดวยการทําศัลยกรรมความงาม และยังพบวาสอดคลองกับ

แนวคิดเร่ือง การสะทอนจากผูอ่ืน (reflected appraisal) จากการศึกษาของเจอรเกน (Gergen, 1965 อางถึงใน 

Babladelis, 1984, p. 172) ท่ีพบวา บุคคลจะเกิดการเรียนรูวาตนเองเปนอยางไรไดจากผูอ่ืน ซึ่งอาจบอกตนดวย

ภาษาพูดหรือภาษาทาทาง จากการบอกเลาหรือเสนอแนะ เปรียบไดกับยอดการกดไลคและคอมเมนตนั่นเอง 

เปนกระจกเงาสะทอนใหบุคคลสามารถมองเห็นตนเอง ประเมินความสวยงามของตนเอง และเห็นคุณคาของ

ตนเองสูง จึงเกิดความพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองตามมา 

สมมติฐานท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองบนเครือขายสงัคมออนไลน มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม เปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวามีความสัมพันธกันโดยรวม 

กลาวคือ เมื่อกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองวาดูดีบนเครือขายสังคมออนไลนมาก 

จะมีความพึงพอใจหลังจากการทําศัลยกรรมความงามโดยรวมมากเชนกัน สอดคลองกับทฤษฎีระดับความ

ตองการ 5 ขั้น ของมาสโลว (Maslow, 1943, pp. 370 - 396) ซึ่งอธิบายแนวคิดวา ความตองการขั้นท่ี 4 เปน
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ระดับความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม (esteem or status needs) เปนความตองการที่ประกอบดวยสิ่ง

ตาง ๆ คือ ความมั่นใจในตนเองเร่ืองความสามารถ ความรู และความสําคัญ การมีฐานะโดดเดนเปนท่ียอมรับ 

หากจะกลาวถึงประเด็นเร่ืองความพึงพอใจในรูปลักษณ นั่นคือการไดรับการชื่นชม ยอมรับและยกยองในดาน

ความงามและรูปลักษณที่สวยโดดเดนกวาผูอื่น  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ขอมูลพฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลน พฤติกรรมการเซลฟบนเครือขายสังคมออนไลน

เปนแนวทางในการนําไปปรับใชในการวางแผนและงบประมาณการโฆษณาและส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

ของธุรกิจความงามได  

2. ควรเสริมสรางการปลูกฝงคานิยมในการสรางความภาคภูมิใจในตัวตน ยอมรับตัวตนท่ีแทจริง ไม

ควรตัดสินที่ความสวยงามภายนอกเพียงอยางเดียว  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

            ควรศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีทําศัลยกรรมความงามในเพศชายและเพศทางเลือก เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางเพศวามีผลกับการทําศัลยกรรมความงามและความพึงพอใจอยางไรบาง  
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การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของนักศึกษารายวิชาการจัดการ 

แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา* 

DEVELOPMENT STUDENT’S ANALYTICAL THINKING USING  

A CASE STUDY FOR STUDENT IN MANAGEMENT OF  

LEARNING RESOURCES AND LOCAL WISDOM COURSE 

 

เพ็ญพรรษา  อุยปดฌาวงศ** 

Penpansa Uypatchawong 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของนักศึกษารายวิชาการจัดการแหลงการเรียนรู

และภูมิปญญาทองถิ่น ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โดยใชการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1)  ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา และ 2) ศึกษา

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาการจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2558 โดยเก็บขอมูลจากแบบบันทึกและประเมินกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพรรณนาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 51 คน (นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558) พบวา 1) ผลการพัฒนาความสามารถ

การคิดวิเคราะหของผูเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหขอมูล เหตุการณ สถานการณ ซึ่งเปนกรณีศึกษาได

อยางเชื่อมโยง สัมพันธกับสิ่งที่มอบหมาย โดยผูเรียนมีความพยายาม เอาใจใสในการปฏิบัติงานอยางเปนลําดับ

ขั้นตอน มีการคิดแยกแยะพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางสมเหตุสมผล  และ 2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.07 อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห, การจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research investigated the critical thinking development of the first semester students in the 

academic year 2558 in Management of Learning Resources and Local Wisdom Course where a case based 

learning method was used. The purposes of the research were: 1) to study the result of the development on 
 

 

* งานวิจัยนี้ไดรบัการสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนสําหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

** อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
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critical thinking by using case based learning and  2) to study satisfactions toward learning activities in 

Management of Learning Resources and Local Wisdom Course for the first semester of the academic year 

2558. The data were collected by recording, evaluating during learning activities, and doing satisfaction survey. 

Descriptive analysis was used to analyze the data. The samples were 51 undergraduate students from the 

Faculty of Education (who enrolled in Social Studies in the first semester of the academic year 2558). The 

results were as follows: 1) the result of development on critical thinking of students showed that students 

had ability to think critically on case based learning which was related to assignments and 2) the students 

had high level of satisfaction towards learning activities. 

Keywords: analytical thinking, case studies. 

 

บทนํา 

 การจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษาถือเปนเร่ืองที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  เพื่อใหผูเรียน ผูสอน 

และผูเกี่ยวของมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) 

มีเปาหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและจัดการศึกษา 

ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 2545 (ฉบับที่ 2) และ 2553 (ฉบับที่ 3) 

(สุคนธ สินธพานนท และคณะ, 2555, หนา 8) ประกอบกับการสงเสริมใหเด็กไทยมีลักษณะเปนบุคคลแหง

การเรียนรู ใฝรูใฝเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีทักษะการคิดใน

ชั้นเรียน การคิดและการสอนคิดจึงเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง การจัดการศึกษาตองพัฒนาและฝกฝนจนเกิดเปน

ทักษะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต การคิดอยางมีจุดมุงหมาย มีทิศทาง มีกระบวนการท่ีดี รอบคอบ จะทําให

ไดคําตอบหรือบทสรุปท่ีมีคุณภาพ เชื่อมโยงไปสูการกระทําหรือการดํารงชีวิตที่เหมาะสมของแตละบุคคลตอไป 

เปาหมายของการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดพุทธพิสัยข้ันสูงหรือความคิดระดับสูง (higher order thinking) 

ประกอบดวยระดับความคิดที่เนนการนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา แตเด็กไทย

ก็ยังไมเปนไปตามความตองการของสังคม (วรรณิการ วงศมยุรา, ออนไลน, 2552) จากการปฏิรูปและปญหา

ดังกลาว การพัฒนาและสงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะหจะเปนสิ่งที่ชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและนําไปใช

ไดอยางตอเน่ืองอีกดวย 

 การคิดวิเคราะห (analysis thinking) เปนการคิดท่ีสามารถจําแนกแยกแยะขอมูลออกเปนสวนยอยตาม

หลักการที่กําหนด เพื่อคนหาความจริงจนไดความคิดที่จะนําไปสูขอสรุปและการนําไปประยุกตใช องคประกอบ

สําคัญของการคิดวิเคราะหประกอบดวยการคิดวิเคราะหเนื้อหา การคิดวิเคราะหความสัมพันธ และการคิด

วิเคราะหหลักการ การฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยูเสมอจะเปนหนทางนําไปสูการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย

อันมีผลตอการพัฒนาปญญา (สุคนธ สินธพานนท และคณะ, 2555, หนา 29) ทั้งนี้ การฝกฝนการคิดวิเคราะห
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ทําไดหลายวิธี ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (case study method) เปนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียน

ไดศึกษาเรียนรูกรณีหรือเร่ืองราวตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนเร่ืองจริงหรือสมมติขึ้นจากความเปนจริง โดยมีการเก็บ

รวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนขอมูล การจัดการเรียนรูแบบนี้เปนการฝกใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยวิธกีารหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมหรือเสริมสรางความรูใหกวางขวาง

และนํา ไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได (สุวิทย มูลคํา, 2551, หนา 93) อีกท้ังการเรียนการสอนรายวิชา

การจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น มุงเนนการสรางองคความรูเพื่อจัดการแหลงการเรียนรูและ

ภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีระบบ มีจุดมุงหมายและกระบวนการถายทอดความรู ตลอดจนการประยุกตใชใน

การศึกษา ซึ่งการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวจําเปนที่ผูเรียนและครูซึ่งเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัด การ

เรียนรู ตองใหความสําคัญในการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัตินําไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน สังคม และวิชาชีพตอไปได จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง การ

พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของนักศึกษารายวิชา การจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยใชการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาการจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของนักศึกษารายวิชาการจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โดยใชการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

(classroom action research) ดังน้ี  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักศึกษารายวิชาการจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2558 จํานวน 51 คน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษารายวิชาการจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ช้ันปที่ 

3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 

51 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบบันทึกและประเมินกิจกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการ

จัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 2) แบบฝกปฏิบัตแิละใบงาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถ
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การคิดวิเคราะห และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ

1) ขั้นเตรียมการ วางแผนและออกแบบเครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บขอมูล 2) ข้ันดําเนินการ เก็บรวบรวมขอมูล

จากการจัดกิจกรรม ประเมินผลการจัดกิจกรรมรวมกับผลงาน ประเมินแบบฝกปฏิบัติ ใบงาน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 3) ขั้นทบทวน ตรวจสอบความสมบูรณและเก็บขอมูลเพิ่มเติม 

 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ ดังน้ี 1) วิเคราะหผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

ดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) วิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรู

โดยใชกรณีศึกษา ดวยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 

3) วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) จากแบบบันทึก แบบประเมินผล และขอคําถามปลายเปด จะ

ประมวลเน้ือหา จําแนกหมวดหมู และนําเสนอแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห 

 

ผลการวิจัย 

 1. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา ผูสอนออกแบบกิจกรรม

โดยใชแบบฝกปฏิบัติเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห มีกระบวนการ

ในการเรียนรูและการพัฒนาการคิดวิเคราะห ดังนี้ 

 1) ขั้นศึกษาขอมูล ผูสอนมอบหมายงานและกําหนดประเด็นหรือกรณีศึกษาใหผูเรียน ซ่ึงผูเรียนมี

ความเอาใจใสในการศึกษาขอมูลอยางละเอียดมากขึ้นตามลําดับการมอบหมายในแตละคร้ัง 

 2) ขั้นการต้ังวัตถุประสงค ผูเรียนสามารถทําความเขาใจ วัตถุประสงคของงานท่ีครูมอบหมายได โดย

ผูเรียนมักเกิดขอคําถามกับครูผูสอนเพ่ือยํ้าความเขาใจของตนเอง 

 3) ขั้นกําหนดเกณฑในการจําแนกแยกแยะขอมูล เม่ือผูเรียนทําความเขาใจวัตถุประสงคของประเด็น

แลวจึงกําหนดเกณฑเพื่อจําแนกแยกแยะขอมูลใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 4) ขั้นจําแนกแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนด ผูเรียนจะจําแนกแยกแยะขอมูลท่ีมีตามเกณฑที่

สอดคลองกับสิ่งท่ีตนเองกําหนด เปนไปตามวัตถุประสงคของงานที่ไดรับมอบหมายหรือวัตถุประสงคที่ตนเอง

ตั้งไว 

 5) ขั้นหาความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ และความสัมพันธของขอมูลในแตละองคประกอบ 

ผูสอนมีบทบาทในการเปนที่ปรึกษา ขณะเดียวกันผูเรียนจะไดพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของตนเอง

อยางตอเนื่อง โดยผู เรียนนําขอมูลจําแนกแยกแยะตามวัตถุประสงคและเกณฑที่กําหนด แลวพิจารณา

ความสัมพันธระหวางองคประกอบของขอมูล พบวาผูเรียนพิจารณาความสัมพันธรวมกับการคิดวิเคราะหใน 

3 สวนคือ  
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      -  การคิดวิเคราะหเนื้อหา ผูเรียนสามารถสรุป แยกแยะประเด็น กรณี ขอมูลไดอยางเหมาะสม 

พิจารณาความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

      -  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ผูเรียนสามารถพิจารณาขอมูลท่ีตนมีรวมกับประเด็น กรณี หรือ

งานที่ไดรับมอบหมาย ไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงค 

      -  การคิดวิเคราะหหลักการ ผูเรียนนําหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไดรับมอบหมาย 

วิเคราะหรวมขอมูลและประเด็นไดอยางเปนเหตุเปนผล 

 6) ขั้นนําเสนอผลการวิเคราะห ผูเรียนนําเสนอผลการพิจารณาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ตองการ

และสามารถอธิบายผลอยางเชื่อมโยง แสดงใหเห็นความสัมพันธทางความคิดของผูเรียน 

 7) ขั้นสรุปผลการวิเคราะหและตอบคําถามตามวัตถุประสงค ซึ่งเปนขั้นสุดทาย ผูเรียนสามารถนําผล

ที่ไดจากการดําเนินการขั้นตาง ๆ มาวิเคราะหสรุปอยางเปนเหตุเปนผล มีความเชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งที่ตองการ

นําไปสูความสามารถในการตอบคําถามตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ 

 ผูสอนซึ่งเปนผูอํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษาในการจัดการเรียนรู เห็นวาผูเรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหขอมูล เหตุการณ สถานการณ ซึ่งเปนกรณีศึกษาไดอยางเชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งที่มอบหมาย

โดยผูเรียนมีความพยายาม เอาใจใสในการปฏิบัติงานอยางเปนลําดับข้ันตอน มีการคิดแยกแยะพิจารณาสิ่งตาง ๆ 

อยางสมเหตุสมผล ทั้งผูเรียนและผูสอนตองฝกฝนและปฏิบัติอยางตอเน่ืองจนเกิดเปนทักษะที่จะนําไปสูการ

ประยุกตใชในกิจกรรมตาง ๆ 

 2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรู โดยใชกรณีศึกษา พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

การจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.07) เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก  1) บทบาทและทักษะของ

ครูผูสอนมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.25)  2) กระบวนการเรียนรูทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 

(คาเฉลี่ย 4.14)  3) กระบวนการเรียนรูกอใหเกิดการคิด วิเคราะห  อภิปราย ระดมสมองทําใหเกิดความรู ความคิด

ที่กวางขวาง (คาเฉลี่ย 4.10)  4) กระบวนการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการมีสวนรวม และเปดโอกาสในการเรียนรู 

(คาเฉลี่ย 4.10)  5) สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู (คาเฉลี่ย 4.08)  6) ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ที่สรางสรรคดวยความกระตือรือรนอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉลี่ย 4.08)  7) ผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู การติดตอ สื่อสาร

และการทํางานรวมกับผูอ่ืน (คาเฉลี่ย 4.04)  8) ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู สามารถเชื่อมโยง วิเคราะหระหวาง

หัวขอหรือประเด็นได (คาเฉลี่ย 4.04)  9) สื่อและวัสดุอุปกรณเอ้ือตอการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.94)  และ 10) ความ

พรอมของผูเรียนตอการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.92)  

 ทั้งนี้ ผูเรียนยังไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) การเรียนรูเปนการสงเสริมกระบวนการ

คิดของผูเรียน มีแนวทางในการสรางระบบการคิดของตนเอง 2) การเรียนรูมีลักษณะที่ทําใหผูเรียนเปนอิสระ

ในการคิด การแสดงออกในการทํางาน 3) ผูเรียนเกิดทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนมากข้ึน 4) ควรมีเวลา

ในการจัดการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น และ 5) ควรจัดการเรียนรูในลักษณะนี้นอกสถานที่หลากหลาย และมีความ

พรอมมากขึ้น 
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อภิปรายผล   

 1. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา  พบวาผูเรียนมี

กระบวนการในการคิดวิเคราะห สอดคลองกับทิศนา แขมมณี และคณะ (2549, หนา 12) ที่กลาววาข้ันตอน

การคิดวิเคราะห ไดแก ขั้นศึกษาขอมูล ขั้นตั้งวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล ขั้นกําหนดเกณฑในการ

จําแนกแยกแยะขอมูล ขั้นแยกแยะขอมูลตามเกณฑที่กําหนดเพ่ือใหเห็นองคประกอบของสิ่งที่วิเคราะห  ขั้น

หาความ สัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ และความสัมพันธของขอมูลในแตละองคประกอบ ขั้นนําเสนอ

ผลการวิเคราะห และขั้นนําผลการวิเคราะหมาสรุปตอบคําถามตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ ผูเรียนไดคิดวิเคราะห

ความสัมพันธเปน 3 สวนคือ การคิดวิเคราะหเนื้อหา การคิดวิเคราะหความสัมพันธ และการคิดวิเคราะหหลักการ

ซึ่งเปนไปตามท่ีคลารก (Clark, 1970, pp. 11 - 13) และบลูม (Bloom, 1957, pp. 148 - 150 อางถึงใน สุคนธ 

สินธพานนท และคณะ, 2555, หนา 31) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดวิเคราะหไว 

 2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรู โดยใชกรณีศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดย

ผูเรียนเห็นวาการเรียนรูเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดกระบวนการคิด สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑารัตน พันธุ (2556) 

ที่พบวา ผูเรียนสวนใหญมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหดีขึ้น รูหลักการคิดวิเคราะห สามารถปฏิบัติงาน

และความถูกตองของงานอยูในระดับดี กลาคิดอยางเต็มที่ ผูเรียนใหเหตุผลประกอบในทุกหัวขอไดอยางชัดเจน

อยูในระดับดี ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ สามารถบอกเหตุผลการออกแบบไดชัดเจนและ

สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง กระบวนการคิดวิเคราะห 5W1H เปนทักษะที่ใชไดผลดีในระดับท่ีนาพอใจ 

สามารถชวยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดดีขึ้นตามจุดประสงคที่กําหนดไว 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูสอนควรมีวิธีการเสริมแรง การเตรียมความพรอมในดานสื่อ กรณีศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสม 

นํามาใชในการจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปปรับใชในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ทั้ง

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทักษะความสามารถดานตาง ๆ 

 3. ควรใชและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย อันจะเปนประโยชนตอการ

สงเสริม พัฒนา และเปนแบบอยางใหแกนักศกึษาท่ีตองจัดการเรียนรู 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความจงรักภักดีตอตราสินคา จําแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร 2) ศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรานอาหารจานดวนที่มีผล

ตอความจงรักภักดี โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภค

ที่ใชบริการรานอาหารจานดวน จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบที การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสมการเสนถดถอยพหุคูณ พบวา 1) กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน

จะมีความจงรักภักดีที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอ

ความจงรักภักดีตอตราสินคา เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก  ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคคล ดานสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 

คําสําคัญ: ความจงรักภักดีตอตราสินคา, สวนประสมทางการตลาด, รานอาหารจานดวน   

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to compare brand loyalty of fast - food restaurant customers 

by demographic characteristics, and 2) to study the impact level of the marketing mix factors on brand loyalty 

of fast - food restaurant.   The questionnaire was used as a tool to collect data. The research sampling group 
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included 400 consumers who used to get the service from fast - food restaurants. The statistics used in data 

analysis were: 1) descriptive statistics, consisting of percentage, mean and standard deviation, and 2) inferential 

statistics including t-test, one-way analysis variance, and multiple regression analysis. The findings showed 

that 1) the respondents with different ages, incomes, and education levels had different loyalty on fast - food 

restaurants in Pattaya, Chonburi province, and 2) marketing strategies which had influences on brand royalty, 

ranked from the highest to the lowest scores, were process, physical evidence, price, individual preference and 

channel of the product, respectively. 

Keywords: brand equity, marketing mix factors, fast - food restaurant. 

 

บทนํา 

 อาหารจานดวนเปนอาหารที่เนนความสะดวกรวดเร็ว ผูบริโภคสามารถซื้อไปรับประทานไดทุกที่

ทุกเวลา ไมวาจะเปนการน่ังรับประทานในราน ในรถ หรือที่ทํางาน โดยใชเพียงภาชนะกระดาษ สามารถท้ิง

ลงถังขยะไดทันทีเมื่อรับประทานเสร็จ จากรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเรงรีบในปจจุบันทําใหอาหารจานดวนเปน

ที่นิยมอยางมากโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน และมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของผูบริโภคชาวไทยมากขึ้น สังเกต

ไดจากอัตราการเติบโตของธุรกิจรานอาหารจานดวนท่ีผานมามีอัตราการเติบโตไมต่ํากวารอยละ 10 - 15 ปจจุบัน

มูลคาตลาดอาหารจานดวนอยูที่ 25,000 ลานบาท (สุนิษฐา เศรษฐีธร, 2557) การแขงขันของธุรกิจรานอาหาร

จานดวนที่เพิ่มขึ้น ทําใหธุรกิจประเภทนี้ตองพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน

ซึ่งกลยุทธทางการตลาดน้ีอาจเรียกวาสวนประสมทางการตลาด ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญทางการตลาดที่สามารถ

ตอบสนองลูกคากลุมเปาหมาย (Kotler, 1997, p. 92) สวนประสมทางการตลาดเปนแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม

มีองคประกอบ 7 กลุม ไดแก 1) ผลิตภัณฑ เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษย คือสิ่งที่

ผูขายตองมอบใหแกลูกคา และลูกคาจะไดรับประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑ อาจเปนสิ่งซึ่งจับตองไดและ

ที่จับตองไมได 2) ราคา คือคุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ลูกคาจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาจึงจะตัดสินใจซื้อ 3) ชองทางการจัด

จําหนายที่ครอบคลุมพื้นท่ีในการขายสินคาและบริการใหกลุมเปาหมาย 4) การสงเสริมทางการตลาด เปน

เคร่ืองมือที่สําคัญในการติดตอสื่อสารระหวางผูขายหรือผูใหบริการกับลูกคา เพื่อแจงขอมูลขาวสารหรือชัก

จูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ 5) บุคคลหรือพนักงาน ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทํา

หนาที่ในการแสวงหาและติดตอลูกคา รวมถึงการเสนอขาย เพ่ือกระตุนใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อหรือใช

บริการ 6) ลักษณะทางกายภาพ ตองแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของบริการโดยผานหลักฐานท่ีมองเห็นได เชน 

ธุรกิจโรงภาพยนตรตองพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา และ 

7) กระบวนการ เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานที่ปฏิบัติในการบริการที่นําเสนอกับลูกคา 

เพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว และทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ สวนประสมทางการตลาด
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ขางตนเปนตัวขับเคลื่อนใหกระบวนการทํางานมีมาตรฐานที่ลูกคายอมรับ หากองคกรธุรกิจการบริการขาด

สวนใดสวนหนึ่งไปอาจนําความเสื่อมเสียมาสูธุรกิจได 

การที่ธุรกิจรานอาหารจานดวนนําสวนประสมทางการตลาดมาใชเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจนั้นยอม

นําไปสูผลตอบแทนทั้งในรูปตัวเงิน ไดแก กําไรและยอดขาย และสวนที่ไมใชตัวเงินไดแก ความจงรักภักดีตอ

ตราสินคา ซึ่งหมายถึงความผูกพันที่มีตอตราสินคา รานคา การบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่อยูบนพ้ืนฐานของทัศนคติ

ที่ชอบพอหรือการสนองตอบดวยพฤติกรรม อาทิ การรวมกิจกรรมทางการตลาดและการซื้อสินคาซ้ํา (ธีรพันธ 

โลหทองคํา, ออนไลน, 2547) สวนประสมทางการตลาดจะทําใหลูกคาเกิดความรูสึกดานบวกตอตราสินคา 

เกิดความไววางใจและกลับมารับประทานอาหารที่มีตราสินคาเดิมอีก จนพัฒนาเปนความจงรักภักดีในที่สุด 

อยางไรก็ตาม ธุรกิจรานอาหารจานดวนยังคงเพิ่มจํานวนสาขาอยางตอเนื่อง ควบคูกับการเปดตัวเมนูใหมเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่มีอยางตอเนื่องตลอดทั้งปถือเปน

แรงกระตุนสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคใหความสนใจและเขามาใชบริการเพ่ิมข้ึน 

 ที่ผานมาไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับผูบริโภครานอาหารจานดวนประเภทตาง ๆ ไดแก ภาพลักษณผูบริโภค

ที่มีตอรานฟาสตฟูดเคเอฟซี (ก่ิงกาญจน ศรีจินไตย, 2547) พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารฟาสตฟูด KFC  

(ภัทรา ทิพยบุญทรัพย, 2548) พฤติกรรมและความพึงพอใจในการบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภท KFC (พวงผกา 

ภูครองทุง และคณะ, 2550) พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคอาหารจานดวน (วรโชติ 

ตรีธนพัฒน และอนุศิษฎ สงนา, 2556) สวนงานวิจัยนี้จะมุงเนนความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด

และความจงรักภักดีตอตราสินคา ผลการวิจัยจะเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการบริการ

ของรานอาหารจานดวนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความจงรักภักดีตอตราสินคารานอาหารจานดวน จําแนกตามลักษณะทางประชากร 

ศาสตร 

           2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอความจงรักภักดีตอตราสินคา

รานอาหารจานดวน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. บุคคลท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกัน จะมีความจงรักภักดี

ตอตราสินคารานอาหารจานดวนในพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอตราสินคารานอาหารจานดวนใน

พัทยา จังหวัดชลบุร ี
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ขอบเขตของการวิจัย 

 มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความจงรักภักดีตอตราสินคาในเขตพัทยา 

จําแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ประชากร

ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูอยูอาศัยในเขตเมืองพัทยา จํานวนทั้งสิ้น 1,338,656 คน (ขอมูลจากสถิติกรมการปกครอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) สามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดจากสูตรไมทราบขนาดกลุมตัวอยางของ Cochran 

(1965) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 

2549, หนา 74) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการรานอาหาร

จานดวนในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามซึ่งมีคาความเที่ยงโดยรวมรอยละ 94 แบงออกเปน 3 สวน 

ดังนี ้

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานอาหารจานดวน 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจดัจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคคล 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ 

7. ดานกระบวนการ 

ความจงรักภักดีตอตราสินคา 
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 สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

จํานวน 5 ขอ เปนแบบสอบถามปลายปดแบบหลายตัวเลือก และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว 

 สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานอาหารจานดวน จํานวน 33 ขอ แบงเปน 7 ดาน ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทาง

กายภาพ ดานกระบวนการ ดัดแปลงมาจาก รุจศลักษณ ธูปกระจาง (2552) 

 สวนท่ี 3 ความจงรักภักดีตอตราสินคา เปนขอคําถามเชิงบวก จํานวน  11 ขอ และขอคําถามเชิงลบ 

จํานวน 4 ขอ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดัดแปลงมาจาก กรวิภา อมรประภาธีรกุล (2553) 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistic package for the social science) โดยเลือก

เฉพาะวิธีวิเคราะหขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานในการวิจัย ใชสถิติดังนี้ 

 1. สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive statistical analysis) ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และนําเสนอขอมูลในตาราง เพ่ืออธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ไดแก 

    1.1 การแจกแจงความถี่และคารอยละ (percentage) เพ่ือใชแปลความหมายขอมูลดานประชากรศาสตร 

ความจงรักภักดีตอตราสินคาในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

    1.2 คาฐานนิยม (mode) คือคาของฐานขอมูลท่ีมีความถี่สูงสุด เพื่อใชแปลความหมายขอมูลดาน

ประชากรศาสตร ความจงรักภักดีตอตราสินคาในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

    1.3 คามัชฌิมาเลขคณิต (arithmetic mean: ) เพื่อใชแปลความหมายขอมูลปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของรานอาหารจานดวน 

    1.4 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) เพื่อใชบรรยายความแตกตาง และใชแปล

ความหมายขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอตราสินคา 

 2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential statistical analysis) ไดแก สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน

หาความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุมกับตัวแปรตาม สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐานความแตกตาง

ระหวางประชากร 2 กลุม และการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ (multiple regressions) สมการพยากรณ

ในรูปคะแนนดิบ 
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ผลการวิจัย 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศชาย 145 36.2 

เพศหญิง 255 63.8 

รวม 400 100.0 

อายไุมเกิน 24 ป 249 62.2 

อายรุะหวาง 25 - 29 ป 100 25.0 

อายุ 30 ป ขึ้นไป 51 12.8 

รวม 400 100.0 

การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตร ี 136 34.0 

การศึกษาระดับปริญญาตร ี 263 66.0 

รวม 400 100.0 

อาชีพธุรกิจสวนตัว 57 14.3 

อาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 24 6.0 

อาชีพพนักงาน/รับจาง/เกษตรกรรม 147 37.2 

นักเรียน/นักศึกษา 170 42.5 

รวม 400 100.0 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท 118 29.5 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000 - 20,000 บาท 197 49.8 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 20,000 บาท 81 20.7 

รวม 400 100.0 

               

 ตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 255 คน  

(รอยละ 63.8) มีอายุไมเกิน 24 ป จํานวน 249 คน (รอยละ 62.3) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 263 คน 

(รอยละ 66.0) เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 170 คน (รอยละ 42.5) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000 - 

20,000 บาท จํานวน 197 คน (รอยละ 49.8) 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดของรานอาหารจานดวน พบวากลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดาน

ผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( = 3.45, SD = 0.62) รองลงมาคือ ดานกระบวนการ ( = 3.43, SD = 0.72) 
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ดานการสงเสริมการตลาด ( = 3.41, SD = 0.72) ดานบุคคล ( = 3.40, SD = 0.70) ดานลักษณะทางกายภาพ 

((((((( = 3.38, SD = 0.73) ดานชองทางการจัดจําหนาย ((((((( = 3.38, SD = 0.68) และดานราคา ((((((( = 3.29, SD = 0.72) 

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลดานความจงรักภักดีตอตราสินคา พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความจงรักภักดีตอตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.31, SD = 0.66) เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ 

ดานความช่ืนชอบผลิตภัณฑ ( = 3.54, SD = 0.77) ดานความซื่อสัตยตอตราสินคา ( = 3.36, SD = 0.71) 

และดานการซื้อซ้ําผลิตภัณฑ ( = 3.16, SD = 0.82) ตามลําดับ 

 สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 บุคคลท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกัน จะมี

ความจงรักภักดีตอตราสินคารานอาหารจานดวนที่แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความจงรักภักดีของลูกคารานอาหารจานดวน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวนบุคคล ความจงรักภักดีตอตราสินคา 

1. เพศ 0.88 (0.14) 

2. อายุ 2.18 (0.07) 

3. ระดับการศึกษา 0.21 (0.81) 

4. อาชีพ 7.98 (0.00*) 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 0.97 (0.40) 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรเพศใชการทดสอบที (t-test) ในตารางคือคา t(Sig.) ตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย 

  ตอเดือน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว(One-Way ANOVA) ในตารางคือ F(Sig.) 

 

 ตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันมีความจงรักภักดีตอตราสินคาโดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยพบวากลุมตัวอยางที่มี

อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีความจงภักดีตอตราสินคาโดยรวมมากกวานักเรียน/นักศึกษา 

เนื่องจากนักเรียน/นักศึกษาเปนกลุมตัวอยางที่ไมยึดติดกับตราสินคาและชอบทดลองผลิตภัณฑใหม ๆ สอดคลอง

กับ ธนากร ภัทรพูนสิน (2556) ท่ีพบวาผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความจงภักดีตอตราสินคาโดยรวมมากกวา

นักเรียน/นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนที่แตกตางกันไมมีผลตอความจงรักภักดีตอตราสินคารานอาหารจานดวน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอตราสินคารานอาหาร

จานดวนในพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีตอตราสินคา 

                โดยรวมของรานอาหารจานดวนในพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

จากการถดถอย 74.45           7 10.63 55.39* .000 

จากแหลงอื่น ๆ 75.25 392       0.19   

รวม 149.68 399    

คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธพหุคูณ (multiple correlation, R ) = .705 

คาสัมประสิทธิ์ดานประสิทธิภาพ (coefficient of determination, 2R ) = .497 

*p<.05 

 

ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธการถดถอยความจงรักภักดีของลูกคาตอตราสินคารานอาหารจานดวนในพัทยา จังหวัด 

                  ชลบุรี 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ความจงรักภักดีตอตราสินคา 

t 

 

p-value คาสัมประสิทธ    

การถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน 

คาคงท่ี  (constant) 0.96 0.189 6.29* 0.00 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.16 0.045 2.50* 0.01 

2. ดานราคา 0.09 0.031 1.80 0.07 

3. ดานการสงเสริมการตลาด 0.01 0.035 0.11 0.90 

4. ดานชองทางการจดัจําหนาย 0.03 0.046 0.64 0.51 

5. ดานบุคคล 0.05 0.054 0.74 0.45 

6. ดานกระบวนการ 0.16 0.056 2.61* 0.00 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 0.21 0.049 3.39* 0.00 

*p<.05 
 

 จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความจงรัก 

ภักดีของลูกคาตอตราสินคารานอาหารจานดวนโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสวนประสม

ทางการตลาดมีระดับความสามารถในการอธิบายอยูที่รอยละ 41 สวนอีกรอยละ 59 มาจากอิทธิพลของตัวแปร

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการวิจัยน้ี เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

ความจงรักภักดีของลูกคาตอตราสินคารานอาหารจานดวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลําดับ
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ความสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ ดานลักษณะทางกายภาพ (β = 0.21) ดานกระบวนการ (β = 0.16) และดานผลิตภัณฑ 

(β = 0.16) 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคาตอ

ตราสินคารานอาหารจานดวน 3 ลําดับแรก คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดานผลิตภัณฑ 

อธิบายไดวา ลักษณะทางกายภาพที่ดี ไดแก บรรยากาศเปนกันเอง สถานที่สะอาด การตกแตงรานที่สวยงาม

ทันสมัย จะสงเสริมใหลูกคาเกิดความสะดวกสบาย และสรางความประทับใจใหผูที่มาใชบริการ  อีกทั้ง

กระบวนการท่ีชัดเจนตอเนื่องและการใหบริการจะเปนตัวขับเคลื่อนใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปไดอยาง

ราบร่ืน รวมถึงรสชาติและความหลากหลายของรานอาหารจานดวนจะเปนตัวดึงดูดลูกคาและเพ่ิมยอดขาย

ไดอยางตอเน่ืองเชนกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ดานกระบวนการ รานอาหารจานดวนในพัทยา จังหวัดชลบุรี ควรใหความสําคัญกับการรับฟงความ

คิดเห็นของผูบริโภค และมีการปรับปรุงขั้นตอนการสั่งอาหารเพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ นอกจากนี้ 

ควรมีแผนปฏิบัติการเม่ือมีเหตุการณเฉพาะหนา เชน ลูกคาไมพอใจกับอาหารท่ีไดรับหรือมีสิ่งแปลกปลอม

ในอาหาร 

 2. ดานลักษณะทางกายภาพ รานอาหารจานดวนในพัทยา จังหวัดชลบุร ีควรใหความสําคัญกับความ

สะอาดและความสะดวกสบายภายในราน การจัดตกแตงสถานที่ภายในราน ควรตกแตงดวยเฟอรนิเจอรที่สวยงาม 

อันจะทําใหลูกคาอยากเขามารับประทานมากยิ่งขึ้น 

    3. ดานผลิตภัณฑ รานอาหารจานดวนในพัทยา จังหวัดชลบุรี ควรเนนอาหารประเภทไก เนนดานรสชาติ 

กลิ่น รูปแบบ สีสัน ความสดใหม และความสวยงามของผลิตภัณฑ ผูจัดการรานควรตรวจสอบวัตถุดิบและ

ฝกอบรมพนักงานในการปรุงอาหารอยางตอเนื่อง 
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สรางสรรคผลงานจิตรกรรมภายใตหัวขอ “เติมเต็ม” 

CREATION OF PAINTINGS UNDER  

“FULFILLMENT” PROJECT 

 

ภานุวัฒน สิทธิโชค* 

Panuwat Sitthichoke 

 

บทคัดยอ 

ผลงานการสรางสรรคศิลปะชุดนี้ เปนการรวบรวมแนวความคิดท่ีมองถึงโครงสรางความสัมพันธ

ระหวาง “มนุษย” กับ “โลกวัตถุ” ตีความโดยใชสัญลักษณแทนความหมายของสิ่งสองสิ่งที่มีความแตกตางกัน

ในแตละข้ัวความหมาย แตมีความดึงดูดซึ่งกันและกันจนผสมผสานกลมกลืนมนุษยสูโลกวัตถุเสมือน ลุมหลง

ติดอยูในมิติที่ไรเสถียรภาพและขาดการควบคุมดวยสติ แสดงออกดวยการใชสัญลักษณทางทัศนธาตุและ

ความรูสึกสวนตัวผานรูปแบบงานจิตรกรรม มุงหมายเพียงการเรียนรู ยอนคิดภายในจิตใจ และพัฒนาในการ

ใชชีวิตของมนุษย 

คําสําคัญ: มนุษย, สังคม, โลกวัตถุ, จิตรกรรม 

 

ABSTRACT 

The works in this project are created from the collection of concepts that focus on the structure of 

relationship between "human beings" and "material world" which is construed by using symbols to metaphor 

two things that extremely contradict to each other on two different poles of meanings, but attract each other 

until they blend and merge with each other. In the material world, human beings indulge themselves in the 

dimension that is instable and lack of imprudent, which is expressed with symbols of visual elements and 

personal feelings through paintings that focus on learning, contemplation in the mind, and improvement of 

human living. 

Keywords: humam, society, material world, paintings. 

 

 

 

 

* อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบกราฟก คณะดิจทิัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 
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บทนํา 

ผูวิจัยมองถึงโครงสรางความสัมพันธระหวาง “มนุษย” กับ “โลกวัตถุ” วาหมายถึง ความสัมพันธของ

มนุษยกับความทะเยอทะยานที่ไรขอบเขต มนุษยสรางวัตถุสิ่งอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการ

เพื่อใหความเปนอยูสะดวกสบาย การคิดและการผลิตวัตถุมีอยูตลอดเวลาจนกลายเปนสังคมโลกวัตถุ หลอหลอม

และสรางคานิยมในจิตใจมนุษยใหหลงติดในดินแดนวัตถุจนไมสามารถหาทางออกหรือแบงแยกสวนที่เปน

วัตถุในตัวตนของมนุษยออกได ผูวิจัยจึงสนใจโครงสรางความสัมพันธของมนุษยกับวัตถุซึ่งมีความดึงดูดซึ่ง

กันและกัน มนุษยผูมีความทะเยอทะยานอยากที่ไรขอบเขตกับโลกวัตถุที่มนุษยหลงติดอยูดวยการถูกควบคุม

ยึดเหน่ียวเขากับจิตใจ จนหลายชีวิตไมสามารถหลุดพนและไมอาจคนพบตัวตนท่ีแทจริงในความเปนมนุษย

ได สะทอนผานผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม เพ่ือใหความรูสึกทางสุนทรียภาพ สรางอารมณสะเทือนใจ 

ปลุกความเห็นตางในประสบการณใหมและประเทืองปญญาแกผูรับชม 

 

กรอบทฤษฎี 

การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุด “เติมเต็ม” น้ี มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธภายในจิตใจและ

ความสัมพันธภายนอก ดังน้ัน ทฤษฎีที่นํามาใชจึงเร่ิมตนต้ังแตสวนของความเปนมนุษยในจิตใจ รวมถึงการ

แสดงออก และผลท่ีปรากฏขึ้นในสังคมมนุษยโดยรวม ผลงานชุดนี้ใช 3 กรอบทฤษฎีในการอางอิง ไดแก  

1. ทฤษฎีการรับรูของมนุษย (perception theory) เปนกระบวนการขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญของการเกิดอารมณ

ความรูสึกตาง ๆ การรับรูเปนผลเนื่องมาจากการที่มนุษยใชอวัยวะรับสัมผัส (sensory motor) ซึ่งเรียกวา เคร่ืองรับ 

(sensory) ท้ัง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง (รัจรี นพเกตุ, 2554, หนา 157) การรับรูของมนุษยจะ

ตอบสนองพฤติกรรมใดข้ึนอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของมนุษย และความสามารถในการแปรเปล่ียน

ความหมายจากสิ่งท่ีไดรับสัมผัส แลวสงขอมูลสูสมองเพื่อทบทวนกับประสบการณเดิมวาความรูสึกจากการ

รับสัมผัสนั้นคืออะไร ทําใหมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรานั้นตามท่ีไดรับรู เปนผลใหเกิดการแสดงออกทาง

พฤติกรรมการรับรูและการเรียนรูสิ่งตาง ๆ จนเกิดเปนอุปนิสัยที่แตกตางกันออกไป นอกจากปจจัยการรับรูดวย

ประสาทสัมผัสทางกายแลว ยังมีปจจัยทางจิตใจ คือความรูหรือประสบการณเดิม ความตองการ และเจตคติ

ดังนั้น การรับรูจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับสิ่งที่มีอิทธิพลหรือปจจัยในการรับรู ทั้งลักษณะของผูรับรู

และลักษณะของสิ่งเราเปนสําคัญ 

  2. ทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย อัลเฟรด แอดเลอร (Alfed Adler) จิตแพทยชาวออสเตรีย (อางถึง

ใน ศรีเรือน แกวกังวาล, 2544, หนา 37) มีความเชื่อวามนุษยมีจุดออนไมเฉพาะแตทางกายเทานั้น ทางสังคม  

อารมณ  จิตใจก็มีจุดออนดวย เรียกวา “ปมดอย” มนุษยพยายามหาทางชดเชยปมดอยดวยการสรางปมเดนข้ึนมา

พฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคลเกิดจากการชดเชย “ปมดอย” ที่มีอยูในจิตใจ บางคนมีความรูสึกเปน

ปมดอย (feeling of inferiority) เม่ือมีรางกายไมสมบูรณหรือพิการ จะมีแรงมานะพยายามท่ีจะเอาชนะปมดอย
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เหลานัน้ ความรูสึกที่ตนเองมีปมดอยทําใหเกิดแรงขับที่เรียกวา “ปมเดน” แอดเลอรกลาววา ความรูสึกชดเชย

ปมดอยจะแสดงบทบาทสําคัญในการสรางรูปแบบของบุคลิกภาพเฉพาะตน หรือแมกระทั่งการไมยอมรับรู

ปมดอยที่มีอยูเพื่อปดบังขอบกพรองของตนจนมีพฤติกรรมสุดโตง ชอบแสดงความกาวราว แสดงอํานาจจน

เกินกวาปกติ ดังนั้น ปมจุดเล็ก ๆ ในวัยเด็กของมนุษยอาจฝงอยูในจิตใจและสรางผลท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม

ไดทั้งดานดีและดานราย ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  

3. ทฤษฎีระบบโครงสรางของสังคม ออกุสต กองต (Auguste Comte) นักคิดชาวฝร่ังเศส ผูเปน “บิดา

แหงสังคมนิยม” (อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2554, หนา 24) เปรียบสังคมมนุษยเสมือนกับสิ่งมีชีวิต เปน

องครวมของอินทรีย ระบบโครงสรางของสังคมมีลักษณะเปนชีวอินทรียหรือรางกายมนุษย ครอบครัวเปน

หนวยเบื้องตนของสังคม เปนจุดเร่ิมตนของการรวมกลุมของมนุษย เปรียบครอบครัวเสมือนธาตุในรางกาย 

หรือ Element ตาง ๆ เพราะธาตุเปนหนวยยอยที่เล็กท่ีสุด ครอบครัวหลายครอบครัวมีการรวมตัวกันจนเกิดเปน

ชั้นวรรณะเสมือนชั้นตาง ๆ ของเน้ือเย่ือ รางกายมนุษยจะมีธาตุทั้งหลายประกอบเปนเนื้อเยื่อท่ีมีชั้นตางกันไป 

เชน เนื้อเยื่อ เน้ือหนัง และกลามเนื้อ ประกอบข้ึนเปนอวัยวะ ไดแก หัว ตา แขน ขา ลําตัว โดยอวัยวะตาง ๆ 

เสมือนสังคมใหญหรือบานเมือง ความสัมพันธตาง ๆ ของผูคนในสังคมขับเคลื่อนดวย “กฎทางการกระทํา

และการตอบโต” ( law of action and reaction) มนุษยจะซึมซับสิ่งตาง ๆ รอบตัวและตัดสินใจผานประสบการณ

จากน้ันจะแสดงออกโตตอบซึ่งกันและกัน สังคมไมสามารถหยุดนิ่งอยูกับที่ได ทุกอยางจะมีความเคลื่อนไหว

และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สอดคลองกับความเห็นของเฮอรเบิรต สเปนเซอร (Herbert Spencer) นักปรัชญา

ชาวอังกฤษที่วา สังคมคือสวนตาง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนมวลรวม เปรียบเสมือนระบบอินทรียของรางกาย

มนุษยที่ประกอบดวยกลุมกอนจุลินทรียซึ่งเล็กมาก โดยขยายความวา สังคมเติบโตดวยกระบวนการสองแบบ

แบบแรกคือการพอกพูนขยายหนวยตาง ๆ ตามธรรมชาติในลักษณะวิวัฒนาการ อีกแบบคือการผสานของสวน

และหนวยตาง ๆ ท่ีไมไดเกี่ยวของกันมากอน การรวมตัวของกลุมกอนตาง ๆ ทําใหเกิดความสลับซับซอน

มากขึ้นในระบบโครงสรางสังคม 

 

ขั้นตอนในการสรางสรรค 

การหาและรวบรวมขอมูล สภาพสังคมแวดลอมและลักษณะในการใชชีวิตของผูคนแวดลอมผูวิจัย เปน

ขอมูลที่สําคัญในการสรางสรรคผลงานศิลปะ โดยผูวิจัยจะสังเกตท้ังเด็ก วัยรุน นักศึกษา และวัยทํางาน พบวา

ทุกคนมีความ “ทะเยอทะยานอยาก” เหมือนกันหมด ตางกันเพียงแตความมาก - นอยเทานั้น ความทะเยอทะยาน

อยากในที่นี้หมายถึง ความคิดที่จะพาชีวิตไปสูจุดที่ดีที่สุด ไมวาจะดวยวิธีใด  

ผูวิจัยใชสัญลักษณใบหนาคนและทาทางการแสดงออกทางกาย เชน การยืน การเดิน การนั่ง  เนน

การแสดงออกในการรอคอย การไขวควา ท้ังหมดขึ้นอยูกับจุดมุงหมายเดียวคือ ความตองการ อยากได อยาก

มีในจิตใจมนุษย นอกจากการเก็บขอมูลของลักษณะใบหนาและรางกายมนุษยแลว ยังใชรูปทรงพ้ืนฐานทาง

เรขาคณิตมาประกอบ เพ่ือสรางรูปทรงท่ีมีความเฉพาะตัวใชแทนโลกของวัตถุ ซึ่งจุดเร่ิมตนของวัตถุทั้งหลาย
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มักเกิดจากสูตรทางคณิตศาสตรงาย ๆ กอนที่จะซับซอนและสรางวัตถุมากมาย ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชรูปทรงเรขาคณิต

เบื้องตนแทนสัญลักษณของโลกวัตถุในการสรางสรรคผลงาน โดยรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ อินเทอรเน็ต 

และรูปภาพท่ีถายดวยตนเอง เพ่ือเปนขอมูลในการทําภาพตนแบบตอไป 

 

   

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  การรวบรวมขอมูลใบหนาคนและรูปทรงเรขาคณิต 

 

 การสรางภาพรางตนแบบ มีดังน้ี 

1. การสรางความรูสึกของใบหนาคน จากการรวบรวมขอมูล ทฤษฎี และภาพตาง ๆ ผูวิจัยผสมผสาน

ขอมูลและความรูสึกสวนตัวเขาไปเพื่อสรางสรรคภาพใบหนาคนข้ึนใหม สะทอนความรูสึกภายในของแตละ

บุคคลที่รอคอย โหยหา ทะเยอทะยาน อยากได อยากมี ดังที่มนุษยมีตอโลกวัตถุ สิ่งที่ปรารถนาไมเคยหมดสิ้น

จากใบหนาคนแวดลอมจํานวนมากแฝงไปดวยความรูสึกจริงในชวงเวลาน้ัน ๆ จนแสดงออกถึงความเฉพาะตัว

ของรูปรางรูปทรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ภาพรางการสรางความรูสึกของใบหนาคน 
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2. การสรางความรูสึกโดยการจัดองคประกอบของศิลปะ การจัดองคประกอบศิลปะในการสรางสรรค

ผลงาน มุงเนนการผสมผสานกันขององคประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน ไดแก สวนที่เปนรูปธรรมกับสวนที่เปน

นามธรรม โดยองคประกอบทางรูปธรรมคือ รูปทรงหรือรูปแบบ  ไดแก  โครงสรางทางวัตถุที่สามารถมองเห็น

หรือรับรูดวยประสาทสัมผัสได ดวยความมุงหมายไปสูความรูสึกท่ีกดดัน บีบค้ัน ผานรูปทรง นํ้าหนัก และ

พื้นผิว สวนองคประกอบทางนามธรรมคือ สวนของเนื้อหาที่เนนไปสูเร่ืองราวที่ใหความรูสึกที่กดดันและ

รุนแรง ดังนั้น องคประกอบที่เปนโครงสรางหลักทางศิลปะคือ รูปทรงหรือรูปแบบ (form) กับแนวความคิด 

(concept) โดยแนวความคิดมาจากแรงบันดาลใจ เพื่อสะทอนความเปนจริงของสิ่งแวดลอม สังคม และมนุษย

ในปจจุบัน โดยสรางความรูสึกผานองคประกอบทางทัศนธาตุ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ภาพรางการสรางความรูสึกโดยการจัดองคประกอบของศิลปะ 

 

3. การสรางสรรคผลงานจริง ผลงานสรางขึ้นโดยยึดโครงสรางโดยรวมของภาพรางตนแบบเปนสําคัญ

เพื่อกันความผิดพลาดในทิศทางของรูปทรงหลัก จึงมีการรางโครงสรางหลักไวกอนการรองพ้ืนภาพและการ

เก็บรายละเอียด แตการสรางสรรคเพื่อใหผลงานมีความสมบูรณในการถายทอดความคิดและอารมณความรูสึก

อาจเกิดขึ้นระหวางการทําผลงาน ดังน้ันรูปทรงท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะตองไมกระทบกับรูปทรงหลักและโครงสราง

โดยรวมของผลงานตามจุดมุงหมายที่วางไวแลว ดังนี ้

     3.1  การรองพื้นภาพโดยรวม จากกระบวนการสรางสรรคตั้งแตการเก็บขอมูลและทฤษฎีตาง ๆ 

รวมถึงภาพรางตามองคประกอบ เพื่อแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางศิลปะ การสรางสรรคผลงานจึงเร่ิมจากการ

รองพื้นดวยสีอะคริลิกที่มีสวนผสมของนํ้าเปนจํานวนมาก ลักษณะคลายกับการใชสีน้ําบนกระดาษ เพื่อแสดง

ความรูสึกของการสรางบรรยากาศและแบล็คกราวนของภาพ โดยเนนบรรยากาศเขมในพื้นที่ที่จะเตรียมเก็บ

รายละเอียดภาพใบหนาคนจํานวนมากเพื่อแสดงความรูสึกหนาแนนของมนุษย และพ้ืนที่ที่เปนสีออนให

บรรยากาศเว้ิงวาง สําหรับการเก็บรายละเอียดของใบหนาคน ในระยะกลางและระยะหลังของภาพมีการหยอดสี

และยกผลงานใหมีความลาดเอียง เกิดการลื่นไหลของสีอยางอิสระ จุดมุงหมายคือการสรางเสนท่ีมีลักษณะเปน
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ธรรมชาติ โดยใชการหยดและการเคลื่อนท่ีของสีเปนหลัก นอกจากการใชสีอะคริลิกผสมนํ้ามากจนคลายสี

น้ําแลว ยังมีการสรางพ้ืนผิวใหมีความขรุขระในบางสวนอีกดวย 

     3.2 การเก็บรายละเอียด หลังจากรองพื้นภาพแลว การรางใบหนาคนในตําแหนงที่เกิดขึ้นตามภาพราง

ที่สรางไวทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จะคํานึงถึงลักษณะภาพโดยรวมใหคลายคลึงกับภาพตนแบบ

เปนสําคัญ แตสามารถเคลื่อนยายใหเหมาะสมกับองคประกอบได เพราะลักษณะการเลื่อนไหลของสีที่เกิดจาก

ความอิสระในการหยอดเทสีอาจมีการคลาดเคลื่อนจากตาํแหนงที่มุงหมายได ดังนั้นภาพใบหนาคนอาจเปลี่ยน

ตําแหนงไปจากเดิม นอกจากภาพใบหนาคนแลวยังมีลักษณะของรูปทรงเรขา คณิตที่สวนมากจะเปนระยะหนา

ซึ่งจะเก็บรายละเอียดเปนรูปทรงดวยสีอะคริลิกที่มีความทึบตัน เพ่ือแสดงออกถึงมวลนํ้าหนักใหดูแตกตางอยาง

ชัดเจนจากภาพใบหนาคน หลังจากนั้นจะเปนการเก็บรายละเอียดทายสุดของผลงานซึ่งผูวิจัยจะใชปากกา หมึกซึม

ที่มีขนาดแตกตางกันเขียนลงบนผลงานเพื่อสรางเสนหนัก - เบารายละเอียดของเสนท่ีมีขนาดเล็กในตําแหนง

ใบหนาคนสรางเอกลักษณที่แตกตางจากการใชสีอะคริลิกเพียงอยางเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4  กระบวนการรองพ้ืนภาพรวมและการเก็บรายละเอียด 
 

ผลงานสรางสรรค 

 

         ภาพที่ 9   ผลงาน ภาพที่ 1  

                                ชื่อผลงาน:  เติมเต็ม 1  

                                               ขนาด:   110 x 80 ซม.  

                 เทคนิค: สีอะคริลิกบนผาใบ 
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         ภาพที่ 10 ผลงาน ภาพที่ 2  

                                ชื่อผลงาน: เติมเต็ม 1 

                         ขนาด:  160 x 110 ซม.  

                 เทคนิค: สีอะคริลิกบนผาใบ 

 

 

 

 

 

 

         ภาพที่ 11   ผลงาน ภาพที่ 3  

                                ชื่อผลงาน:   เติมเตม็ 1 

            ขนาด:  110 x 80 ซม.  

                 เทคนิค: สีอะคริลิกบนผาใบ 

 

 

 

 

 

วิเคราะหผลงาน 

จากแรงบันดาลใจสูกระบวนการคิดสรางสรรคผลงาน การหาขอมูล รวมถึงกรอบทฤษฎี ไดแก ทฤษฎี

การรับรูของมนุษย ทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย และทฤษฎีระบบโครงสรางของสังคม จึงนํามาสูการ

สรางสรรคผลงานในรูปแบบงานจิตรกรรมและสื่อผานทัศนธาตุตาง ๆ ทางศิลปะ การวิเคราะหผลงานจึง

วิเคราะหผานกรอบทฤษฎีตาง ๆ สูการสรางสรรคทางทัศนธาตุ ดังนี ้

1. ทฤษฎีการรับรูของมนุษย (perception theory) เปนกระบวนการแรกข้ันพ้ืนฐาน เปนการศึกษา

พฤติกรรมของมนุษยอยางเปนระบบทางวิทยาศาสตร มีแนวความคิดวาการรับรูเกิดจากองคประกอบตาง  ๆ 

อวัยวะท่ีรับสัมผัสทางกายมีทั้งหมด 5 ชองทางคือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากการวิจัยพบวา การรับรูของ

มนุษยเกิดจากการเห็น 75% การไดยิน 13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3% ดังนั้น ลักษณะหลักที่นํามาใช

สรางผลงานคือ การรับรูทางตาซึ่งเปนอวัยวะรับรูและเห็นภาพตาง ๆ และสงขอมูลสูสมอง มนุษยสวนใหญ

ตองการเห็นภาพที่มีความสวยงาม ไมวาจะเปนภาพสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ ภาพสิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง
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ขึ้นเอง รวมท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม หากมีความงามมนุษยจะสนใจมองเสมอ ผูวิจัยแสดงออกโดย

ผานสิ่งตาง ๆ ดังน้ี  

     1.1 เสน  ผูวิจัยจะใชเสนเพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหว เปนการนําพาสายตาจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่ง 

การรับรูของมนุษยโดยการมองวัตถุนั้น หากสังเกตการเจริญเติบโตของมนุษยตั้งแตทารกจะพบวา พัฒนาการ

แรกคือการมอง และวัตถุก็เปนชนิดแรก ๆ ท่ีทารกสนใจ ไมวาจะเปนความมันวาว แสงสะทอน หรือรูปทรง

ที่แปลกประหลาด รวมถึงสีที่มีความสดใส จากทารกจนกลายเปนผูใหญความสนใจเหลานั้นก็ไมเคยหายไป

จากจิตใจของมนุษย การมองและการสนใจวัตถุสงผลใหเกิดการไขวควาและการครอบครองวัตถุอยูตลอดเวลา

ทั้งนี้มาจากความสวยงามและความแตกตาง จากความเปนธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่มนุษยเปนอยูนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5  เสนนําสายตาจากลักษณะการมองของมนุษย 

 

     1.2 น้ําหนัก ถือเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคผลงาน การวางน้ําหนักที่ดีจะสงเสริมให

เกิดความนาสนใจในภาพรวม เนื่องจากน้ําหนักจะทําใหเกิดบรรยากาศ เกิดพื้นที่วาง ตลอดจนสงผลใหเกิด

การเคลื่อนไหวภายในรูปทรง การถายเทน้ําหนักมีดวยกันหลายวิธี เชน การไลน้ําหนัก การใชรูปทรงที่มีขนาด

ตางกัน โดยผูวิจัยเลือกใชเสนในการถายเทน้ําหนักจาก นํ้าหนักเขมไปสูน้ําหนักออน เพ่ือไมใหน้ําหนักดูตัดกัน

หรือดูแข็งจนเกินไป มีการทับซอนของนํ้าหนัก ซึ่งวิธีนี้จะไมทําใหน้ําหนักในรูปทรงตาง ๆ ทึบตันจนเกินไป 

2. ทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย เกิดจากการชดเชย “ปมดอย” ที่มีอยูในจิตของมนุษยทุกคน การ

แสวงหาสิ่งที่ตนเองขาดเพื่อชดเชยปมดอยอาจเกิดข้ึนในชวงใดของชีวิตก็ได ผลงานชุดนี้เนนลักษณะมนุษยที่

ชอบวัตถุที่สมบูรณ สวยงาม ซึ่งเปนลักษณะตรงขามกับสิ่งมีชีวิตอยางมนุษย และมนุษยก็สรางและแสวงหา

วัตถุอยูตลอดเวลาเพ่ือชดเชยปมดอยของตนเองจนแสดงพฤติกรรมการไขวควาหาอยู เสมอไมรูจบ หลงติด

อยูในวัตถุที่ตนเองสรางข้ึนจากการไมรูจักพอและยึดเหน่ียวอยู สงผลใหไมสามารถหลุดออกจากสิ่งที่ตนเอง
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สรางขึ้นได รูปรางรูปทรงที่นํามาใชเพื่อแสดงพฤติกรรมการไขวความีหลายลักษณะ เชน รูปทรงแทนคาวัตถุ 

รูปทรงใบหนา และรูปทรงการน่ัง สามารถแยกออกตามลักษณะและความหมายแฝงได ดังนี ้

     2.1 รูปทรงวัตถุ อยูในตําแหนงดานบนซายและดานลางขวาของภาพ แสดงการไขวควาวัตถุที่ตน

ยังไมมีเปนตัวผลักดันอยูภายใน โดยใชรูปทรงเรขาคณิตเปนเคร่ืองหมายแทนวัตถุ รูปทรงเรขาคณิตน้ีเกิดจาก

การคํานวณทางคณิตศาสตร เปนพื้นฐานของรูปรางรูปทรงของโลกวัตถุที่มีอยูทั้งหมด และผูวิจัยตองการแสดง

ความขัดแยงระหวางรูปทรงอิสระที่เกิดขึ้นจากการสลัด การหยด และการเคลื่อนที่ของสีอยางอิสระ เมื่อมี

รูปทรงเรขาคณิตปรากฏขึ้นจะทําใหเกิดความรูสึกขัดแยงจนนําไปสูความนาสนใจ เพ่ือแสดงออกถึงความ

เปนจริงที่มีอยูในความรูสึกและในสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  รูปทรงแทนคาวัตถุที่อยูในตําแหนงดานบนซายของภาพ 
 

     2.2 รูปทรงใบหนา รูปลักษณะใบหนาคนคือสวนสําคัญในการแสดงใหเห็นถึงความรูสึกภายใน 

โดยลักษณะใบหนาท่ีใชนั้น ริมฝปากจะเผยอขึ้นเล็กนอย บางใบหนามีการมองจับจองดวงตา และบางใบหนา

ก็ปราศจากดวงตา แสดงถึงความรูสึกแกงแยงแขงขัน การไขวควาของผูคน ท้ังมีจุดมุงหมายและไมมีจุดมุงหมาย 

โดยมีปมดอยเร่ืองการไขวควาวัตถุที่ตนยังไมมีเปนตัวผลักดันอยูภายใน ในผลงานมีลักษณะใบหนาคนอยู

สองสวนใหญ ๆ คือ ใบหนาคนขนาดใหญและใบหนาคนขนาดเล็กซึ่งอยูซอนกัน 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

ภาพที่ 7  ใบหนาคนขนาดใหญ แสดงอารมณการแสวงหา การไขวควา และการรอคอย 
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     2.3 รูปทรงการนั่ง อยูในตําแหนงดานลางซายและดานขวาของภาพ ลักษณะของการนั่งแสดง

ความรูสึกถึงการรอคอยสิ่งที่ยังมาไมถึง และรอคอยบางสิ่งบางอยางอยูเสมอ การนั่งรอที่แสดงออกดวยใบหนา

ยังเปรียบเสมือนการเฝามองสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ยังไมมีอยูในชีวิต เปนการน่ังมองชีวิตผูอ่ืนท่ีมีความ

พรั่งพรอมเต็มไปดวยวัตถุที่สมบูรณมากกวาตนเอง จนเกิดความอยากมีอยากเปนเหมือนคนอ่ืนอยูตลอดเวลา 

ไมไดกลับมามองการกระทําของตนเองวาไดสรางความพรอมสําหรับการแสวงหาวัตถุหรือไม ทานั่งรอเปน

การน่ังรออนาคตซึ่งคิดเพียงอยากมีเหมือนผูอ่ืนเทานั้น นอกจากนั้นยังนํารูปทรงใบหนาที่มีขนาดใหญกวาปกติ

ประกอบการนั่งท่ีมีขนาดเล็กกวา เปนการรวมรูปทรงเขาดวยกันทําใหเกิดจินตนาการใหม สรางขนาดใหดู

แปลกตาเพื่อความนาสนใจในรูปทรงใหมนั้น 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ภาพที่ 8  รูปทรงทานั่ง แสดงความรูสึกถึงการรอคอยสิ่งที่ยังมาไมถึง 

 

3. ทฤษฎีระบบโครงสรางของสังคม ความสัมพันธทางสังคมคือสวนของการรวมมือกันโดยแรงผูกพัน

ทางกายภาพผานความสัมพันธสื่อกลาง เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน และทาทาง รวมตัวผสมผสานจนกลายเปน

ความรูสึกทางสังคม รวมกันขับเคลื่อนสรางกระแสหมุนเวียนทางสังคมใหเคลื่อนท่ีไป แตการเคลื่อนท่ีของ

สังคมตางจากการขับเคลื่อนของรางกายตรงท่ี การขับเคลื่อนของรางกายนั้นมีจุดศูนยกลางอยูจุดเดียวจากสมอง

สงผานประสาทความรูสึกไปยังกลามเนื้อ แตสังคมเกิดการขับเคลื่อนจากจุดเล็ก ๆ ในสวนประกอบของทุก

ระดับชั้นทางสังคม ผูวิจัยแสดงออกโดยผานสิ่งตาง ๆ ดังนี้  

     3.1 สี ในการสรางผลงานชุด “เติมเต็ม” นี้ ผูวิจัยใชสีขาว น้ําตาล และดํา หรือสีเอกรงค (monochrom) 

เปนสวนใหญ แตในความเปนขาว นํ้าตาล และดํา นั้น มีการสรางสีสันในบรรยากาศโดยเติมสีเทาและสีน้ําตาล

ออนเล็กนอยในเฉพาะบางสวน เชน สวนของใบหนาคน เพื่อเสริมความแตกตางและสรางความนาสนใจใน

รายละเอียด 
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     3.2 องคประกอบศิลป จากลักษณะท่ีสําคัญของทัศนธาตุตาง ๆ ถูกจัดสรรเปนรูปทรงหลักขนาด

ใหญเพื่อเนนความชัดเจนและพลังในรูปทรงกับพื้นท่ีรอบขาง ประกอบกับการสรางบรรยากาศโดยใชรูปทรง

ใบหนาคนใหมีน้ําหนักออนในพ้ืนที่วาง ในสวนของการสรางรูปทรง “สังคม” ใหเปนสิ่งมีชีวิตนั้น ผูวิจัยใช

โครงสรางของใบหนาผูคนจํานวนมากมาประกอบเปนสังคมชีวอินทรีย ลักษณะเปนใบหนาผูคนขนาดใหญ

สรางจากการประกอบทับซอนบีบอัดรวมกันจนกลายเปนรูปทรงของใบหนาขนาดใหญแสดงอารมณความรูสึก

โดยรวมของกลุมคนนั้น ๆ และสรางสังคมชีวะดวยน้ําหนักแสดงความรูสึกถึงความเปนสังคมที่สับสนวุนวาย

และการดิ้นรนของมนุษยในสังคม 

 

สรุปผลที่ไดจากผลงาน 

การแสดงออกในผลงานชุด “เติมเต็ม” นี้ เปนผลงานทางความคิดดวยการแสดงความรูสึกท่ีเกิดขึ้น

จากสิ่งที่ฝงลึกอยูภายใจจิตใจของผูวิจัยและมนุษยสวนใหญ เพ่ือชดเชยปมดอยในเร่ืองการขาดวัตถุในวัยเด็ก

จนแสดงการไขวควาหาอยูตลอดเวลาไมรูจบ และหลงติดอยูในวัตถุที่ตนเองสรางขึ้นเพื่อแสวงหาสิ่งที่จะมา

เติมเต็มชีวิต ไมสามารถหลุดจากวัตถุที่คลุมไว และมองถึงโครงสรางความสัมพันธระหวาง “มนุษย” กับการ

รวมกันจนเปน “สังคม” ที่มีชีวิต เคลื่อนไหวแปรเปล่ียนไปตามปมของผูคนสวนใหญในสังคม  

ผลงานชุดนี้อาจเปนเพียงภาพสะทอนมุมหนึ่งของสังคมมนุษย แตการยอนคิดเพียงเล็กนอยจะนําไปสู

บทเรียนและการพัฒนาการใชชีวิตของมนุษยก็เปนได 
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ชุดทดลองเรื่องการควบคุมมอเตอรแบบพีไอดีที่มใีบงานทดลองแบบมีปฏิสัมพันธ

ประกอบการทดลองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือสรางชุดทดลองเร่ืองการควบคุมมอเตอรแบบพีไอดีที่มีใบงานทดลอง

แบบมีปฏิสัมพันธประกอบการทดลองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่มีตนทุนตํ่าสําหรับการเรียนในวิชา 

การควบคุมเชิงเสน ชุดทดลองนี้ประกอบดวยสองสวนสําคัญคือ ชุดทดลองและใบงานทดลองแบบมีปฏิสัมพันธ 

ชุดทดลองจะประกอบดวยชุดควบคุมพีไอดีที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (แท็บเล็ต) ท่ีเชื่อมตอผาน

ทางบลูทูธ เพื่อควบคุมมอเตอรไฟตรงขับใหเจนเนอเรเตอรไฟตรงผลิตแรงดันเพื่อจายใหกับโหลดที่ปรับคาได

(variable resistors) ผูเรียนสามารถทดลองการควบคุมโดยการปรับคาพี ไอ และดีได และดูผลการทดลองบนจอ

แท็บเล็ตได  สวนที่สองของงานวิจัยนี้คือใบงานทดลองแบบมีปฏิสัมพันธประกอบการทดลองที่ทํางานบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งผูเรียนจะศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของการควบคุมพีไอดีกอนการทดลอง จากน้ัน

ระบบจะกําหนดขั้นตอนการทดลองใหผูเรียนทําตามทีละขั้น เพื่อฝกการปรับจูนใหการควบคุมมอเตอรเปนไป

ตามท่ีตองการเมื่อมีโหลดเปลี่ยนแปลงได  และผลของการควบคุมจะถูกปอนกลับเขามาที่หนาจอแท็บเล็ตเพื่อ

แสดงผลการควบคุม โดยผูวิจัยไดนําชุดทดลองไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เปนนักศึกษาชั้น

ปที่ 4 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในปการศึกษา 2558 พบวาผูเรียน

มีความพึงพอใจตอชุดทดลองอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: ชุดทดลอง, การควบคุมพีไอดี, แอนดรอยดแอปพลิเคชัน 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research was to create a low cost PID motor controlled experimental kit 

with interactive worksheet application on an android operating system for a linear control system subject.  

The experimental kit had two main components, an experimental kit and interactive worksheets.  The 

experimental kit comprised a PID controller operated on android - based tablet via a Bluetooth to control 

DC motor to drive DC generator to generate voltage for variable resistors loads.  Students could make an 

experiment by changing P, I and D parameters and see the result on tablet screen. The second part was 

interactive worksheets in which students could study the basic theory before the experiment, and the systems 

could show steps to students of how to tune the controller to handle various loads. The controlled result 

could be displayed on the tablet screen. The experimental kit was tested by 10 fourth year students who 

studied in Electrical Technology Education, King Mongkut's University of Technology Thonburi in the 

year of 2015. The result showed that students were very satisfied. 

Keywords: experimental kit, PID control, Android application. 

 

บทนํา 

วิชาการควบคุมเชิงเสนเปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขา วิชา

วิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนวิชาที่วาดวยเร่ืองหลักการควบคุมเบื้องตนท่ีเร่ิมตั้งแตการ

แปลงระบบทางกายภาพเปนสมการคณิตศาสตรจนถึงการออกแบบระบบควบคุม โดยทั่วไปการควบคุมที่

นิยมใชเปนพื้นฐานคือการควบคุมแบบ PID (proportional-integrator-differentiator controller, PID controller) 

(Ang, Chong & Li, 2005) ซึ่งตามปกติการเรียนการสอนจะใชบรรยายประกอบสื่อ เชน สไลด ซึ่งอาจจะเปน 

ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดและกระตุนผูเรียนใหเกิดความอยาก

เรียนรู เพ่ือชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน หรืออาจจะเปนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพื่อถายทอด

เน้ือหาบทเรียนใหแกผูเรียน (พันทิพา อุทัยสุข, 2542) 

อยางไรก็ตาม การเรียนภาคบรรยายเพียงอยางเดียวแมจะมีสื่อการสอนที่ดี แตหากผูเรียนยังไมไดลงมือ

ปฏิบัติและสัมผัสดวยตนเอง ผูเรียนจะยังมีความเขาใจเน้ือหาไมลึกซึ้งเพียงพอจนสามารถนําไปประยุกตใช

ไดจริง (ชูศักดิ์ เปลี่ยนภู, 2551) โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีเปนนามธรรม เชน การควบคุมแบบ PID น้ี แตอยางไรก็

ตาม ชุดทดลองท่ีมีจําหนายในปจจุบันสวนใหญจะนําเขามาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง รวมท้ังชุดทดลอง

มีขนาดใหญไมเหมาะกับการนํามาใชประกอบการสอนในหองบรรยาย และชุดทดลองที่มีอยูเดิมก็ใชงานไม

สะดวก เน่ืองจากตองเชื่อมตออุปกรณหลายอยางเขาดวยกัน และโดยทั่วไปชุดทดลองมักจะเปนชุดที่ทําข้ึนมา

เฉพาะสําหรับการฝกภาคปฏิบัติอยางเดียว จึงยากที่จะนํามาใชประกอบการสอนภาคบรรยาย นอกจากนั้นชุด

ทดลองปกติจะเปนชุดที่ใชประกอบกับใบงานทดลองและผูเรียนจะทําตามข้ันตอนที่ไดวางไว แตบอยคร้ังในขณะ
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ทําการทดลอง ผูเรียนจําเปนตองขอคําแนะนําจากอาจารยผูดูแลซึ่ไมสามารถเขาไปใหคําปรึกษากับทุกกลุมได

ในเวลาเดียวกัน ทําใหผูเรียนตองรอจนกวาอาจารยผูดูแลจะวาง ทําใหการทดลองไมทันเวลา เปนตน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะแกปญหาดังกลาวขางตน โดยสรางชุดทดลองเร่ืองการควบคุมมอเตอร

แบบ PID ที่มีใบงานทดลองแบบมีปฏิสัมพันธประกอบการทดลองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดขึ้น เนื่องจาก

มีขนาดเล็ก ราคาถูก และเคลื่อนยายงาย เหมาะกับการสอนเนื้อหาเร่ืองการควบคุมแบบ PID 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางชุดทดลองเร่ืองการควบคุมมอเตอรแบบ PID ที่มีใบงานทดลองแบบมีปฏิสัมพันธประกอบ 

การทดลองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอชุดทดลองท่ีพัฒนาขึ้น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การออกแบบและสรางชุดทดลอง ชุดทดลองที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวยสองสวนหลักคือ 1) แอป

พลิเคชันบนแท็บเล็ตท่ีมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ใบงานทดลอง โปรแกรมควบคุมชุดทดลองที่ทํางานรวมกับ

แอปพลิเคชันที่ทํางานบนแท็บเล็ต 2) ชุดทดลองท่ีประกอบดวย ชุดแผงวงจรควบคุมที่ใช  PIC หมายเลข 

PIC18F452 มอเตอรไฟฟากระแสตรง และเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง ดังภาพที่ 1   

 

Experimental KitsE iE i

Tablet

Control board

Motor

Generator

Load

 
 

ภาพที่ 1  ชุดทดลองเร่ืองการควบคุมมอเตอรแบบ  PID ท่ีมีใบงานทดลอง 

                                                  แบบมีปฏิสัมพันธประกอบการทดลองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

 

เร่ิมตนผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และสามารถลงมือทดลองกับชุดทดลอง

ไดทันที โดยมีใบงานในแท็บเล็ตซึ่งจะบอกขั้นตอนการทดลองทีละขั้น แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตจะเช่ือมตอ
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กับชุดควบคุมมอเตอรผานทางสัญญาณบลูทูธ สามารถทําไดทั้งการสงคําสั่งควบคุมและรับคาที่อานนํามา

แสดงผลบนแท็บเล็ต เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธกันระหวางทฤษฎีกับของจริง  

 

User / Learner Application

Tablet

ControllerBluetooth 
Receiver Drive Motor Motor

GeneratorVoltage Divider 
Circuit

Load

 
 

ภาพที่ 2  แผนผังระบบของชุดทดลอง 

 

ภาพท่ี 2 แสดงหลักการทํางานในการควบคุมมอเตอรเพื่อขับใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟาผลิตแรงดันท่ีคงที่

เพื่อจายใหกับโหลดขนาดตาง ๆ ผูเรียนจะกําหนดแรงดันท่ีตองการ และปอนคา  PID  ผานหนาแอปพลิเคชัน

บนแท็บเล็ต จากนั้นจึงประมวลผลและสงคําสั่งไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอรแบบไรสาย ซึ่งจะสั่งใหวงจรขับไป

ขับมอเตอรใหหมุนเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง เกิดแรงดันไปจายใหกับโหลด จากน้ันจะมีการนําคาแรงดัน

ที่วัดไดปอนกลับ (ผานวงจรแบงแรงดัน) ไปที่ไมโครคอนโทรเลอรเพื่อสงคากลับไปยังแอปพลิเคชันเพื่อ

ประมวลผลคําสั่งและรายงานผลทั้งแบบตัวเลขและกราฟใหผูเรียนทราบ  

2.  วงจรชุดทดลอง 
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ภาพที่ 3  วงจรควบคุมของชุดทดลอง 

 

 จากภาพที่ 3 วงจรควบคุมการทํางานของชุดทดลอง ประกอบดวย วงจรไมโครคอนโทรเลอรหมายเลข  

PIC18F452 เปนตัวประมวลผล เน่ืองจากหางายและมีฟงกชันการทํางานครบในตัวเดียว วงจรขับมอเตอรใช
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มอสเฟทเบอร IRF530N เน่ืองจากสามารถทนกระแสไดสูงและตอบสนองยานความถี่ไดดี โดยใชออปโตเบอร 

PC817 เปนตัวแยกวงจรระหวางไมโครคอนโทรเลอรและวงจรขับมอเตอรออกจากกัน และภาคจายไฟจาก

ภายนอกจํานวน 2 ชุด คือ 5V/1A และ 12V/2A ทําใหวงจรแยกกันแบบสมบูรณทางไฟฟาเพื่อปองกันสัญญาณ

รบกวนที่เกิดจากมอเตอร ผูวิจัยไดออกแบบใหบอรดมีชองสําหรับเสียบโมดูลบลูทูธ (HC-05) เพ่ือติดตอสื่อสาร

แบบไรสายโดยเฉพาะ ทําใหการประกอบและตรวจซอมแกไขงายข้ึน ชุดทดลองที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว แสดง

ไดดังภาพที่ 4  

 

 
 

ภาพที่ 4  วงจรควบคุมชุดทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 5  ชุดทดลองเร่ืองการควบคุมมอเตอรแบบ  PID ท่ีมีใบงานทดลอง 

                                                  แบบมีปฏิสัมพันธประกอบการทดลองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

                                             (ประยุกตโดยใชกลองใสเอกสารเปนกลองของชุดทดลอง เพ่ือใหมีราคาถูก) 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 143 

 

 
 

ภาพที่ 6  นักศึกษากําลังทดลองใชงานชุดทดลอง 

 

3. แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่ใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย บทเรียนและใบงาน 4 การทดลองคือ 

ทดลองใสคาพี ไอ และ ดี อยางใดอยางหน่ึงเพียงตัวเดียว จํานวน 3 การทดลอง และการทดลองใสคาพีไอดี

พรอมกัน จํานวน 1 การทดลอง โดยชุดประมวลผลสําหรับการควบคุม PID รวมกันเปนแอปพลิเคชันท่ีทํางาน

อยูบนแท็บเล็ต เมื่อผูเรียนไดเรียนรูและทําใบงานในแท็บเล็ตแลวจะสามารถทดลองไดในขณะนั้นเลย โดย

การสั่งงานจากแท็บเล็ตดวยสัญญาณไรสายแบบบลูทูธ แอปพลิเคชันจะแสดงคาพารามิเตอรตาง ๆ เพื่อให

ผูเรียนเห็นความสัมพันธกันระหวางทฤษฎีกับของจริง ในสวนของชุดทดลองประกอบดวยอุปกรณหลักคือ 

แผงวงจรควบคุม มอเตอรไฟฟากระแสตรง และเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง ชุดทดลองนี้มีขอดีคือ ลดระยะ 

เวลาในการเตรียมชุดทดลอง เชื่อมตองายดวยมาตรฐานสัญญาณไรสายแบบบลูทูธ ขนาดกะทัดรัด ใชงานงาย

ตอบรับเทคโนโลยีปจจุบัน ราคาถูกเน่ืองจากเปนอุปกรณที่ใชกันทั่วไป และที่สําคัญชวยใหการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพขึ้น 

 

   
ก)  หนาเมนูหลัก ข)  หนาโปรแกรมควบคุม ค)  หนาบทเรียน 

 

ภาพที่ 7  GUI ของหนาแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ต 
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ผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของผูเรียน  หลังจากท่ีสรางชุดทดลองเสร็จ ปรับแกไข แลวนําไปทดสอบเบื้องตน ผูวิจัย

ไดสรางแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดทดลองเร่ืองการควบคุมมอเตอรแบบ PID ที่มีใบงาน

ทดลองแบบมีปฏิสัมพันธประกอบการทดลองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ดานลักษณะรูปราง ดานการ

ใชงานดานเทคโนโลยี และดานการศึกษา โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน จากภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งผลสํารวจความ

พึงพอใจ แสดงไวในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดทดลองที่พัฒนาข้ึน 
 

ขอ รายการ คาเฉลี่ย SD ความคิดเห็น 

1 ชุดทดลองมีความนาสนใจ สวยงาม พกพางาย สะดวก กะทัดรัด 3.96 0.85 ปานกลาง 

2 ใชงานงาย 4.4 0.56 มาก 

3 มีความทันสมัยตอบรับกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 4.73 0.44 มากที่สุด 

4 การใชชุดทดลองน้ีไมมีความยุงยากซับซอน 3.6 0.67 ปานกลาง 

5 ขั้นตอนในใบงานการทดลองเขาใจงาย 3.96 0.8 ปานกลาง 

6 เน้ือหา ครบ ครอบคลุม 4.13 0.86 มาก 

7 ชุดทดลองนี้มีสวนชวยใหผูเรียนสนใจ ใสใจ มีความอยากเรียนรูมากขึ้น 4.66 0.6 มากที่สุด 

8 ผูเรียนมีความเขาใจเร่ือง PID มากข้ึน หลังจากใชชุดทดลองนี้ 4.13 0.86 มาก 

9 ผูเรียนไดรับความรูและทักษะจากการใชชุดทดลองนี้ 3.83 0.87 ปานกลาง 

10 โดยภาพรวม ผูเรียนพอใจกับชุดทดลองนี้ในระดับใด 4.1 0.88 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.74 มาก 

 

จากตารางท่ี 1  จะเห็นไดวาผูเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเทากับ 4.15 (SD = 0.74) ซึ่งอยูในระดับมาก

โดยมีความพึงพออยูใจในระดับมากท่ีสุดคือ มีความทันสมัยตอบรับกับเทคโนโลยีในปจจุบัน และชุดทดลองนี้

มีสวนชวยใหผูเรียนสนใจ ใสใจ มีความอยากเรียนรูมากข้ึน และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากคือใชงานงาย

เน้ือหาครอบคลุม และมคีวามเขาใจเร่ือง PID  มากข้ึนหลังจากใชชุดทดลอง  
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อภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุดทดลองเร่ืองการควบคุมมอเตอรแบบ PID ที่มีใบงานทดลองแบบ

มีปฏิสัมพันธประกอบการทดลองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยใชตนทุนตํ่า จากการสํารวจความพึงพอใจ

พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เน่ืองจากชุดทดลองชวยเพิ่มความสะดวกแกผูเรียนและผูสอน

ลดการพึ่งพาอาจารยผูดูแลเมื่อเกิดปญหาในการทดลองไดมาก ลดระยะเวลาในการเตรียมชุดทดลอง รวมท้ัง

การเช่ือมตอดวยสัญญาณไรสายแบบบลูทูธชวยลดการเดินสายไฟลงไดมาก ทําใหมีขนาดกะทัดรัด และยิ่ง

ไปกวานั้นคือราคาถูกเนื่องจากใชอุปกรณที่ใชกันทั่วไป ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพข้ึนอีกดวย  
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ปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาและพฤติกรรมการเรียน 

ที่สงผลตอผลสมัฤทธ์ิจากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบรุี 

FACTOR OF TUTORIAL ATTRIBUTES AND STUDY BEHAVIOR 

AFFECTING THE SUCCESS OF STUDYING AT  

TUTORIAL SCHOOL IN CHONBURI PROVINCE 

 

วชิราภรณ ดิษฐาพร* 

Wachiraporn Dissathaporn 

ดร. พรลภัส ณ ลําพูน** 

Dr. Pornlapas Na Lamphun  

 

บทคัดยอ  

 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 2) ศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียน

ในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี และ 3) ศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทาท่ีเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก 

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหการพยากรณเสนถดถอยพหุคูณ พบวา 1) นักเรียนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตาง

กันในดานเพศ แผนการเรียน และหลักสูตรที่เรียน มีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน 

2) ปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ไดแก ดานการสงเสริม

ทางการตลาด ดานกระบวนการทดสอบและวัดผล ดานอาจารยผูสอน และดานสภาพแวดลอมหองเรียน และ

3)  ปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี ไดแก 

เจตคติในการเรียน การจัดการกับเวลาทางดานการเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูล และยุทธวิธีในการสอบ

และการเตรียมตัวสอบ  

คําสําคัญ: โรงเรียนกวดวิชา, พฤติกรรมการเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2558 

** ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT  

 The objectives of this research were: 1) to compare the success of studying at tutorial schools by 

personal factor, 2) to study the influence factors on the achievement of studying at tutorial schools in Chonburi 

province, and 3) to study the influences of learning behaviors on the achievement of studying at tutorial 

schools in Chonburi province. The samples of this study were 400 students who studied in high school level 

or equivalent. Convenience sampling was employed to gain specified number of samples. A questionnaire 

was used to collect data, and the statistics used in data analysis included percentage, average mean, standard 

deviation, and multiple regression analysis. Research findings showed that: 1) students with differences in 

gender, study plan, and coursework had different achievement levels from studying at tutorial schools, 2) the 

factors, such as marketing promotion, testing and evaluation, lecturers and classroom environment, had an 

impact on the achievement of studying in the tutorial schools, and 3) the factors of learning behaviors such 

as attitude, time management, data collection and the testing strategies and preparation, had an impact on 

the success of studying at tutorial schools in Chonburi province. 

Keywords: tutorial school, study behavior, success of study. 

 

บทนํา 

การแขงขันดานการศึกษาเร่ิมตนตั้งแตระดับช้ันอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมี

สาเหตุมาจากผูปกครองตองการใหบุตรหลานของตนเองไดเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางวิชาการ จึงตองการ

เตรียมความพรอมโดยใหเรียนกวดวิชาต้ังแตเด็กเพื่อจะไดเขาศึกษาตอในสถานศึกษาที่ตองการ ซึ่งการเรียน

ในโรงเรียนปกตเิปรียบเสมือนอาหารหลักท่ีจะทําใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหา สวนการเรียนกวดวิชาเปรียบเสมือน

อาหารเสริมที่มีความเขมขนของเนื้อหา สรุป และรวบรัด ชวยแกไขในจุดบกพรอง จุดออน หรือเนื้อหาท่ีนักเรียน

ไมเขาใจจากโรงเรียน และจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลใน

พ.ศ. 2553 มีผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 โดยนักเรียนจะตองเขาทดสอบความถนัด

ทั่วไป (general aptitude test: GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (professional aptitude 

test: PAT) อีกทั้งยังตองรับการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary national educational test: 

O - NET) อีกดวย โดยนักเรียนจะสอบไดเพียงปละ 1 คร้ัง สงผลใหนักเรียนเกิดความต่ืนตัวมากเพราะผลสอบ

จะใชในการสอบเขามหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีการรับตรงของสถาบันการศึกษาภาครัฐ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

ที่มีชื่อเสียง ซึ่งตองการคะแนนสอบเขาท่ีสูงเชนเดียวกัน  

จากการแขงขันเพื่อท่ีจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยของภาครัฐท่ีมีการจํากัดจํานวนผูเขาเรียน ทํา

ใหเกิดการแขงขันอยางมาก รวมท้ังคานิยมของตลาดแรงงานท่ีมักจะใหความสําคัญกับช่ือเสียงของสถาบัน 

การศึกษาไมเทาเทียมกัน จึงเปดโอกาสใหธุรกิจกวดวิชาสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราการเติบโต
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มากข้ึนตามไปดวย โดยในป พ.ศ. 2553 มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมากกวา 5,000 แหง

ทั่วประเทศ และมีนักเรียนเขาเรียนมากกวา 500,000 คน  สามารถเติบโตไดทามกลางภาวะเศรษฐกิจท้ังในปจจุบัน

และอนาคต แมวาการกวดวิชาเปนประเด็นที่มีการวิพากษวิจารณเปนอยางยิ่ง แตก็ไมสามารถหามหรือยกเลิก

การเรียนกวดวิชาและลดจํานวนผูเรียนกวดวิชาลงได ปฏิเสธไมไดวาผูที่ไดเรียนกวดวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนมากกวาปกติ ท้ังดานคะแนนและดานการแขงขันทางการเรียน 

 มีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนกวดวิชา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตาง ๆ ไดแก บุษกร ไวพจน (2547) ท่ีศึกษาการตัดสินใจเรียนกวดวิชา

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตรในกรุงเทพมหานคร ศิริพร วงษนครินทร (2554) ที่ศึกษา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาคร ในการ

เลือกสถาบันกวดวิชา และบุษรา จันตะภา (2554) ท่ีทดสอบปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน

กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการดานโรงเรียนกวดวิชาและดานพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

กวดวิชาและการศึกษาในระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียน

กวดวิชาในจังหวัดชลบุร ี

 3. เพ่ือศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียน

กวดวิชาในจังหวัดชลบุร ี

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาใน

จังหวัดชลบุรีที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชามีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี 

 3. ปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัด

ชลบุร ี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยแบงตัวแปรออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานโรงเรียน

กวดวิชา และปจจัยดานพฤติกรรมการเรียน 2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่เรียน

กวดวิชาในจังหวัดชลบุรี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก คัดเลือกจากสถาบันกวดวิชาตามแหลงตาง ๆ ใน

จังหวัดชลบุรี ไดแก ตึกน้ํา บางแสน และเจพารคศรีราชา การหาจํานวนกลุมตัวอยางใชสูตรของยามาเน  กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือระดับนัยสําคัญ .05 โดยจํานวน

กลุมตัวอยางที่เหมาะสมไมควรนอยกวา 385 คน ผูวิจัยจึงไดเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ดัดแปลงขอคําถามมาจาก บุษกร ไวพจน (2547) 

สวนที่ 2 ปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชา มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ดัดแปลงขอคําถาม

มาจาก จิตรา สูงแข็ง (2550)  สวนท่ี 3 พฤติกรรมการเรียน มีลักษณะเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ดัดแปลง

ขอคําถามมาจาก ผองใส เพ็ชรรักษ, อาทร จิตสุนทรชัยกุล และศิรัตน แจงรักษสกุล (2555) สวนที่ 4 ปจจัยที่

มีผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี มีลักษณะเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ 

ดัดแปลงขอคําถามมาจาก บุษกร ไวพจน (2547)  

 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน 

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 61.0) อยูในแผน 

การเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร, ศิลป - คํานวณ และศิลป - ภาษา มีระดับผลการเรียน 3.51 - 4.00 (รอยละ 

45.8) มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทข้ึนไป (รอยละ 92.0) สาเหตุหลักที่เลือกเรียนกวดวิชา

คือเพื่อเรียนรูเทคนิคใหมในการแกโจทยขอสอบ (รอยละ 45.8) เรียนในรูปแบบวิดีโอมัลติมิเดีย (รอยละ 57.0) 

และหลักสูตรที่เห็นผลสําเร็จคือหลักสูตรเตรียมสอบ GAT, PAT, O - NET (รอยละ 45.3) ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ   

     ชาย 156 39.0 

      หญิง  244 61.0 

รวม 400 100.0 

2.  แผนการเรียน   

     วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 130 32.5 

     ศลิป - คํานวณ 130 32.5 

     ศลิป - ภาษา 130 32.5 

     วิชาชีพ 10 2.5 

รวม 400 100.0 

3.  ผลการเรียน   

     ต่ํากวา 3.00 62 15.5 

     3.01 – 3.50 155 38.8 

     3.51 – 4.00 183 45.8 

รวม 400 100.0 

4.  รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน   

     ต่ํากวา 30,000 บาท 14 3.5 

     30,000 – 50,000 บาท 18 4.5 

     50,000 บาทข้ึนไป 368 92.0 

รวม 400 100.0 

5.  สาเหตุหลกัที่เลือกเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา   

     เพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 144 36.0 

     เพ่ือผลการเรียนที่ดีขึ้น 41 10.3 

     เพ่ือเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาการเรียน 32 8.0 

     เพ่ือเรียนรูเทคนิคใหมในการแกโจทยขอสอบ 183 45.8 

รวม 400 100.0 

6.  รูปแบบการสอน   

     โรงเรียนกวดวิชาแบบ VDO Multimedia 228 57.0 

     โรงเรียนกวดวิชาแบบสอนสด 46 11.5 

     แบบตัวตอตัว 126 31.5 

รวม 300 100.0 

7.  เนื้อหาหลักสูตรที่เคยเรียนกวดวิชา   

     หลกัสูตรปูพ้ืนฐานทําเกรดที่โรงเรียน 44 11.0 

     หลกัสูตรเรียนลวงหนาสําหรับเทอมใหม 34 8.5 

     หลกัสูตร Admission 181 45.3 

     หลกัสูตรสอบเฉพาะทาง (แพทย, สอบตรง, ภาษา) 141 35.3 

รวม 300 100.0 
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สวนที ่2  ปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชา พบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนกวดวิชาที่มีตอ

ปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานคุณภาพ

อาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.94) รองลงมาคือ ดานกระบวนการทดสอบและวัดผล ( X = 4.92) 

ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก จํานวน 3 ดานคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ( X = 3.94) ดานการสงเสริม

การตลาด ( X = 3.79) และดานสถานที่จัดต้ังสถาบัน ( X = 3.67) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง จํานวน 2 ดานคือ ดานกายภาพ ( X = 3.37) ดานราคาคาเรียน ( X = 2.94)   

 สวนท่ี 3 พฤติกรรมในการเรียนของกลุม พบวาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน

กวดวิชามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก จํานวน 5 ดาน เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานการทดสอบตนเอง การ

ทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน ( X = 3.89) รองลงมาคือ ดานการมีสมาธิตอการเรียน ( X = 3.84) 

ดานกระบวนการรวบรวมขอมูล ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ( X =3.75) และดานเจตคติในการเรียน  ( X =3.75) 

ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง จํานวน 3 ดานคือ ดานวิธีเลือกใจความสําคัญและจดจําเนื้อหา ( X = 3.35) 

ดานความวิตกกังวลเก่ียวกับการเรียน  ( X = 3.31) และดานการจัดการกับเวลาทางดานการเรียน  ( X = 3.28)  

สวนท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา พบวาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.84) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 

ไดรับเทคนิคหรือสูตรลัดในการทําขอสอบมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 5.00) รองลงมาคือ การเรียนกวดวิชาทํา

ใหเขาใจเน้ือหาในวิชาที่เรียนมากขึ้น ( X = 4.97) ทําใหสามารถสรุปประเด็นสําคัญในเนื้อหาวิชาที่เรียนได 

( X = 4.96) เปนการทบทวนความรูจากการเรียน ( X = 4.95) ทําใหสามารถศึกษาตอในคณะหรือสาขาวิชา

ที่ตองการได ( X X = 4.94) เกิดการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ( X = 4.93) มีสวนชวยในการ

ทําขอสอบไดมากย่ิงขึ้น ( X = 4.90) ชวยสรางความมั่นใจในการทําขอสอบมากขึ้น ( X = 4.88) ทําใหสามารถ

แกไขขอบกพรองในการเรียนไดตรงจุด ( X = 4.85) และไดรับความรูและคุมคากับเงินท่ีเสียไป ( X = 4.13) 

 2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา 

สมมติฐานท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดเรียนกวดวิชาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกัน แผนการเรียนที่แตกตางกัน และเรียนกวดวิชาหลักสูตรที่แตกตาง

กัน มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนกวดวิชาในเขตจังหวัดชลบุรีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

แผนการเรียน ศิลป - ภาษา มีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมมากกวากลุมแผนการเรียน

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และศิลป - คํานวณ ผูที่มีผลการเรียนระหวาง 3.51 - 4.00 มีผลสัมฤทธิ์จากการ

เรียนในโรงเรียนกวดวิชามากกวากลุมท่ีมีผลการเรียนระหวาง 3.01 - 3.50 ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดเรียนกวดวิชา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

 
 

สมมติฐานท่ี 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาสงผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนใน

โรงเรียนกวดวิชาโดยรวมของเด็กนักเรียนจากการเรียนกวดวิชา พบวางปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมของเด็กนักเรียนจากการเรียนกวดวิชา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชามีระดับความสามารถในการอธิบายอยูที่ รอยละ 49.7 สวน

อีกรอยละ 50.3 จะมาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนนอกเหนือจากการวิจัยคร้ังนี ้ 

 

ตารางที่ 3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาสงผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนใน  

                 โรงเรียนกวดวิชาโดยรวมของเด็กนักเรียนจากการเรียนกวดวิชา 
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ตารางท่ี 4  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยตอผลสัมฤทธิ์โดยรวมจากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี 

 

 
 

จากตารางท่ี 4  พบวาปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาสงผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา

ในจังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับความสําคัญจากมากไป

หานอย ไดแก ลําดับท่ี 1 คือดานอาจารยผูสอน (β = .177) ลําดับท่ี 2 คือดานกระบวนการทดสอบและวัดผล 

(β = .116) ลําดับที่ 3 คือดานสภาพแวดลอมหองเรียน (β = .022) ลําดับท่ี 4 คือดานการสงเสริมการตลาด  

(β = .125) ลําดับท่ี 5 คือดานเนื้อหาหลักสูตร (β = .024) ลําดับท่ี 6 คือดานสถานที่จัดต้ังสถาบัน (β = .117) 

และลําดับที่ 7 คือดานราคาคาเรียน (β = .001)  

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานพฤติกรรมในการเรียนมีผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา

ในจังหวัดชลบุรี พบวาปจจัยดานพฤติกรรมในการเรียนโดยรวมมีผลตอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียน

กวดวิชาในจังหวัดชลบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปจจัยดานพฤติกรรมในการเรียนมีระดับความ 

สามารถในการอธิบายอยูที่ รอยละ 47.5 สวนอีกรอยละ 53.5 จะมาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนนอกเหนือ จากการ

วิจัยคร้ังนี ้
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ตารางท่ี 7  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมในการเรียนโดยรวมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ 

                  จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี 

 

 
 

ตารางท่ี 8  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยตอดานพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนจากการเรียนกวดวิชา 

 

 
 

 จากตารางท่ี 8 ปจจัยดานโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของเด็กนักเรียน

พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ลําดับท่ี 1 คือกระบวนการรวบรวมขอมูล 

(β = .162) ลําดับที่ 2 คือยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ (β =.136) ลําดับที่ 3 คือการจัดการกับเวลา

ทางดานการเรียน (β = .131) ลําดับที่ 4 คือการมีสมาธิตอการเรียน (β = .115) ลําดับที่ 5 คือเจตคติในการเรียน 
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(β = .100) ลําดับท่ี 6 คือความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนและการทบทวน และการเตรียมตัวเรียน (β = .064) 

ลําดับที่ 7 คือวิธีเลือกใจความสําคัญในเนื้อหา (β = .056) และลําดับที่ 8 คือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (β = .040)  

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของนิชาภา ภาปทมาสน (2555) ท่ีศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

สมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวากลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานอาจารยผูสอน ดานกระบวนการ

ทดสอบและวัดผล ตามมาดวยความสําคัญในระดับมาก ไดแก ดานสภาพแวดลอม และดานการสงเสริม การ 

ตลาด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของผองใส เพ็ชรรักษ, อาทร จิตสุนทรชัยกุล และศิรัตน แจงรักษสกุล (2555) 

ที่ศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจักการอุตสาหกรรม 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับพฤติกรรมการเรียนในระดับ

ความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  ดานยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ และดานการจัดการกับเวลาทางดาน

การเรียน ตามมาดวยความสําคัญในระดับมาก ไดแก ดานเจตคติในการเรียน ดานกระบวนการรวบรวมขอมูล 

ดานการมีสมาธิตอการเรียน และดานการใชเทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณชวยเหลือในการเรียน  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ดานกระบวนการทดสอบและวัดผล โดยเฉพาะการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย นาเชื่อถือ 

ดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาหรือผูที่สนใจธุรกิจนี้ควรพิจารณาถึงการสรางความมั่นใจใหกับกลุมนักเรียนที่มาสมัคร

เรียน ควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อใหผูเรียนไมเบื่อหนายกับการเรียน และควรใช

สื่อมัลติมีเดียแบบตาง ๆ รวมประกอบการเรียนการสอนดวย 

 2. ดานราคาคาเรียน ควรเนนเร่ืองความสมเหตุสมผลของราคา โรงเรียนกวดวิชาควรตั้งราคาตามคุณภาพ

และสถานการณการแขงขัน  

 3. ดานอาจารยผูสอน ตองมีความเปนกันเอง โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาคัดสรรอาจารยผูสอน ตองมี

ความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียน มีเทคนิคการจํา และเอาใจใสตอนักเรียนทุกคน ท้ังนี้เพื่อสรางความ

เปนกันเองและลดความกดดันของนักเรียน 

 4. ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกใหเพียงพอ ทั้งอุปกรณการสอน สื่อตาง ๆ 

แสงสวางในหองเรียน นําเสนอภาพลักษณที่ทันสมัย 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืน เชน ดานการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน ดานความรูและความเช่ียวชาญของผูสอน

ดานจิตวิทยาการสอน และดานการสื่อสาร ที่มีผลตอการเรียนกวดวิชาของนักเรียนเพิ่มเติม 

2. ควรศึกษาวิธีการสอนของครูผูสอนในชั้นเรียนปกติกับครูผูสอนในโรงเรียนกวดวิชา โดยศึกษาความ 

แตกตางในดานวิธีการสอน สื่อท่ีใชในการสอน จิตวิทยาที่ใชในการสอน วามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร

และควรปรบัปรุงอยางไร 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูที่เคยเรียนและผูที่ไมเคยเรียนกวดวิชา โดยอางอิงผลการเรียนของ

ผูเรียน โดยการศึกษาเชิงลึกลงไปในแตละรายวิชาวามีขอแตกตางกันอยางไร 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลตอ 

การซ้ือจริงของสินคาแฟช่ันผานโมบายแอปพลิเคชัน 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING ACTUAL PURCHASE OF  

FASHION PRODUCTS THROUGH MOBILE APPLICATION 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อ 1) เปรียบเทียบการเลือกซื้อสินคาแฟช่ันออนไลนผานโมบายแอป

พลิเคชัน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร และ 2) ศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มีตอการซื้อจริงของสินคาแฟช่ันออนไลนผานโมบายแอปพลิเคชัน กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่ซื้อสินคา

แฟชั่นผานโมบายแอปพลิเคชัน จํานวน 385 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยดานประชากร 

ศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นผานรานคาอินสตาแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ 2) ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อจริงของสินคาแฟช่ันผานโมบายแอปพลิเคชัน เรียงลําดับ

จากมากไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานชองทางการจัดจําหนายตามลําดับ 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, โมบายแอปพลิเคชัน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to compare actual purchase of fashion products through 

mobile application by demographic attributes, and 2) to study the impact level of marketing mix factors on 

actual purchase of online fashion products through mobile application. Samples were 385 customers who 

actually purchased online fashion products through mobile application. Questionnaires were used to collect 

data. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, average mean, standard deviation, t -test, 

One - way analysis variance, and multiple regression analysis. It was found that: 1) respondents with different 

demographic attributes in gender, age, monthly income had different actual purchase of online fashion 

products through mobile application, and 2) marketing mix factors affecting actual purchase of online 

fashion products through mobile application, ranging from highest to lowest scores, included product, 

autonomy, distribution channel, respectively.   

Keywords: actual purchase, marketing mix factors, mobile application.  

 

บทนํา 

 การซื้อสินคาผานโมบายแอปพลิเคชันมีการขยายตัวอยางมาก เนื่องจากผูบริโภคเขาถึงอินเทอรเน็ต

ไดงายผานสมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร จึงเอ้ืออํานวยตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนโดยไมตองเสียเวลา

และคาใชจายเดินทางไปรานคา นอกจากน้ี สินคาออนไลนมักมีราคาถูกกวาสินคาในรานคา โดยสวนใหญ

จะมีสวนลดจากราคาปกติประมาณ รอยละ 5 ถึง 10 ผูประกอบการธุรกิจขายสินคาออนไลนตางใหความสนใจ

ลงทุนในธุรกิจออนไลนกันมากข้ึน ทําใหผูขายสินคาผานออนไลนตองพัฒนาแผนการตลาดของตนเอ ง ทํา

การตลาดแบบระบุกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะตลาดสินคาแฟช่ันเฉพาะกลุม เชน เคร่ืองสําอาง เสื้อผา รองเทา  

กระเปา เคร่ืองประดับ เปนตน ซึ่งสินคาเฉพาะกลุมเหลานี้มีกําลังซื้อสูงมาก หากสินคานั้นมีคุณภาพจะสามารถ

ชนะใจลูกคากลุมนี้ไดงาย ๆ  

ระบบการสั่งสินคาและชําระเงินผานออนไลนนั้นงาย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และไดสินคาคุณภาพดี

ไมแพการซื้อสินคาผานหนาราน มูลคาตลาดซื้อสินคาออนไลนเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 2 - 3 ปที่ผานมา และ

เติบโตเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง นอกจากน้ี สังคมออนไลนยังเปนสื่อที่ผูบริโภคชาวไทยใชติดตามตราสินคาและการ

แสดงตัวอยางการใชไดอีกดวย 
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ภาพที่ 1 สัดสวนมูลคาตลาดสินคาออนไลน 

 

ผูวิจัยพบวามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา

ออนไลนประเภทตาง ๆ เชน วีระนุช รายระยับ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเส้ือผาจากสื่ออินเทอรเน็ต

ในกลุมวัยรุน และยุธิดา สิรไอยรา (2557) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาผานทาง

แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมของผูบริโภคท่ีเปนผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อจริงของสินคาแฟชั่นผานโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหครอบคลุมตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบการซื้อจริงของสินคาแฟช่ันออนไลนผานโมบายแอปพลิเคชัน จําแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร 

 2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอพฤติกรรมการซื้อจริงของ

สินคาแฟชั่นออนไลนผานโมบายแอปพลิเคชัน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได) ที่แตกตางกัน 

จะมีการซื้อจริงของสินคาผานโมบายแอปพลิเคชันที่แตกตางกัน 

 2. สวนประสมทางการตลาดโมบายแอปพลิเคชันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการใหบริการแบบเจาะจง และดานการรักษาความเปนสวนตัว จะมีอิทธิพลตอการซื้อจริงของสินคา

แฟชั่นผานทางโมบายแอปพลิเคชันที่แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

   ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือผูบริโภคท่ีซื้อสินคาแฟช่ันผานโมบายแอปพลิเคชันอินสตา

แกรมโดยใชวิธีการหาจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของยามาเน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวน

ประชากรที่ความเชื่อม่ันรอยละ 95 หรือระดับนัยสําคัญ .05 โดยจํานวนกลุมตัวอยางที่เหมาะสมไมควรนอย

กวา 385 คน ผูวิจัยจึงไดเก็บตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดแบบคําตอบหลายตัวเลือก (multiple choice) จํานวน 

5 ขอ  สวนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อจริงของสินคาผานโมบายแอปพลิเคชันรานคาอินสตาแกรม จํานวน 7 ขอ 

โดยดัดแปลงขอคําถามจาก ยุธิดา สิรไอยรา (2556)  และสวนท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดโมบายแอปพลิเคชัน

แบงเปน 6  ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

การใหบริการแบบเจาะจง และดานการรักษาความเปนสวนตัว โดยดัดแปลงขอคําถามจาก ณัฐคูณค ดอนยังไพร

(2556)  
 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน 

สวนท่ี 1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.1 มีอายุ

ระหวาง 21 - 30 ป รอยละ 62.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเทา รอยละ 66.2 เปนนักเรียน - นักศึกษา 

รอยละ 77.8 มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 49.0 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 

 จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

             ชาย 182 46.9 

             หญิง 206 53.1 

รวม 388 100.0 

2. อายุ   

            ต่ํากวา 20 ป 122 31.4 

            21 - 30 ป 243 62.6 

            31 ปขึ้นไป 23 5.9 

รวม 388 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

             ต่ํากวาปริญญาตรี 107 27.6 

             ปริญญาตรี/เทียบเทา 257 66.2 

             สูงกวาปริญญาตรี 24 6.2 

รวม 388 100.0 

4. สาขาอาชีพ   

             นักเรียน, นักศึกษา 302 77.8 

             ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 10 2.6 

             พนักงานบริษัทเอกชน 41 10.6 

             ประกอบธุรกิจสวนตัว /เจาของกิจการ 35 9.0 

รวม 388 100.0 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

             ต่ํากวา 10,000 บาท 190 49.0 

             10,001 - 15,000 บาท 123 31.7 

             15,001 - 20,000 บาท 35 9.0 

             20,000 บาทขึ้นไป 40 10.3 

รวม 388 100.0 
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 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาแฟช่ันผานรานคาอินสตาแกรม เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย

พบวามกีารเขาชมรานคาอินสตาแกรมเม่ือเทียบกับรานคาแหงอ่ืน ( X = 3.41, SD =0.954) รองลงมาคือ การ

ใชเวลาในการเลือกดูสินคาจากรานคาอินสตาแกรมนานเมื่อเปรียบเทียบกับรานอ่ืน ( X = 3.40, SD = 1.05) และ

สั่งซื้อจริงจากรานคาอินสตาแกรมบอยเม่ือเปรียบเทียบกับรานคาแหงอ่ืน ( X = 3.28, SD =0.981)  ตามลําดับ 

 สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโมบายแอปพลิเคชันท่ีมีผลตอระดับความพึงพอใจ เม่ือเรียง 

ลําดับจากมากไปหานอยพบวา ดานราคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.92, SD = 1.0) รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ 

( X = 3.85, SD = 0.96) ดานลักษณะของรานคาในอินสตาแกรม ( X = 3.84, SD = 1.0) ดานการรักษาความ

เปนสวนตัว ( X = 3.52, SD = 0.80) ดานการสงเสริมการขาย ( X = 3.15, SD = 0.80) และดานการใหบริการ

แบบเจาะจง ( X = 2.92, SD = 0.83) ตามลําดับ    

2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อสินคา

ผานรานคาอินสตาแกรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงจะมีการซื้อจริงมากกวา

เพศชายเพราะเพศหญิงมีความสนใจในเร่ืองแฟชั่นมากกวาเพศชาย ผูที่มีอายุ 21 - 30 ป จะมีการซื้อจริงมากกวา

กลุมอายุต่ํากวา 20 ป และ 31 ปขึ้นไป นักเรียน/นักศึกษาจะมีการซื้อจริงมากกวากลุมขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ กลุมพนักงานบริษัทเอกชน และผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ผูที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา

10,000 บาท จะมีการซื้อจริงมากกวากลุมรายได 10,001 - 15,000 บาท กลุมรายได 15,001 - 20,000บาท และ

กลุมรายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบการซื้อจริงของสินคาแฟชั่นผานรานคาอินสตาแกรม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการซื้อจริงของสินคาแฟช่ันผานรานคา

อินสตาแกรมโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอธิบายความมีผลตอปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดได รอยละ 32.6 อีกรอยละ 67.4 จะมาจากอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน นอกเหนือจากการวิจัยนี้ ดัง

ตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการซื้อจริงของสินคาแฟช่ันผาน 

                 รานคาอินสตาแกรมโดยรวม 

 

 
 

ตารางท่ี 4  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อจริงของสินคา 

                  แฟชั่นผานรานคาผานโมบายแอปพลิเคชัน 
 

 
  

จากตารางท่ี 4  พบวามีการซื้อจริงของสินคาแฟช่ันผานรานคาอินสตาแกรมโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  โดยอธิบายความมีผลตอปจจัยดานสวนประสมทาง
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การตลาดได รอยละ 32.6 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาแฟช่ันผานรานคาอินสตาแกรม สามารถพิจารณาคาคะแนนสัมประสิทธิ์ที่มี

นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานผลิตภัณฑ (β = 0.502)  และดานการรักษาความเปนสวนตัว (β = 0.212) เทานั้น 

สวนดานการสงเสริมการขาย (β = -0.125 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย (β =  -0.102) ดานการใหบริการ

แบบเจาะจง (β = 0.027) และดานราคา (β = 0.007) ไมมีผลตอการซื้อจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มีผลตอการซื้อสินคาผานรานคาอินสตาแกรม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุณฑริกา นันทิพงษ และกิตติพันธ 

คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ที่ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานประชากรศาสตร (เพศ อายุ อาชีพ และรายได) ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรม

การซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตแตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการ

ซื้อจริงของสินคาแฟชั่นผานรานคาอินสตาแกรมโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนแบบรวมกลุม

กันซื้อบนเว็บไซต ENSOGO ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก สวนการใหความสําคัญดานการรักษาความเปนสวนตัว

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัชดา เชิดบุญเมือง, จิรวุฒิ หลอมประโคน และวิสุทธ กลาหาญ (2557) ท่ีศึกษาปจจัย

การตลาดและพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวาผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินคาจากการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาเปนความลับ เชน รายชื่อลูกคา 

หมายเลขบัตรเครดิต และที่อยู มากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 1. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการนําเสนอภาพถายจากสินคาจริง หรืออาจจะ

นําเสนอดวยการถายภาพแบบวิดโีอเพ่ือใหลูกคาเห็นถึงขนาด ลักษณะ สีสัน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน

และเมื่อสินคาถึงมือผูบริโภคแลวสินคานั้นควรเหมือนกับในภาพถายใหมากที่สุด จะชวยตอบสนองความ

พึงพอใจของผูบริโภค และการถายวิดโีอเปนการสรางกลยุทธความแตกตางใหเหนือกวาคูแขงทางธุรกิจ 

 2. ดานการรักษาความเปนสวนตัว ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับขอมูลสวนตัวของผูบริโภค

ซื้อสินคาหรือเพียงแคสอบถาม เชน หมายเลขบัตรเครดิต ช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท และตองรักษาขอมูลเหลานี้

ไวเปนความลับ รวมไปถึงขอคิดเห็นตาง ๆ ดวย โดยตองขออนุญาตผูบริโภคกอนท่ีทางรานคาจะนําความคิดเห็น

นั้นไปรีวิว ตองชี้แจงอยางชัดเจนกอนเพ่ือสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคมากขึ้น 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาการซื้อจริงของซื้อสินคาแฟช่ันผานโมบายแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ เชน เฟสบุก ทวิตเตอร เพ่ือ

ทราบการซื้อจริงของสินคาแฟช่ันผานโมบายแอปพลิเคชัน และใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการ 

ตลาดใหครอบคลุมตอไป 

2. ควรศึกษารานคาตนแบบท่ีประสบความสําเร็จจากการขายสินคาบนแอปพลิเคชัน ทั้งในและ

ตางประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบและกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานการขายสินคาตอไป 

3. ควรศึกษาการซื้อจริงของสินคาแฟช่ันผานโมบายแอปพลิเคชันของผูบริโภคท่ียังไมเคยซื้อสินคาหรือ

บริการผานแอปพลิเคชัน เพ่ือนําผลมาประมวลและนําไปปรับปรุงรานคาผานแอปพลิเคชันตอไป   
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศตามอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) 

ที่จัดทําขึ้นภายใตปญหาความไมเปนเอกภาพของกฎหมายซื้อขายสินคาระหวางประเทศ บนพ้ืนฐานระบบ

กฎหมายที่แตกตางกัน จึงกอใหเกิดปญหาแกคูสัญญาในการทําสัญญาซื้อขายสินคาระหวางกัน   

 จากการวิจัยพบวา อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศขององคการ

สหประชาชาติ มีขอบกพรองอยูหลายประการที่ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันหรือการทําภาคยานุวัติแก

อนุสัญญาดังกลาว โดยเฉพาะในเร่ืองการกําหนดคําจํากัดความของการซื้อขายสินคาระหวางประเทศวามีลักษณะ

หรือขอบเขตอยางไร จึงยากที่จะนํามาใชบังคับ และแนวทางการยกรางกฎหมายของประเทศไทยน้ันไมได

กําหนดคําจํากัดความไว อาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับใชในอนาคตได นอกจากนั้น หลักการแสดงเจตนา

ในการทําสัญญาไมไดมีแนวทางอื่น นอกจากการแสดงเจตนาซึ่งอยูเฉพาะหนาและหางโดยระยะทางเทานั้น 

เพราะการพัฒนาหลักการแสดงเจตนาในปจจุบันมีหลากหลายวิธีและหลากหลายแนวทาง    จึงทําใหอนุสัญญา 
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สหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศยังไมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การติดตอสื่อสารในปจจุบัน สวนการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ

นั้น ตองกําหนดหลักการ “ผิดสัญญาในสาระสําคัญ” (fundamental breach) ไวดวย เพื่อปองกันการยกเลิกสัญญา

ที่เปนเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ หรือการบอกเลิกสัญญาที่มิใชสาระสําคัญจนทําใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเสียเปรียบ 

 ผูวิจัยจึงเสนอแนะวา แมวาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศของ

องคการสหประชาชาติ จะไมไดกําหนดคําจํากัดความของคําวา “ซื้อขายสินคาระหวางประเทศ” ไวก็ตามแตใน

การยกรางกฎหมายของประเทศไทยควรกําหนดคําจํากัดความไวใหชัดเจนเชนเดียวกับบทบัญญัติในเอกเทศ

สัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่กําหนดคําจํากัดความของสัญญาตาง ๆ ไวอยางชัดเจน เพื่อ

ปองกันปญหาการตีความและขอบเขตการบังคับใช รวมท้ังควรกําหนดหลักการแสดงเจตนาโดยการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสและหลักการบอกเลิกสัญญาในสาระสําคัญไวในรางกฎหมายซื้อขายสินคาระหวางประเทศดวย

เพื่อใหเปนบทบัญญัติกฎหมายท่ีทันสมัยและเปนสากล  

คําสําคัญ: การซื้อขายสินคาระหวางประเทศ, อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวาง 

                 ประเทศ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this thesis was to research legal measures on international goods sales under the United 

Nations convention on international goods sales agreements prepared under the problems of non-unity 

laws on international goods sales based on different law systems resulting in problem to both parties of 

agreement in preparing goods sales agreement. 

 From the study, it is found that the United Nations convention on international goods sales agreements 

of the United Nations has several shortcomings as Thailand does not have confirmation or accession to such 

convention, particularly the determination of definition of international goods sales defining what the nature 

or scope is. Thus, it is difficult to bring the convention to enforce. In the guidelines for drafting Thailand 

laws, there is no definition as well. Therefore, there will be problems of enforcement in the future. Furthermore, 

in the principle of intention showing in preparing agreements, there are no other guidelines, except intention 

showing in confronting range and there is far away distance only, as development of the principle of intention 

showing presently has several methods and several guidelines. Therefore, it caused the United Nations 

convention on international goods sales agreements not to support change of current communication technology. 

With regard to determination of criteria on termination of international goods sales agreements, there 

should be determination of the "fundamental breach" principles in order to prevent termination of the 
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agreements to have less causes or termination of agreements which are not fundamental breach until the 

other parties of agreement lose disadvantages. 

 From the research the author would like to recommend that the convention on international goods 

sales agreement of the United Nations does not determine the definition of the words "international goods 

sales." However, in drafting Thailand laws, there should be clear definition in the same way as the 

provisions of single laws according to the Civil and Commercial Code which has definition of several 

agreements clearly to prevent problems of interpretation and enforcement scope. Also, there should be 

determination of intention showing in using electronic media and principle of termination of agreements 

in essential parts in the draft of international goods sales law in order to be provisions of modern and 

international law. 

Keywords: international goods sales, The United Nations Convention on International Goods Sales Agreements. 

 

บทนํา 

สังคมโลกในปจจุบันเปนยุคแขงขันทางการคา จึงมีคํากลาววา “ปดประเทศทางการคาไมได” ทั้งนี้

เพราะการคาระหวางประเทศเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลด

ภาวะการวางงาน กอใหเกิดการกระจายรายไดทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนั้นการนําเขาและการสงออกจึงเปน

เร่ืองสําคัญ รัฐบาลจึงใหความสําคัญในเร่ืองดุลการคา หากมีการเกินดุลการคาก็เปนขอบงชี้ถึงความเจริญเติบโต

ทางดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการคาระหวางประเทศและการทําใหปจจัยตาง ๆ เอ้ือตอการคาระหวางประเทศ

จึงเปนเร่ืองที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ การท่ีประเทศตาง ๆ ใหความสําคัญกับการคาระหวางประเทศ

อันเปนปจจัยในการกอต้ังองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เปนการพัฒนาดานตาง ๆ 

ของทุกประเทศ เชน กฎหมาย มาตรการทางภาษีอากร เปนตน จึงตองมีความตกลงพหุภาคีหรือขอตกลงทวิภาคี

ระหวางรัฐเพื่อใหสมาชิกมีแนวทางปฏิบัติเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและมีกฎเกณฑที่สอดคลองกันกับหลักการ

ในความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะเปนมาตรการหรือเปนเคร่ืองมือในการซื้อขายสินคาระหวาง

ประเทศนั้นคือ “กฎหมาย” (Laws) ตองเปนวาระแหงชาติของแตละประเทศท่ีจะทําอยางไรก็ไดใหกฎหมาย

ของประเทศตนสอดคลองกับนานาอารยประเทศ เพื่อใหรัฐและเอกชนที่จะทําการคากับประเทศอ่ืนมีมาตรการ

เปนหลักประกันความเปนธรรมหากเกิดมีขอพิพาทในทางการคาระหวางประเทศข้ึน ดังนั้นมาตรการในทาง

กฎหมายจึงถือวาเปนมาตรการที่สําคัญตองมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติการในทางการคาระหวางประเทศ 

ในทางการคาระหวางประเทศคูคาแตละฝายมักจะตอรองวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการคารวมกัน อยางไร

ก็ดีสําหรับกรณีที่ไมไดตกลงกันหรือกรณีที่คูกรณีไมไดคาดหมายไวลวงหนา คูสัญญาแตละฝายมักจะพยายาม

ตอรองใหอีกฝายหนึ่งตกลงใชกฎหมายหรือหลักเกณฑที่ตนรูจักดีเปนเกณฑในการระงับขอพิพาทขัดแยงอัน

อาจเกิดขึ้น ในกรณีเชนนี้คูสัญญาท่ีมีอํานาจตอรองนอยกวายอมเสียเปรียบ ดวยการตองจํายอมตกลงเพื่อใหได
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งานและการชําระราคาสินคา จึงจําเปนตองใชหลักเกณฑกฎหมายของประเทศคูกรณีอีกฝายหนึ่งเปนเกณฑ

ตัดสินขอพิพาทสําหรับคูกรณีมีอํานาจตอรองนอย เชน พอคาในประเทศไทยมักจะตองจํายอมตกลงกับอีก

ฝายหนึ่งเสมอ โดยใชกฎหมายอเมริกัน อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน หรือญ่ีปุน แลวแตใครเปนคูคา ดังนั้นการมี

หลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอนและเปนธรรมแกคูกรณีเพื่อใชรวมกันในหมูประเทศคูคาจะชวยรักษาผลประโยชน

ของพอคาฝายไทยไดดียิ่งขึ้น 

 ในปจจุบนัประเทศคูคาสําคัญในตลาดโลก ไดแก สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเคยคัดคาน

และปฏิเสธการเขาเปนภาคีในอนุสัญญาทํานองเดียวกันน้ีมากอน ในขณะที่ประเทศสําคัญในยุโรป เชน ฝร่ังเศส

และอิตาลี ไดลงนามเปนภาคีและใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้แลว ประเทศกลุมสแกนดิเนเวียและกลุมยุโรป

ตะวันออกกําลังจะเขารวมเปนภาคีและใหสัตยาบัน ประเทศกลุมตลาดรวมยุโรปกําลังเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก

การเปนภาคีในอนุสัญญาฉบับกรุงเฮกเพื่อเขาเปนภาคีและใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการซื้อขายระหวาง

ประเทศฉบับใหมนี้ จึงเปนที่คาดหมายวาประเทศตาง ๆ จะเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้มากเปน

ประวัติการณประเทศไทยเองคงตองตื่นตัวเร่ืองการเขาหรือไมเขาเปนภาคีอนุสัญญาน้ีเชนกัน  

 นับตั้งแต ค.ศ. 1930 เปนตนมา สถาบันเพื่อการจัดทํากฎหมายเอกชนใหเปนเอกภาพ (UNIDROIT) 

ซึ่งตั้งอยู ณ กรุงโรม ไดเร่ิมตระเตรียมการจัดทําอนุสัญญาวาดวยสัญญาซื้อขายข้ึน นับไดวาเปนผลมาจากแรง

กระตุนของนักนิติศาสตรเยอรมันทานหน่ึง คือ Ernst Rebel ซึ่งเปนผูริเร่ิมศึกษาคนควาเปรียบเทียบกฎหมาย

ลักษณะสัญญาซื้อขายของชาติตาง ๆ ในขณะน้ัน หลังจากที่ไดมีการจัดทําตนรางอนุสัญญากันถึง 4 ฉบับ

ดวยกันคือ ค.ศ. 1935, 1939, 1956 และ 1963 และมีการชะงักงันในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนเวลาหลายป 

ในที่สุดก็มีการประชุมตัวแทนของนานาชาติตกลงทําสัญญากันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 ที่กรุงเฮกโดย 

ตกลงใหทําเปนอนุสัญญา 2 ฉบับ คือ 

 1. อนุสัญญาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายนานาชาติลักษณะสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยระหวางประเทศ 

(Hague Sales Convention 1964) 

 2. อนุสัญญาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายนานาชาติวาดวยการกอใหเกิดสัญญาในกรณีสัญญาซื้อขาย

สังหาริมทรัพยระหวางประเทศ (Hague Formation Convention 1964) 

 แตอนุสัญญาท้ังสองมิไดอํานวยใหกฎหมายวาดวยการซื้อขายสังหาริมทรัพยระหวางประเทศลงรอย

เปนเอกภาพกันไดทั่วโลกแตอยางใด เหตุผลนอกจากปญหาเร่ืองความไมลงรอยกันในแงรายละเอียดของกฎหมาย

บางประการแลว ขอท่ีสําคัญที่สุดคือการที่มีประเทศมาเขารวมประชุมตกลงกันนอยเกินไปคือ มีเพียง 28 ประเทศ

เทานั้น ยิ่งกวานั้นประเทศสวนใหญที่เขารวมประชุมลวนเปนประเทศภาคพ้ืนยุโรป สวนบรรดาตัวแทนของ

ประเทศดอยพัฒนาน้ันมิไดเขามามีสวนรวมดวย ทําใหอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับไมไดรับความนิยมจากนานาชาติ

อยางทั่วถึงเทาที่ควร 

 อนึ่ง กฎหมายลักษณะสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยระหวางประเทศเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอการคา

พาณิชยระหวางประเทศตาง ๆ ดังนั้นที่ประชุมใหญสหประชาชาติจึงไดจัดต้ังคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ
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วาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL) 

ขึ้นใน ค.ศ. 1967  เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาปญหาวาจะทําอยางไรใหอนุสัญญาฉบับกรุงเฮกไดรับการยอมรับ

จากบรรดาชาติทั้งหลาย คณะกรรมการ UNCITRAL จึงจัดตั้งคณะทํางานขึ้นชุดหน่ึงประกอบดวยผูแทนของ

ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก มีหนาท่ีพิจารณาอนุสัญญากรุงเฮกอีกคร้ังหน่ึง แตเนื่องจากมีความเห็นแตกตางกันมาก

ทั้งในแงกฎหมายและในแงเศรษฐกิจ ในท่ีสุด UNCITRAL จึงมีมติใหจัดทํารางอนุสัญญาวาดวยกฎหมายลักษณะ

สัญญาซื้อขายระหวางประเทศขึ้นใหม โดยมีการปรึกษาหารือกับบรรดาประเทศท้ังหลายอยางใกลชิด ราง

อนุสัญญาใหมนี้สําเร็จลงใน ค.ศ. 1978 (ณัฐพงศ โปษกะบุตร, ออนไลน, 2548) 

 กฎหมายซื้อขายระหวางประเทศเปนสวนหน่ึงของกฎหมายการคาระหวางประเทศ สืบเนื่องมาจาก

ปญหาท่ีกฎหมายแตละประเทศมีเนื้อหาสาระท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดความยุงยากสับสนระหวางพอคาที่เกี่ยวของ

ในการคาระหวางประเทศ นอกจากน้ีคูสัญญาในทางการคาระหวางประเทศมักจะตกลงกําหนดเลือกกฎหมาย

ที่จะใหมีผลบังคับกับสัญญาไว ซึ่งโดยท่ัวไปแลวคูสัญญาฝายท่ีมีอํานาจตอรองนอยกวาตองจํายอมตกลงใช

กฎหมายที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งท่ีมีอํานาจตอรองเหนือกวาเลือกใชทั้ง ๆ ที่อาจจะไมมีความเขาใจกฎหมา ยน้ัน

อยางเพียงพอ หรือกฎหมายนั้นอาจไมไดใหความเปนธรรมแกคูกรณีทั้งสองฝายอยางเทาเทียมกัน โดยเหตุนี้

จึงมีความพยายามมาโดยตลอดที่จะทําใหกฎหมายการคาระหวางประเทศ รวมตลอดถึงกฎหมายสาขาอ่ืน ๆ 

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเน้ือหาสาระท่ีตรงกัน ทําใหพอคาไมวาจะอยูในประเทศใดเขาใจถึงสิทธิหนาที่

และความรับผิดของตนไดอยางถูกตองตรงกัน การที่ประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดเร่ือง

ดังกลาวไวเปนที่ชัดเจน จึงมีปญหาวาแมศาลเองก็ตองวินิจฉัยคดีโดยการนําหลักการอุดชองวางทางกฎหมาย

มาใช จึงมีปญหาตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3046/2537 สรุปไดวา “โจทกและจําเลยโทรพิมพติดตอซื้อขายขาวนึ่ง

ตอกัน ดังนี้ สัญญาซื้อขายไดเกิดขึ้นแลวเมื่อการเจรจายุติลงตามโทรพิมพดังกลาว แตประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 456 วรรคสองกําหนดวา การซื้อขายสังหาริมทรัพยซึ่งตกลงกันมีราคาหารอยบาทหรือกวานั้น

ขึ้นไป สัญญาจะซื้อจะขาย คําม่ันในการซื้อขายทรัพยที่มีราคาหารอยบาทหรือกวานั้นข้ึนไปตองมีหลักฐานเปน

หนังสือลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิดดวย หรือไดวางประจําไว หรือไดชําระหน้ีบางสวนแลวจึงจะฟองรอง

บังคับคดีได ฉะนั้น แมจําเลยจะไมสามารถจัดสงขาวนึ่งใหโจทกได แตเมื่อไมปรากฏหลักฐานการชําระหน้ี

บางสวนหรือการวางมัดจําหรือลงลายมือชื่อของจําเลยที่ตองรับผิดแลว โจทกจึงไมสามารถฟองรองใหบังคับ

คดีได” และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3651/2537 สรุปไดวา “สัญญาซื้อขายขาวพิพาทระหวางโจทกและจําเลยที่ 1 

เปนสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยที่ตกลงกันเปนราคาหารอยบาทหรือกวานั้นขึ้นไปตามมาตรา 456 วรรคสาม 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือไมปรากฏวาจําเลยที่ 1 ไดลงลายมือชื่อในโทรพิมพดังกลาว จึง

ไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจําเลยท่ี 1 ซึ่งเปนฝายตองรับผิด ทั้งไมมีการวางประจําและไมมีการ

ชําระหนี้บางสวนโดยจําเลยท่ี 1 ดังน้ัน โจทกจึงไมมีหลักฐานในการฟองรองบังคับคดีแกจําเลยท่ี 1 ตามสัญญา

ซื้อขายขาวได สวนการที่โจทกผูซื้อเปดเลตเตอรออฟเครดิตใหแกจําเลยท่ี 1 ผูขายน้ัน เปนเพียงการกระทํา

เพื่อชําระราคาสินคาขาวพิพาทใหแกจําเลย ซึ่งจําเลยจะไดรับเงินตอเมื่อไดสงสินคาลงเรือและนําเอกสารตามท่ี
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ระบุในเลตเตอรออฟเครดิตไปย่ืนตอธนาคารเพื่อขอรับเงินเทานั้น เมื่อไมปรากฏวาจําเลยท่ี 1 ไดกระทําการ

ดังกลาว จึงถือไมไดวาโจทกไดชําระราคาสินคาขาวพิพาทใหแกจําเลยท่ี 1 แลว” 

 ศาลฎีกาไดปรับใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสามในการตัดสิน

คดี วินิจฉัยโดยสรุปวา สัญญาซื้อขายไดเกิดขึ้นแลว แตเนื่องจากเปนสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยที่มีราคาเกิน

กวา 500 บาท (ปจจุบันประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตราดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไปแลว โดยเปลี่ยน

สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยที่มีราคาเกินกวา 500 บาท เปนราคาเกินกวา 20,000 บาท) ที่มิไดมีหลักฐานเปน

หนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิดเปนสําคัญ หรือไดวางประจําไว หรือไดชําระหนี้บางสวน

แลว จึงฟองรองบังคับคดีไมได ตัดสินใหยกฟองโจทก ขอเท็จจริงโดยสรุปคือ โจทกและจําเลยไดติดตอเจรจา

ทําสัญญาซื้อขายขาวดวยขอตกลงทางการคาแบบ Free on Board (FOB) ทางโทรพิมพ โจทกผูซื้อไดเปดเลตเตอร

ออฟเครดิตและสงเลตเตอรออฟเครดิตใหแกจําเลยผูขายตามสัญญาซื้อขายแลว แตจําเลยไมจัดสงขาวใหแก

โจทกตามสัญญา โจทกจึงฟองคดี 

 ดังนั้น ปญหาท่ีผูวิจัยหยิบยกมาขางตน เปนปญหาสําคัญที่ระบบกฎหมายของประเทศไทยตองเปลี่ยน 

แปลงและพัฒนา เพราะหากรอจนชาไปอาจจะทําใหประเทศไทยขาดรายไดในการคาขายกับตางประเทศเปน

จํานวนมาก และท่ีสําคัญกวาน้ันคืออาจทําใหนักลงทุนไมยอมข้ึนศาลไทยก็เปนได ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง

ศึกษาเร่ืองดังกลาว และตองมีกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติวาดวยการซื้อขายระหวางประเทศซึ่งเปน

ทางออกท่ีดีที่สุดในอนาคต ผูวิจัยหวังวาจะเปนประโยชนตอวงการวิชาการและวงการการคาระหวางประเทศ

สืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของมาตรการทางกฎหมายในการซ้ือขายระหวางประเทศ 

 2. เพื่อศึกษาประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับการซื้อขายระหวางประเทศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ 

 3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อขายระหวางประเทศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

สัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ และกฎหมายซื้อขายในประเทศไทย 

 4. เพื่อวิเคราะหปญหากฎหมายการซื้อขายระหวางประเทศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญา

ซื้อขายสินคาระหวางประเทศ และอนุสัญญาระหวางประเทศ 

 5. เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมนํามาใชเปนแนวทางในการบัญญัติและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ

การซื้อขายระหวางประเทศของประเทศไทย 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 การนําประมวลกฎหมายแพงและลักษณะซื้อขาย ตามมาตรา 456 มาบังคับใชกับคดีการคาระหวาง

ประเทศ อันเนื่องมาจากมูลคดีที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทําใหคูสัญญาอีกฝายไมไดรับความเปนธรรม จึงควรพัฒนา

กฎหมายซื้อขายระหวางประเทศใหเปนบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอคูสัญญาใน

การพัฒนาทางการคาและการลงทุนของประเทศ และแนวทางการเขารวมอนุวัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมซื้อขายระหวางประเทศและมาตรการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการบังคับใชภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ (United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980: CISG) ในประเทศไทย โดยศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการซื้อขายภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

ซื้อขายระหวางประเทศทั้งภายในและระหวางประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบหลักกฎหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งแนว

ทางการวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในทิศทางที่ควรจะเปน และเปนแนวทางเพ่ือการพัฒนา

กฎหมายซื้อขายสินคาระหวางประเทศของประเทศไทยในอนาคต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ใชวิธีการคนควาวิจัยเอกสาร (documentary research) ที่เกี่ยวของ รวมท้ังระเบียบขอบังคับตาง ๆ และ

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

ผลการวิจัย  

 1. การวิเคราะหเปรียบเทียบการตีความของการซื้อขายและขอบเขตการบังคับใชอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ พบวา “การซื้อขาย” ตาม CISG ไดกําหนดใหสัญญาซึ่งผูขายมีหนาที่

ตองโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือของ รวมถึงสงมอบสินคาและเอกสารที่เกี่ยวของกับสินคาหรือของใหแกผูซื้อ

สวนผูซื้อก็มีหนาที่ชําระราคาและรับมอบสินคาจากผูขายหรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา “การซื้อขาย” ตาม CISG 

นั้น เปนความหมายในเชิงทั่วไป แตไมปรากฏบัญญัติกําหนดรายละเอียดของคําวา “การซื้อขาย” ไวโดยเฉพาะ

เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย มาตรา 453 กฎหมายของสหราชอาณาจักร (The Sale 

of Goods Act 1979: SGA หรือ The Sale of Goods Act 1893) และประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (Uniform 

Commercial Code: UCC) ไดกําหนดความหมายของการซ้ือขายไว  
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2. การวิเคราะหเปรียบเทียบ คําเสนอ คําสนอง และการกอใหเกิดสัญญาซื้อขายระหวางประเทศตาม

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ พบวา CISG ไดกําหนดใหสัญญาเกิดขึ้น

เมื่อคําสนองมีผลตาม Article 23 โดยสัญญาเกิดข้ึนเมื่อคําสนองมีผลอยูอยางชัดเจน ท้ังนี้ เนื่องจากมีกฎเกณฑ

หลายประการภายใต CISG ท่ียึดเกี่ยวกับเวลาในการเกิดสัญญา โดยการเกิดสัญญาตามความใน Article 23 น้ี 

เปนกรณทีี่ไมปรับใชกับสัญญาเกิดขึ้นโดยรูปแบบอ่ืนที่มิใชการเสนอและการสนอง และการแสดงเจตนาดวย

วิธีอ่ืน เชน การสงสินคาไปใหผูทําคําเสนอซื้อ ยอมมีผลเมื่อสินคา “ไปถึง” เมืองทาของผูซื้อหรือสถาน

ประกอบการของผูซื้อ เปนตน โดยสถานที่ที่จะถือวาเจตนาไดสง “ไปถึง” จะตองเปนสถานที่ทําการธุรกิจหรือ

ที่อยูสําหรับติดตอทางไปรษณียเปนอันดับแรก ในกรณีที่มีที่ทําการธุรกิจหลายแหง ใหสงไปยังแหงที่มีความ

ใกลชิดที่สุดของสัญญาตาม Article 10 (ก) สวนที่พักของผูรับการแสดงเจตนาเปนเพียงทางเลือกลําดับรอง

ในการสงเทานั้น ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาไดสงการแสดงเจตนาไปยังที่พักโดยที่ผูรับการแสดงเจตนามีที่ทํา

การธุรกิจหรือท่ีอยูที่ติดตอทางไปรษณีย “ไมถือวา” การแสดงเจตนา “ไปถึง” ผูรับการแสดงเจตนา เม่ือไดสง 

“ไปถึง” ที่อยูตาม Article 24 แลว ซึ่งไมกอใหเกิดผลทางกฎหมายแมผูรับการแสดงเจตนาจะรูในภายหลังก็ตาม 

(Honnold, Online, 2008) การรับรูของผูรับการแสดงเจตนา ถาการแสดงเจตนาของคูกรณีฝายหนึ่งเขามาอยู

ในความควบคุมของหรือเขามาอยูในขอบเขตการรับรูของคูกรณีอีกฝายหนึ่งแลว เชน มาถึงตูไปรษณียของ

ผูรับ หรือมาถึง Inbox ในกรณีสงทาง E-Mail แลว ก็ถือวา “ไปถึง” ผูรับการแสดงเจตนาแลว และการแสดง

เจตนาท่ีมาถึงนอกเวลาทําการ ถือวาการแสดงเจตนาไปถึงผูรับแลวเชนกัน ในทางปฏิบัติคูสัญญาอีกฝายอาจ

ทําการขัดขวางมิใหการแสดงเจตนาไปถึงนอกเวลาทําการก็ได เชน ปดเคร่ืองโทรสาร หรือ Block e - Mail 

ในชวงระยะเวลาที่ไมใชเวลาเปดทําการ ดังนั้นจึงตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปวา เจตนาไปถึงผูรับการแสดง

เจตนาแลวหรือยัง เมื่อ CISG มิไดกําหนดรูปแบบการแสดงเจตนาในรูปแบบอ่ืนไว นอกจากการแสดงเจตนา

คําเสนอและคําสนองแลว ยอมจะทําใหการบังคับใช CISG ไมเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงและสอดคลอง

กับประเพณีทางการคาระหวางประเทศได 

 3. การวิเคราะหการเลิกสัญญาและผลของการบอกเลิกสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ พบวา หลักการ

คาดเห็นไดถึงความเสียหายนี้ Article 25 กําหนดใหพิจารณาในเชิงอัตวิสัย (subjective) คือ ความคาดเห็นได

ของคูสัญญาฝายท่ีผิดสัญญาและยังกําหนดใหพิจารณาในเชิงภาวะวิสัย (objective) คือ ความคาดเห็นไดของ

วิญูชนในลักษณะอยางเดียวกันภายใตสถานการณเดียวกันกับคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาดวย สวนคําวา “วิญูชน

ในลักษณะอยางเดียวกัน” หมายถึง บุคคลท่ีอยูในสาขาอาชีพเดียวกัน สภาพสังคม รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจ

ศาสนา ภาษา และความเปนมืออาชีพเหมือนกัน และคําวา “ภายใตสถานการณเดียวกัน” ตองพิจารณาถึงขนาด

และขอบเขตสัญญา กฎหมาย นโยบายทางการเมือง แนวโนมทั่วไปของสังคม และสัญญากอน ๆ ท่ีเคยทํา 

รวมถึงความสัมพันธทางธุรกิจประกอบกัน เชน สัญญาซื้อขายเคร่ืองปรับอากาศท่ีผูซื้อตองการนําไปติ ดตั้ง

ในอาคารชั่วคราวในการจัดนิทรรศการ หากผูซื้อไดแจงใหผูขายทราบถึงความประสงคดังกลาวแลว ผูขาย

ยอมคาดเห็นไดถึงความเสียหายของผูซื้อหากผูขายสงมอบเคร่ืองปรับอากาศลาชาจนทําใหผูซื้อไมสามารถ
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ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศไดทันงานนิทรรศการ ในกรณีที่ผูซื้อไมเคยแจงความประสงคดังกลาวใหผูขายไดทราบ

แตผูซื้อเปนบริษัทรับจัดนิทรรศการซึ่งวิญูชนในลักษณะอยางเดียวกันภายใตสถานการณเดียวกันกับผูขาย

ยอมคาดเห็นไดวาการสงมอบเคร่ืองปรับอากาศในกําหนดสงมอบสินคาตามสัญญามีความสําคัญเพียงใด 

(ธิดารัตน ชนวัณน, 2547, หนา 7 - 8) การที่ผูขายสงมอบลาชาก็เปนการผิดสัญญาในสาระสําคัญและในเร่ือง

ภาระการพิสูจนความคาดเห็นไดถึงความเสียหายจากการผิดสัญญาน้ัน เนื่องจากความคาดเห็นไดนี้เปนขอ

ปลดเปลื้องความรับผิด (excuse) ของคูสัญญาฝายท่ีผิดสัญญาจากผลของการผิดสัญญาในสาระสําคัญ ภาระ

การพิสูจนความคาดเห็นไดจึงตกอยูแกคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญา โดยคูสัญญาฝายท่ีผิดสัญญาจะตองพิสูจนให

เห็นไดวาตนไมอาจคาดเห็นความเสียหายนั้นไดและวิญูชนก็ไมอาจคาดเห็นความเสียหายนั้นไดพรอม ๆ กัน

หากพิสูจนไดเชนนั้น การผิดสัญญาก็ไมเปนการผิดสัญญาในสาระสําคัญ คูสัญญาฝายท่ีเสียหายจากการผิด

สัญญาก็ไมอาจเลิกสัญญาได 

 

อภิปรายผล 

เพื่อใหกฎหมายสามารถบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจําแนกประเภทของสัญญาซื้อขาย

ออกจากสัญญาอ่ืน ๆ จึงจําเปนตองกําหนดความหมายของคําวา “ซื้อขาย” ไวในกฎหมาย แต CISG ไมได

กําหนดความหมายของการซื้อขายไว จึงทําใหเกิดปญหาการตีความและกอปญหาการบังคับใชในอนาคต 

ขณะเดียวกันตามรางพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินคาทางพาณิชย พ.ศ. ... ก็มิไดกําหนดคําจํากัดความไว  

จึงทําใหกฎหมายดังกลาวมีขอบกพรองไมตางไปจาก CISG หากประเทศไทยจะตองอนุวัติตาม CISG แลว 

อาจจะพบปญหาในอนาคตได ดังน้ัน รางพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินคาทางพาณิชย พ.ศ. ... จึงควรกําหนด

คําจํากัดความของการซื้อขายระหวางประเทศตามรางฯ แม CISG จะไมไดกําหนดไวก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดการ

ตีความของกฎหมายและขอบเขตในการบังคับใช และเพื่อใหมีความชัดเจนในการแบงแยกการบังคับใชกฎหมาย

ซื้อขายกับกฎหมายซื้อขายระหวางประเทศใหชัดเจน  

 ประเทศไทยควรมีมาตรการท่ีนํากฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการซื้อขายระหวางประเทศ

หรือ CISG มาบังคับใชอยางชัดเจน ไมวาจะดวยการลงนามหรือแกไขกฎหมายเดิมที่มีอยูภายในประเทศ ให

มีความชัดเจนในการนําหลักการเยียวยาความเสียหายหรือกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นกับคูคาในสัญญาการซื้อขาย

ระหวางประเทศ เพื่อความม่ันใจของนักธุรกิจและนักลงทุนตอไปในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. การวิเคราะหเปรียบเทียบการตีความของการซื้อขายและขอบเขตการบังคับใชอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ เห็นควรใหมีการกําหนดคํานิยามของคําวา “ซื้อขายสินคา” ไวใน

กฎหมายซื้อขายทางพาณิชยที่ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะยกรางเพ่ือขจัดปญหาการตีความและการนํากฎหมายไป

บังคับใช 
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 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบ คําเสนอ คําสนอง และการกอใหเกิดสัญญาซื้อขายระหวางประเทศตาม

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ เห็นควรใหมีการกําหนดวิธีการทําคําเสนอ

คําสนองในหลายรูปแบบ เนื่องจากการติดตอสื่อสารมีหนทางเพิ่มมากข้ึนและสงผลใหกฎหมายมีสภาพบังคับ

กวางขวาง และควรกําหนดแนวทางการเกิดสัญญาซื้อขายระหวางประเทศในแนวคิดอ่ืนท่ีอาจจะกอใหเกิด

สัญญาโดยไมไดมุงพิจารณาเพียงคําเสนอ คําสนองถูกตองตรงกันเทานั้น จะตองพิจารณาถึงประเพณีทาง

การคา ธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา รวมท้ังการติดตอสื่อสารท่ีปจจุบันมีหลายรูปแบบ 

 3. การวิเคราะหการเลิกสัญญาและผลของการบอกเลิกสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ เห็นวา ควรกําหนด 

“หลักการผิดสัญญาในสาระสําคัญ” (fundamental breach) ไวในรางพระราชบัญญัติซื้อขายสินคาทางพาณิชย

ดวย เนื่องจากมีความสําคัญอยางมากตอการใชสิทธิเยียวยาการผิดสัญญา (remedy for breach of contracts) 

ของท้ังผูซื้อและผูขาย ถาการผิดสัญญาของคูสัญญาฝายหน่ึงเปนการผิดสัญญาในสาระสําคัญแลว คูสัญญา

อีกฝายสามารถเลิกสัญญาไดโดยทันที แตถาการผิดสัญญานั้นไมเปนการผิดสัญญาในสาระสําคัญแลวคูสัญญา

อีกฝายไมอาจเลิกสัญญาไดทําไดเพียงแตใชการเยียวยาในกรณีอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เชน การเรียกคาเสียหาย 

(damages) การเรียกใหคูสัญญาฝายท่ีผิดสัญญาทําการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะเจาะจง (specific performance) 

หลักการผิดสัญญาในสาระสําคัญนี้ไมเพียงแตชวยในการรักษาสัญญา (preserve the contract) ซ่ึงเปนเปาหมาย

ของสัญญาระหวางประเทศ แตยังชวยหลีกเลี่ยงไมใหมีการเลิกสัญญากันเน่ืองจากการผิดสัญญาเล็ก ๆ นอย ๆ 

(a trivial preach) ไดดวย 

 4. ประเทศไทยควรมีมาตรการนํากฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการซื้อขายระหวางประเทศ

หรือ CISG มาบังคับใชอยางชัดเจน ไมวาจะดวยการลงนามหรือแกไขกฎหมายเดิมที่มีอยู เพ่ือความชัดเจนใน

การนําหลักการเยียวยาความเสียหายหรือกรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึนกับคูคาในสัญญาการซื้อขายระหวางประเทศ และ

เพื่อความม่ันใจของนักธุรกิจและนักลงทุนตอไปในอนาคต 
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การหาคาของ THIELE-SMALL PARAMETERS 

โดยเครื่องวิเคราะห DAYTON AUDIO TEST SYSTEM (DATS) 

DETERMINATION OF THE THIELE-SMALL PARAMETERS 

USING DAYTON AUDIO TEST SYSTEM (DATS) ANALYSIS 

 

สนิท นรฮีม* 

Sanit Noraheem 

  

บทคัดยอ  

             โดยทั่วไปความสามารถของความถี่ต่ําของตัวลําโพงท่ีใชในระบบตูลําโพง จะใชคา Thiele - Small 

Parameters ในการออกแบบตูลําโพง คาน้ีจะคํานวณจากคาอิมพีแดนซของตัวลําโพง โดยใช DATS เปนเคร่ือง

วิเคราะหทางเทคนิคในการหาคา Thiele - Small Parameters พรอมทบทวนทฤษฎีพื้นฐาน เทคนิคทดสอบอยาง

รวดเร็วสําหรับวัดคาอิมพีแดนซโดยคอมพิวเตอรกับเคร่ืองวัด DATS จะวิเคราะหและแสดงผลคาพารามิเตอร

ที่วัดไดจากตัวลําโพงออกมา  

คําสําคัญ: คาพารามิเตอรตัวลําโพง, ลําโพง, ความถี่รีโซแนนท  

     

ABSTRACT 

  Frequently, a low-frequency driver, which is used in a loudspeaker system, is characterized by its 

Thiele small parameters. Impedance measurements are required to obtain these parameters. The Dayton 

Audio Test System (DATS) is utilized to perform the impedance measurements and the formulation of the 

basic parameters obtained from the Thiele - Small test technique, were reviewed. A fast technique for the 

impedance measurements by Computer with DATS implementation to analyze and discuss the results was 

shown. 

Keywords: Thiele - Small parameters, loudspeaker, Resonant frequency. 
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บทนํา 

 Thiele - Small Parameters ถูกนําเสนอและตีพิมพโดย Albert Neville Thiele และ Dr. Richard H. Small 

จนกลายเปนมาตรฐานของวงการอุตสาหกรรมลําโพง เพราะคาพารามิเตอรนี้จะใชในการวิเคราะหและออกแบบ

ตูลําโพงแบบปด (closed - box loudspeaker) และตูลําโพงแบบเปด (vented - box loudspeaker) คาพารามิเตอรนี้

จะมีระบุไวในคูมือที่อยูในกลองบรรจุภัณฑ เพ่ือใหรานคา และชางติดต้ังสามารถออกแบบตูใหกับลําโพงได

อยางถูกตอง และเหมาะสมกับการใชงาน 

 งานวิจัยนี้จะใชเคร่ืองวิเคราะห Dayton Audio Test System  (DATS) วิเคราะหรวมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร

เพื่อใหการวัดคาพารามิเตอรมีความรวดเร็ว เที่ยงตรงและแมนยํา ซึ่งเราไมสามารถทําไดเมื่อ 34 ปที่แลว 

เคร่ืองวิเคราะห DATS จะวัดคาดานเอาทพุทและอินพุทของตัวลําโพง เพื่อหาคาการตอบสนองของความถี่หรือ 

ทรานเฟอรฟงกชัน โดยใชหลักการของ Small ซึ่งอธิบายไวสําหรับการวัดคาอิมพีแดนซของตัวลําโพงใน

สภาวะลอยตัวคร้ังแรกและตรวจวัดคร้ังท่ีสองโดยเพ่ิมน้ําหนัก (ท่ีเรากําหนด) บนตัวลําโพง จากน้ันจะไดคา 

Thiele - Small Parameters เหลานี้ไดครบถวน 

 

ทฤษฎ ี 

 Thiele - Small Parameters เปนกลุมของคาทางไฟฟาเชิงกล (electromechanical parameters) ที่อธิบาย

ความสามารถของความถี่ยานตํ่าของตัวลําโพงสําหรับนําไปใชออกแบบตูลําโพง เพื่อใหการตอบสนองความถี่

และประสิทธิภาพการทํางานของตูลําโพงถูกตองแมนยําและเที่ยงตรง 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสรางของตัวลําโพง 
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ภาพที่ 2 Model of a dynamic loudspeaker 

 

นิยาม 

 Piston Diameter   =    เสนผาศูนยกลางของลําโพง (inches) 

  F(s)       =    ความถี่รีโซแนนทที่ Free air (Hz) 

  R(e)         =    ความตานทานกระแสตรงของวอยคอยล (Ohms) 

  Z(max)     =    ความตานทานกระแสสลับสูงสุดที่ความถี่รีโซแนนทที่สภาวะลอยตัว

          ของวอยคอยล (Ohms) 

  Q(ms)       =    คาทางเชิงกลสูงสุดที่ความถี่รีโซแนนท 

  Q(es)         =    คาทางเชิงไฟฟาสูงสุดที่ความถี่รีโซแนนท 

   Q(ts)         =    คารวมของคาทางเชิงกลและคาทางเชิงไฟฟาที่ความถี่รีโซแนนท 

  V(as)          =    คาปริมาตรเทียบเทาคายึดหยุนทางเชิงกล (liters หรือ (cubic feet)) 

  L(e)             =    คาความเหนี่ยวนําของวอยคอยล (mH) 

  n (0)            =    ประสิทธิภาพของตัวลําโพงดานหนา (%) 

  SPL               =    ความไวของตัวลําโพง (dB 1W/1m) 

  M(ms)           =    นํ้าหนักของกรวยลําโพงรวมอากาศหนากรวยลําโพง (grams) 

  C(ms)             =    คาความยึดหยุนทางเชิงกลของตัวลําโพง (mm/N) 

  BL                   =    คาความเขมขนสนามแมเหล็กไฟฟาของระบบมอเตอรลําโพง (T.m) 

 

Measuring Thiele-Small Parameters 

Delta mass method.  
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ภาพที่ 3 อิมพีแดนซของตัวลําโพง 

 

คา Re มีหนวยเปน โอหม 

หาคาความถี่รีโซแนนซที่สภาวะลอยตัว,  

หาคาอิมพีแดนซสูงสุด (ที่ความถี่รีโซแนนซที่สภาวะลอยตัว) Zmax [Ω] 

สมการคาอิมพีแดนซ ,  

 =              (1) 
สมการคาความถี่  และ . 

 =                           (2) 

สมการคา Mechanical Q-factor,  

=              (3) 

เมื่อ  

=                                  (4) 

สมการคา Electrical  Q-factor,  

 =                           (5) 

คา Total Q-factor,  

 =                        (6) 
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คาความถี่รีโซแนนซใหม,  

คา Moving mass (รวมน้ําหนักอากาศ),   

 =                (7) 

คา Mechanical (loss) resistance, . 

 =            (8) 

คา Force factor, BL  

BL =   (9) 

สมการคา Compliance of suspension,  

 =                            (10) 

 

หาคาความกวางของกรวยลําโพง,   

 

 
 

ภาพที่ 4 การวัดความกวางของกรวยลําโพง 

 

คาพื้นที่หนาตัดของกรวยลําโพง,  

 =                   (11) 

สมการคา Equivalent volume,   

 = · · ·                      (12) 

 คือ density of air,  1.2  ( C, 50% RH, 1atm) 

C คือ speed of sound ในอากาศ, c = 344 m/s ( C,50% RH) 
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คา voice coil inductance,   

            (13) 

คาประสิทธิภาพตัวลําโพง, n(0) 

n(0) = 9.6 ×               (14) 

และคูณ 100 เพ่ือทําเปนเปอรเซ็น 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เคร่ืองวิเคราะห DATS เปนเคร่ืองมือวัดคาอิมพีแดนซของตัวลําโพง โดยใชเทคนิคการวัดที่เปนท่ียอมรับ

ในวงการอุตสาหกรรมผลิตลําโพงของ Thiele และ Small ซ่ึงเคร่ืองวิเคราะห DATS จะวัดคาโดยตรงจากตัว

ลําโพงและคํานวณคาพารามิเตอรตาง ๆ ออกมา กอนทําการทดสอบวัดคาตองมีการ Break-In โดยการปอน

สัญญาณซายนเวฟความถี่ 25 Hz ผานเพาเวอรแอมปไปยังตัวลําโพง ใชเวลาประมาณ 5 - 10 ชั่วโมง ในระดับ

ความดังปกต ิทําการติดต้ังอุปกรณการทดสอบตามบล็อกไดอะแกรมดังภาพที่ 5 และทดสอบวัดคาตัวลําโพง

ดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 5 บล็อกไดอะแกรมการทดสอบ 

 

 
 

 ภาพที่ 6 การทดสอบวัดคาตัวลําโพง 
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 การวัดคาคร้ังแรกจะวัดตัวลําโพงในสภาวะลอยตัว โดยใชปุม Measure Free Air Parameters จะได

คาพารามิเตอรออกมา 1 กลุม ตามภาพท่ี 7 เชน R(e) F(s) เปนตน แตยังไมมีคา V(as) การทดสอบกลุมแรกจะ

ทําการทดสอบอยางนอย 3 คร้ัง จนคาพารามิเตอรที่ไดไมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ียนแปลงเล็กนอย 

    การวัดคาคร้ังท่ีสองเปนการวัดคา V(as) เลือกใชแบบ Added Mass Method โดยเพ่ิมน้ําหนักบนกรวย

ลําโพง 20 กรัม (ใชดินน้ํามัน) ใสคาขนาดความกวางของกรวยลําโพง 7 นิ้ว จากน้ันกดปุม Measure V(as) 

จะไดกราฟตามภาพท่ี 8 และจะไดผลการทดสอบคา Thiele-Small Parameters ครบถวน สามารถนําคาเหลานี้

ไปออกแบบตูลําโพงไดทันที การทดสอบคร้ังที่สองจะทําการทดสอบอยางนอย 3 คร้ัง จนคาพารามิเตอรที่

ไดไมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ียนแปลงเล็กนอย 

 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟอิมพีแดนซของตัวลําโพงท่ี DATS วัดได 

 

 
 

ภาพที่ 8 กราฟอิมพีแดนซและเฟสของตัวลําโพงที่ DATS วัดได 
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ผลการวิจัย 

 การหาคา Thiele-Small Parameters ของตัวลําโพงเปนไปตามตารางท่ี 1 จากผลของคาตาง ๆ ท่ีเคร่ือง

วิเคราะห DATS วัดคาได ทุก ๆ คานํามาทดสอบกลับดวยการคํานวณแบบด้ังเดิมตามสมการที่กลาวมาขางตน

ผลปรากฏวามีความแตกตางนอยมาก การใชเคร่ืองวิเคราะห DATS รวมกับคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมจะ

ทําใหการวัดคา Thiele-Small Parameters สามารถกระทําไดอยางรวดเร็วและเที่ยงตรงกวาเดิมที่ตองใช

เคร่ืองมือที่ซบัซอนยุงยากและตองคํานวณดวยมือกับเคร่ืองคิดเลข 

 

ตารางท่ี 1 ผลคา Thiele-Small Parametersของตัวลําโพงทดสอบ 

 

Added  Mass Method กรวยพลาสติก 

F(s) 62.58 Hz. 

R(e) 3.71 Ohms 

Z(max) 23.02 Ohms 

Q(ms) 7.003 

Q(es) 1.346 

Q(ts) 1.129 

V(as) 25.9401 

L(e) 0.58 mH 

n(0) 0.45 % 

SPL 1w/1m 88.64 dB 

C(ms) 0.30 mm/N 

BL 4.84 T.m 

 

 

อภิปรายผล 

เคร่ืองวิเคราะห DATS สามารถวัดคาอิมพีแดนซของตัวลําโพงไดอยางรวดเร็ว ไดคา Thiele - Small 

Parameters ออกมาอยางครบถวน ดังน้ัน จะเปนการดีสําหรับโรงงานผลิตตัวลําโพงขนาดเล็กเพ่ือจัดทําสเปค

ตัวลําโพงเพื่อบรรจุลงในกลองผลิตภัณฑ เพ่ือใหผูบริโภคหรือผูใชไดนําคา  Thiele - Small Parameters ไป

ออกแบบตูลําโพงตอไป และสามารถใชในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC system) ตัวลําโพงในสายการผลิต

ได 
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บทคัดยอ  

 วัตถุประสงคของงานวิจัยคือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ลูกคาที่รับประทาน

ไอศกรีมที่รานไอศกรีมในยานสยามสแควร จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลในดาน

อาชีพเทานั้นที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควรอยางมีนัยสําคัญ สวนปจจัยสวน

บุคคลในดานอ่ืน ๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย ไมมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาราน

ไอศกรีมยานสยามสแควร และ 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีม

ยานสยามสแควร เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานบุคลากร ดานการจัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ

ดานลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภัณฑ  

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, รานไอศกรีม, ความพึงพอใจของลูกคา 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to compare customer satisfaction of ice cream shops in 

Siam Square area by personal factors, and 2) to study the impact level of marketing mix factor affecting 

 

* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2558 

** อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)  | 190 

 

customer satisfaction of ice cream shops in Siam Square area. The samples of this study were 400 customers 

who had experienced of having ice cream at the ice cream shops in Siam square area. Questionnaire was 

used to collect data and statistics in data analysis were frequency, percentage, average mean, t-test, analysis 

of variance, and multiple regression. The findings showed that: 1) only occupation in personal factor had an 

effect on customer satisfaction, whereas other personal factors, including gender, age, educational level, and 

average income had no effect on customer satisfaction of ice cream shops in Siam Square area, and 2) marketing 

mix factors that affected customer satisfaction of ice cream shop in Siam square area, ranking from the 

highest to the lowest score, were personnel, distribution, service process, physical evidence, and product, 

respectively. 

Keywords: marketing mix, ice cream shop, customer satisfaction. 

 

บทนํา 

 ตลาดไอศกรีมโดยท่ัวไปสามารถแบงได 3 ระดับ คือ ตลาดไอศกรีมระดับพรีเมียม เชน สเวนเซน  

ฮาเกนดาส ระดับกลาง เชน วอลล เนสทเล และระดับลาง เชน ไผทอง ไอศกรีมรถเข็น ศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา 

ตลาดไอศกรีมเติบโตและมีมูลคาตลาดประมาณ 16,500 ลานบาท โดยตลาดไอศกรีมพรีเมียมจะมีอัตราการ

ขยายตัวรอยละ 20 เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคหันมาใหความสําคัญกับข้ันตอนการผลิตและการเลือกใช

วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามกระแสรักสุขภาพของผูบริโภค อีกท้ังความ

แปลกใหมในการนําเสนอรูปแบบของไอศกรีม การมีรสชาติที่แตกตาง และมีความหลากหลาย สงผลให

ไอศกรีมพรีเมียมไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้น จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาการแขงขันของตลาด

ไอศกรมีพรีเมียมมีแนวโนมสูงขึ้น หากไมทําการตลาดหรือไมมีการวางตําแหนงที่ชัดเจน ไอศกรีมตราน้ัน ๆ 

อาจเสียความสามารถในการแขงขันและเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับคูแขงได (สุธีรา ธนกิจโกเศรษฐ, ลินดา 

ตรีทศายุธ และธัญรัตน จารุพัฒนพรกิจ, 2554) 

ธุรกิจไอศกรีมในประเทศมีการเติบโตอยางตอเนื่อง การบริโภคไอศกรีมของคนไทยถือวาอยูในระดับ

ต่ํามาก โดยเฉลี่ยอยูที่ 1.7 ลิตร/คน/ป  ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซียมีอัตราการบริโภคไอศกรีมถึง 

3 ลิตร/คน/ป และยังต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศในซีกโลกตะวันตก ท้ังที่ประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ีรอนตลอด

ทั้งป ทําใหประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการขยายตลาดไอศกรีม โดยในแตละปบรรดาผูประกอบการตางนําเสนอ

กลยุทธการตลาดเพื่อเขามาชิงสวนแบงของยอดขาย ท้ังการนําเสนอสินคาใหม เชน ไอศกรีมโฮมเมด ไอศกรีม

โยเกิรต หรือการนําเขาไอศกรีมตราสินคาใหมจากตางประเทศ รวมไปถึงการผลิตไอศกรีมจําหนายภายใต

ตราสินคาของตนเอง เพ่ือเขามาแขงขันในตลาดไอศกรีมมากข้ึน (โชติกา โคตรภูชัย, 2548) 

 ผูวิจัยพบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจไอศกรีม

หลายงาน เชน พิมานมาศ ลีเลิศวงศภักดี (2552) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการราน Sorbet & Sherbet สุธีรา 
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ธนกิจโกเศรษฐ, ลินดา ตรีทศายุธ และธัญรัตน จารุพัฒนพรกิจ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานไอศกรีม

โยเกิรตแบบ Soft Serve และอาทิตยา จินดามณี (2553) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานไอศกรีมโยเกิรต 

Red Mango โดยงานวิจัยดังกลาวไดรวมความพึงพอใจเขากับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ซึ่งผูวิจัย

เห็นวาควรแยกทดสอบความสัมพันธระหวางสองปจจัยนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงศึกษาปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร เพ่ือประโยชนในการพัฒนา

และปรับปรุงกลยุทธวิธีการบริการของธุรกิจรานไอศกรีมตอไปในอนาคต 

 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา

รานไอศกรีมยานสยามสแควร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยแบงเปนตัวแปรออกเปน 2 ประเภทคือ ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล แบงเปน เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดซึ่งแบงเปนดานผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และดานองคประกอบทางกายภาพ ที่มีผล

ตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีม

ยานสยามสแควร 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ลูกคารานไอศกรีมที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตางกัน จะมีความพึงพอใจ

ที่ตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ ลูกคารานไอศกรีมในบริเวณสยามสแควร โดยใชวิธีการหา

จํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของยามาเน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่ความเชื่อมั่น

รอยละ 95 หรือระดับนัยสําคัญ .05 โดยจํานวนกลุมตัวอยางที่เหมาะสมไมควรนอยกวา 385 คน ผูวิจัยจึงไดเก็บ

ตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม เปนเปนแบบสอบถามปลายปดแบบคําตอบหลายตัวเลือก (multiple choices) จํานวน 5 ขอ

สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด แบงเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด ดานบุคคลดานกระบวนการ ดานองคประกอบทางกายภาพ จํานวน 24 ขอ โดยดัดแปลง

ขอคําถามมาจากสธุีรา ธนกิจโกเศรษฐ, ลินดา ตรีทศายุธ และธัญรัตน จารุพัฒนพรกิจ (2554) สวนที่ 3 ความ

พึงพอใจของลูกคารานไอศกรีม จํานวน 3 ขอ โดยดัดแปลงขอคําถามมาจาก Kristensen, Martensen & Gronholdt 

(1999)   

 การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของผูบริโภค ใชคารอยละ (percentage) 

คาเฉลี่ย (means) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of 

variance: ANOVA) สวนความสัมพันธของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความต้ังใจซื้อใช

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 

 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน 

สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่บริโภคไอศกรีมที่รานคาในบริเวณยานสยามสแควร 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

69.5 มีอายุระหวาง 16 - 25 ป รอยละ 48.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 57.8 มีอาชีพเปนลูกจางทั่วไป/

พนักงานบริษัท รอยละ 43.0 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป รอยละ 40.8 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 

 จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   ชาย 122 30.5 

             หญิง 278 69.5 

รวม 400 100.0 

2. อายุ   

             นอยกวา 15 ป 8 2.0 

             16 - 25 ป 193 48.3 

             26 - 35 ป 125 31.3 

             36 - 45 ป 69 17.3 

             46 ปขึ้นไป 5 1.3 

รวม 400 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

             ต่ํากวาปริญญาตรี 70 17.5 

             ปริญญาตรี 231 57.8 

             สูงกวาปริญญาตรี 99 24.8 

รวม 400 100.0 

4. อาชีพ   

               นักเรียนนักศึกษา 140 35.0 

               ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 47 11.8 

               ลูกจางทั่วไป/พนักงานบริษัท 172 43.0 

               คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 35 8.8 

               พอบาน/แมบาน 6 1.5 

รวม 400 100.0 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

             5,001 - 10,000 บาท 80 20.0 

             10,001 - 15,000 บาท 57 14.3 

             15,001 - 20,000 บาท 100 25.0 

             มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป 163 40.8 

รวม 400 100.0 
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สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด เรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวา 

ดานลักษณะทางกายภาพมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.16, SD = 0.71) รองลงมาคือ ดานการบริการ ( X = 4.05, 

SD = 0.66) ดานบุคลากร ( X = 4.02, SD = 0.69) ดานผลิตภัณฑ ( X = 3.99, SD = 0.56) ดานการจัดจําหนาย 

( X = 3.93, SD = 0.67) ดานราคา ( X = 3.84, SD = 0.72) และดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.33, SD = 

0.79)  

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีม พบวาระดับความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมโดย

รวมอยูในระดับมาก ( X = 3.95, SD = 0.61)   

 2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา 

     สมมติฐานท่ี 1 ลูกคารานไอศกรีมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตางกันจะ

มีความพึงพอใจตางกัน โดยปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาราน

ไอศกรีมในยานสยามสแควรตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

โดยพบวาผูมีอาชีพลูกจางทั่วไป/พนักงานบริษัท มีความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมในยานสยามสแควร

มากกวากลุมอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว และพอบาน/แมบาน ตาม 

ลําดับ สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจ

ของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

 
 

      สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธพิลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีม

ยานสยามสแควร พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจโดยรวมของลูกคารานไอศกรีม

ยานสยามสแควร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีระดับความสามารถ

ในการอธิบายอยูที่รอยละ 49.7 ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจโดยรวม 

               ของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร 
 

 
 

ตารางท่ี 4  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยตอความพึงพอใจโดยรวมของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร 

 

 
 

 

 จากตารางท่ี 4  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความ

พึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงลําดับความสําคัญ

จากมากไปหานอย ไดแก ลําดับที่ 1 ดานบุคลากร (β = 0.190) ลําดับที่ 2 ดานการจัดจําหนาย (β = 0.183) ลําดับ
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ที่ 3 ดานกระบวนการใหบริการ (β = 0.158) ลําดับท่ี 4 ดานผลิตภัณฑ (β = 0.127) ลําดับท่ี 5 ดานลักษณะทาง

กายภาพ (β = 0.118) ลําดับท่ี 6 ดานการสงเสริมการตลาด (β = 0.035) และลําดับที่ 7 ดานราคา (β = 0.034)  

 

อภิปรายผล 

ลูกคารานไอศกรีมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตางกันจะมีความพึงพอใจตางกัน

โดยปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมในยานสยามสแควร

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได

เฉลี่ยที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติกา โคตรภูชัย (2548) ท่ีศึกษาแนวโนมพฤติกรรม

การบริโภคไอศกรีมไขมันต่ําของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาขอมูลสวนบุคคลในดานเพศ อายุ ระดับ

การศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีม   

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคารานไอศกรีมยานสยามสแควร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลากร ดานการ

จัดจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด 

และดานราคา ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยมงคล กันทะมูล (2556) ที่พบวา ลูกคามีความพึงพอใจ

ในระดับมาก เรียงลําดับความสําคัญ ไดแก ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ

ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย 

 ผูประกอบการจึงควรเขาใจถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง เพื่อที่จะไดนําขอมูลมาพัฒนาสินคา

ใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น ปรับปรุงสินคาใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อตอบสนองกระแสความ

ตองการที่เปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที โดยคํานึงถึงการควบคุมคุณภาพ รสชาติ เพ่ือรักษาภาพลักษณที่ดีของ

สินคาใหคงอยูตลอดไป ดังท่ี ชลธิศ ดาราวงษ (2555) ไดเสนอแนะวา การสรางความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑ

จนเกิดเปนผลิตภัณฑใหมนั้น จะสามารถตอบสนองความตองการและเพ่ิมยอดขายใหกับตลาดกลุมใหมไดอยาง

ตอเน่ือง 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ดานบุคลากร รานไอศกรีมสวนใหญจะมีลักษณะเปนรานนั่งรับประทาน การบริการของพนักงาน

สามารถแสดงถึงความเอาใจใส ความจริงใจ ความเปนกันเอง การใหบริการอยางรวดเร็วและเสมอภาคกัน ซึ่ง

การบริการน้ันเปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีลูกคาใหความสําคัญในการกลับมาใชบริการอีก 

 2. ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยหลักท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ทั้งในร่ืองของทําเล

ที่ตั้ง บรรยากาศราน และการขยายชองทางการจําหนายใหม ๆ ดังนั้น ผูประกอบการควรวางกลยุทธเพื่อนําเสนอ

สิ่งใหม ๆ เปนทางเลือกใหผูบริโภคสามารถเขาถึงและเลือกใชบริการไดมากขึ้น 
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 3. ดานกระบวนการใหบริการ ควรใหพนักงานแบงหนาที่รับผิดชอบกันอยางชัดเจนเพื่อใหบริการลูกคา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และรวดเร็ว 

 4. ดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการควรใหความสําคัญเร่ืองความสะอาดของสถานที่ การตกแตง

รานและบรรยากาศภายในราน ควรตกแตงรานตามเทศกาลเพื่อชวยดึงดูดลูกคาไดมากขึ้น  

 5. ดานผลิตภัณฑ ควรเขาใจถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พัฒนาสินคาใหตอบสนองความ

ตองการของลูกคาปรับปรุงสินคาใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อตอบสนองกระแสความตองการที่เปลี่ยนแปลงได

อยางทันทวงที  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมข้ันสูง 

THE COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION DEVELOPMENT FOR 

ADVANCED COMPUTER PROGRAMMING 

 

สุรสิทธิ์  อุยปดฌาวงศ*  

Surasit  Uypatchawong 

  

บทคัดยอ  

 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การเขียนโปรแกรมข้ันสูง  

2) เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการเรียนของกลุมตัวอยาง และ 3) ศึกษา

ความพึงพอใจของผูใชบทเรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 39 คน พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 

83.67/88.13 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนและหลังเรียน โดยใชสถิติทดสอบแบบไมเปนอิสระจากกัน (dependent samples t-test) ปรากฏวาหลัง

เรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนนี้เทากับ

4.47 ซึ่งอยูในระดับมาก และพบวาการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การเขียน 

โปรแกรมขั้นสูง เปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง นักศึกษามีการใชความสามารถของตัวเอง

อยางเต็มท่ีและไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การเขียนโปรแกรมขั้นสูง  

 

ABSTRACT  

 The purposes of this research were:  1) to develop the Computer Assisted Instruction (CAI) for 

advanced computer programming, 2) to study differences between the students’ pre-test and post-test 

learning achievements, and 3) to examine the users’ satisfaction on the program from 39 participants, Advanced 

Computer Programming sophomores from the Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat 

University. The findings showed that the Computer Assisted Instruction (CAI), had an effectiveness ratio 

of 83.67/88.13, higher than the 80/80standard stipulation. To study the differences between the pre-test 

and post-test learning achievements, statistics of the Dependent Samples t-test was employed. It was found 

 ______________________________________________________ 

* อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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that after using the computerized lessons (post-test), the students’ learning achievement was significantly 

higher, at the level of .05. In terms of the satisfaction on the program, the mean score was 4.47, which was 

at a high level. The research implies that the Computer Assisted Instruction (CAI) for advanced computer 

programming is a more effective kind of educational technology, and support students to be independent 

learners and can learn more effectively. 

Keywords: computer assisted instruction, advanced computer programming. 

 

บทนํา 

ในปจจุบันคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมีบทบาทและความสําคัญในชีวิตประจําวันมากข้ึนทั้งในทาง

ธุรกิจและการศึกษา สถาบันทุกแหงใหความสนใจเร่ืองการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ซึ่งที่ผาน

มาการเรียนการสอนในประเทศไทยน้ันผูเรียนไดความรูจากผูสอนและตําราเรียน แตในอนาคตจะมีการใช

คอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตใหเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญในการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เปนกระบวนการการเรียนการสอนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรในการนําเสนอเน้ือหาเร่ืองราวตาง ๆ มีลักษณะเปน

การเรียนโดยตรงและเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธคือ สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรไดเพื่อ 

ที่จะทําใหผูเรียนเขาใจและมองเห็นภาพชัดเจนในการเรียนเนื้อหานั้น ๆ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

ไปใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรการศึกษา เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพัฒนาสูงขึ้น การใชสื่อการสอนเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถ

แกปญหาน้ีได และในบรรดาสื่อท้ังหลาย  (ยุทธพล  ทับลา, ออนไลน, 2555) คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เนนถึง

สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม

ไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน

หรือองคความรูในลักษณะที่ ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุด มีเปาหมายสําคัญคือสามารถดึงดูด

ความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหเกิดความตองการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อ  

การศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับ

ผลปอนกลับ นอกจากน้ียังเปนสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมท้ังสามารถ

ประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงมีความประสงค

จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง “การเขียนโปรแกรมข้ันสูง” เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนใหนักศึกษา

ใชศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน เนื่องจากในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ตองเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวจะชวยเพ่ิมพูนความรูใหกับ
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ผูเรียนไดเปนอยางดี นอกจากน้ันผูสนใจทั่วไปยังสามารถใชประโยชนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ดังกลาวไดดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การเขียนโปรแกรมข้ันสูง  

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การเขียนโปรแกรมข้ันสูงตามเกณฑ

80/80 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเขียนโปรแกรมข้ันสูง 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 1. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเขียนโปรแกรมข้ันสูง   

 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก ตัวแปรอิสระคือ การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวแปร

ตามคือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนหลังจากเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการนําเน้ือหาวิชาหรือแบบฝกหัด

ที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มาบันทึกเก็บไวอยางเปนระบบ โดยมีการออกแบบลําดับเน้ือหาและวิธีการ

สอนที่มีความเหมาะสมสําหรับผูเรียนแตละคน 

วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง หมายถึง วิชา 14122205 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง (Advanced Computer 

Programming) รายวิชานี้เปนสวนหน่ึงของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนในการสราง

ผลสัมฤทธิ์ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับเกณฑที่คาดหวังไว ใชเกณฑ 80/80 โดย 80 ตัวแรก 

เปนคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน และ 80 ตัวหลัง เปนคาเฉลี่ยรอยละของ

คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังการเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 72 คน โดยกลุมตัวอยาง

ทดลองเปนนักศึกษาหอง 1 จํานวน 39 คน 
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แบบแผนการทดลอง ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว สอบกอน - สอบหลัง (one group pretest - 

posttest design) มีขั้นตอนคือ 1) ทําแบบทดสอบกอนการเรียน  2) ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู  3) เร่ิมเรียน

และทําแบบทดสอบระหวางเรียน 4) ผลการทําแบบทดสอบจะถูกนํามาใชเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  มี 2 สวน คือ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

      -  วิเคราะหเนื้อหาจากหนังสือและเว็บไซตที่เกี่ยวของกับรายวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสูงอยาง

ละเอียด 

      -  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใชวิธีการแสดงเน้ือหาพรอมเสียงประกอบ มีแบบทดสอบ

กอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

      -  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสนอผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคตรวจสอบ 

      -  ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 2.  แบบทดสอบ สําหรับหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีขั้นตอนดังนี้ 

      -  วิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคการเรียนรู 

      -  ออกแบบทดสอบ 

      -  นําแบบทดสอบไปทดสอบเพ่ือหาคาความเช่ือมั่นและความยากงายของแบบทดสอบ 

      -  นําแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไข แลวนําไปใชเปนแบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จํานวน 30 ขอ 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของคะแนนการทดสอบยอยระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 83.67 และผล

การหาประสิทธิภาพของคะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 88.13 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนเร่ือง การเขียนโปรแกรมข้ันสูง ที่สรางข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด และเปนไปตาม

สมมติฐานของการวิจัย ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1  การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 
 

การทดสอบ จํานวนนักศึกษา รอยละ 

ระหวางเรียน 39 83.67 

หลังเรียน 39 88.13 
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 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนน

การทดสอบหลังเรียนแตกตางจากคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 
 

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลตาง คาที (t) Sig. (2-tailed) 

24.69 26.44 1.75 4.074 0.000 

 

 3. ผลความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.29) 

แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มีความเหมาะสม สามารถใชประกอบการเรียนการสอนและชวยกระตุน

ใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากขึ้นได ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง  

                  การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 

 

รายการ ชาย หญิง รวม 

Mean N SD Mean N SD Mean N SD 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 25 0.31 4.53 14 0.25 4.47 39 0.29 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของคะแนนการทดสอบยอยระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 83.67 และผล

การหาประสิทธิภาพของคะแนนสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 88.13 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เร่ือง การเขียนโปรแกรมข้ันสูง  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด และเปนไป

ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว  สอดคลองกับบุญชม ศรีสะอาด (2537, หนา 153-156) ที่กลาวถึงการหา

ประสิทธิภาพของสื่อ วิธีสอนหรือนวัตกรรม วานิยมใชเกณฑ 80/80 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิมล 

ดีอินทร (2550) ท่ีพบวา ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 

2. การเปรียบเทียบผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยการทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญสยาม ชูสุวรรณ (2552) 

ที่พบวา ผลการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันเชนกัน แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัย

สรางขึ้น เปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถนํามาใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา 
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การเขียนโปรแกรมข้ันสูงได เพราะสามารถทําใหผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนได   

3. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การเขียนโปรแกรมข้ันสูงมีคา

เทากับ 4.47 ซึ่งอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพชนก เทียมทีพร (2551) ท่ีพบวา ความพึงพอใจ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 4.20 และวรรณวิมล ดีอินทร (2550) ที่พบวา ความพึงพอใจ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 3.70 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่มีความ

นาสนใจ เพราะเปนสื่อท่ีประกอบดวยภาพน่ิง แสง สี เสียง ทําใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรู นอกจากน้ี

ยังชวยเพ่ิมแรงจูงใจผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู  เรียนรู ไดดวยตนเองอยางอิสระ 

สามารถเลือกเวลาและเลือกบทเรียนท่ีตองการได 

 

ขอเสนอแนะ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึน มีความ

สะดวกในการเลือกเวลาเรียนและเลือกบทเรียนไดตามตองการ 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเนนการสอนรายบุคคลและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยางมาก 

3. ควรศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย

ขึ้น เพื่อความทันสมัยของการเรียนการสอนในปจจุบันและอนาคต 
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การพัฒนากฎหมายเพ่ือการปฏิบัติตอผูตองขังภายหลังพนโทษ 

THE DEVELOPMENT OF LAW FOR  

THE OFFENDERS AFTER THEIR PUNISHMENT 
 

สุระทิน  ชัยทองคํา*  

Surathin Chaithongkham 
 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่รัฐปฏิบัติตอผูตองขังในระหวางตองโทษ

และภายหลังพนโทษ 2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังในระหวางตองโทษและ

ภายหลังพนโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน และสิงคโปร และ 3) ทดสอบผลของปจจัยดาน

ประชากรศาสตรที่มีผลตอความคิดเห็นตอวิธีปฏิบัติตอผูตองขังภายหลังพนโทษ โดยมีกระบวนการวิจัยทั้ง

ในเชิงคุณภาพและปริมาณ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูตองขังทั้งชายและหญิง พบวาประเทศท่ีประสบ

ความสําเร็จในการชวยเหลือผูตองขังภายหลังพนโทษนั้น รัฐจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาว และตอง

บัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีของรัฐอีกดวย นอกจากนี้องคประกอบสําคัญอีก

สวนหน่ึงคือ องคกรเอกชน สมาคม และอาสาสมัคร ท่ีใหการชวยเหลือแกผูพนโทษในดานตาง ๆ และติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อใหความชวยเหลืออีกทางหนึ่งดวย   

คําสําคัญ: ผูกระทําผิด, ผูตองขัง 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to study legal measures that the government treated 

prisoners during captivity and upon release, 2) to study about legal measures that the government treated 

prisoners during captivity and upon release of the United Stated of America, the United Kingdom, Japan 

and Singapore, 3) to test the result of demographic factor affecting opinion on how to treat prisoners after 

being released systematically, and 4) to manage the legal measures for prisoner in systematically way after 

being released. The study contained qualitative and quantitative research, including review of literature, 

provisions of laws of Thailand and foreign countries such as the United Stated of America, the United 

Kingdom, Japan and Singapore. In collecting the date, the methods used were questionnaires which were 

distributed to male and female prisoners. The research result found that foreign countries had succeeded in  

 

* อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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Assisting prisoners after being released. For the government, there must be an emphasis on such matters 

and there must be providing of laws to support the performance of duty of government officials. Furthermore, 

another part of important elements, such as private organizations, associations and volunteers, should  help 

assistance to released prisoners in several aspects, contact and coordinate with other working units to give 

assistance in another way. 

Keywords: offenders, prisoners. 

 

บทนํา 

 ปจจุบันกรมราชทัณฑมีการปลอยตัวผูตองขังกลับคืนสูสังคมเปนจํานวนมาก แตไมไดมีการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินชีวิตภายหลังการปลอยตัวแตอยางใด ทําใหขาดขอมูลวาการดํารงชีวิตของบุคคลเหลานี้

ประสบปญหาใดบาง ไมวาจะเปนดานการปรับตัว การประกอบอาชีพ ที่อยูอาศัย หรือดานสุขภาพอนามัย เม่ือ

เกิดปญหาข้ึนแลวบุคคลเหลานี้ขาดหนทางที่จะแกไขอันเนื่องมาจากขาดขอมูลหรือแหลงขอมูลท่ีจะใหความ

ชวยเหลือ อีกท้ังอาจประสบปญหาความไมรู ขาดการประสานงาน ทําใหไมไดรับการชวยเหลืออยางเต็มที่

และถาไมไดรับการแกไขปญหาก็อาจจะสงผลใหเกิดการกระทําผิดซ้ําข้ึนมาไดอีก  (เดชา สังขวรรณ, 2549, 

หนา 15) 

 กรมราชทัณฑมีหนาท่ีความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานลําดับสุดทายของกระบวนการยุติธรรม

ภารกิจของกรมราชทัณฑคือการรับตัวผูกระทําความผิดท่ีศาลพิพากษาลงโทษจําคุกและแกไขพฤตินิสัยของ

ผูกระทําความผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดีและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ จึงเห็นไดวากรมราชทัณฑ

เปนหนวยงานปองกันสังคมที่มีประสิทธิผลตอการยับยั้งการกระทําผิด ขณะเดียวกันก็เปนหนวยงานในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของชาติ ซึ่งการปฏิบัติตอผูตองขังในงานราชทัณฑมีการเปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับ

จากอดีตซึ่งเนนการลงโทษเพ่ือเปนการแกแคน เปนกระบวนการลงโทษแบบตาตอตาฟนตอฟน หรือเปน

การโตตอบดวยการลงโทษอยางสาสมกับความผิดท่ีไดกระทําข้ึน ปจจุบันการสงเคราะหเขามามีบทบาทใน

งานราชทัณฑ ซึ่งจําเปนตองอาศัยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขัง  เชน การเตรียมความ

พรอมใหผูตองขังกอนพนโทษ การชวยเหลือผูตองขังภายหลังการปลดปลอย ซึ่งการชวยเหลือดังกลาวถือ

เปนสวนหนึ่งของการปองกันอาชญากรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพราะเปนการชวยใหสามารถปรับตัวเขา

กับกฎเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆในสังคม และชวยใหไมกลับไปกระทําผิดซ้ํา ฉะนั้น จะตองมีมาตรการเตรียม  

การปลดปลอยที่มีประสิทธิภาพและภายหลังการปลดปลอย รวมถึงการใหบริการติดตามผลการชวยเหลือแก

ผูตองขังอยางจริงจัง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่รัฐปฏิบัติตอผูตองขังในระหวางตองโทษและภายหลังพนโทษ 

 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังในระหวางตองโทษและภายหลัง

พนโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน และสิงคโปร 

 3. เพื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความคิดเห็นตอวิธีปฏิบัติตอผูตองขัง

ภายหลังพนโทษ 

 4. เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดทํากฎหมายในการปฏิบัติตอผูตองขังภายหลังพนโทษอยางเปนระบบ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 งานราชทัณฑเปนกระบวนการสุดทายของกระบวนการยุติธรรม มีหนาที่ดําเนินการตอผูกระทําผิดตาม

คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล เปนหนวยงานที่ใชควบคุมผูกระทําผิดกฎหมาย เพื่อการลงโทษ เพื่อการอบรม และ

เพื่อการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําผิด ใหสามารถกลับเขาสูสังคมและอยูกับผูอ่ืนไดอยางปกติสุข 

ไมกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ีเปนเคร่ืองมือของเจาหนาที่ของรัฐใน

การปฏิบัติตอผูตองขังภายหลังพนโทษที่เปนระบบครบวงจร ครอบคลุมถึงการดูแลเมื่อพนโทษไปแลว ดังนั้น

การมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังภายหลังพนโทษจะทําใหการดูแลผูกระทําความผิดภายหลัง

พนโทษเปนผลสําเร็จเหมือนในตางประเทศ โดยไมกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก 

 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางประชากรศาสตร ดานเพศ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพกอนตองโทษ และรายได

กอนตองโทษ ที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการฝกอาชีพในเรือนจําแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยทางประชากรศาสตร ดานเพศ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพกอนตองโทษ และรายได

กอนตองโทษ ท่ีแตกตางกันจะมีความตองการภายหลังพนโทษแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยประสบการณการตองโทษ ดานฐานความผิดที่ตองโทษ ระยะเวลาท่ีตองโทษ จํานวน

คร้ังที่ตองโทษ ระยะเวลาตองโทษที่เหลือ และการประกอบอาชีพเมื่อพนโทษ ท่ีแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอ

การฝกอาชีพในเรือนจําแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 4 ปจจัยประสบการณการตองโทษ ดานฐานความผิดท่ีตองโทษ ระยะเวลาที่ตองโทษ 

จํานวนคร้ังที่ตองโทษ ระยะเวลาตองโทษที่เหลือ และการประกอบอาชีพเมื่อพนโทษ ท่ีแตกตางกันจะมีความ

ตองการภายหลังพนโทษแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย  

 ขอบเขตดานเนื้อหา ใชวิธีวิจัยทางเอกสาร (documentary research) โดยการคนควาจากหนังสือ 

วิทยานิพนธกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของราชการ บทความ วารสารทางวิชาการ รวมถึง

กฎหมายตางประเทศ  เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน และสิงคโปร 

 ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูตองขังในเรือนจําทั้งชายและหญิง 

โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 

 ขอบเขตดานพื้นที ่พื้นที่ที่ใชในการวิจัยคือ เรือนจําจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผลการวิจัย 

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ        

 แนวคิดและหลักการในการสงเคราะหผูพนโทษ มีดังตอไปนี้ 

 แนวคิดการสงเคราะหผูพนโทษ        

 การสงเคราะหผูตองขังภายหลังปลอยตัวเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 

เนื่องจากการใชมาตรการลงโทษจําคุกนั้นกอใหเกิดปญหาหลายประการตอผูตองขัง ทั้งทางรางกาย จิตใจ และ

สังคม การสงเคราะหผูพนโทษจึงเปนมาตรการท่ีจะสามารถชวยเหลือผูพนโทษใหมีโอกาสกลับเขาสูสังคม

และเปนพลเมืองท่ีดี สามารถอยูรวมกับสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ และชวยปองกันมิใหหวนกลับมา

กระทําผิดซ้ําอีก (เดชา สังขวรรณ, 2549, หนา 14) การท่ีมีมาตรการชวยเหลือผูพนโทษนอกจากเปนผลดีตอ

ผูพนโทษแลว ยังเปนผลดีตอสังคมและประเทศชาติอีกดวย 

 หลักการในการสงเคราะหผูพนโทษ 

 ในการดําเนินงานเพื่อปองกันสังคมใหปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรมน้ัน ปญหาหนึ่งที่ควรใหความ

สนใจเปนอยางยิ่งคือ อาชญากรรมอันเนื่องมาจากการกระทําผิดซ้ํา (recidivism) ของผูที่เคยกระทําผิดและถูก

จับกุมลงโทษมาแลว ซึ่งเปนสาเหตุประการหน่ึงที่ทําใหสถิติการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้น  ดังนั้น เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคในการคุมครองปองกันสังคมใหปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรมจึงไมควรมองขามปญหาท่ี

เก่ียวกับการกระทําผิดซ้ํา (เบญจวัฒน ศิวะบวร, 2528, หนา 32) หลักการในการสงเคราะหหลังปลอยถือเปน

แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานที่ใหการสงเคราะหเพื่อชวยเหลือ ฟนฟู พัฒนาผูพนโทษใหกลับตัวเปนคนดี 

สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข (นันทนา ชัยจิตวนิช, 2534, หนา 28 - 29) ซึ่งหลักการสงเคราะห

หลังปลอย มีดังน้ี 

 1. ตองเปนการชวยเหลือที่ตรงตอปญหาและความตองการของผูพนโทษ และมีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน

ไมใหผูพนโทษกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก อันเปนการปองกันปญหาอาชญากรรม 
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 2. จะตองมีการฟนฟูบูรณภาพทางสังคมของผูพนโทษ เชน มีการสงเคราะหในดานการใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับปญหาความสัมพันธระหวางสามีภรรยา หรือญาติพี่นองภายในครอบครัว หรือปญหาเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร รวมท้ังปญหาความเดือดรอนของครอบครัวในกรณีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคมภายนอกดวย 

 3. จะตองชวยปรับสภาพชีวิตของผูตองโทษใหสามารถชวยเหลือตนเองเพื่อจะเปนพลเมืองดีของสังคม

ตอไป 

 4. จะตองฟนฟูทางดานจิตใจและฟนฟูดานอาชีพแกผูตองโทษ 

 5. ในบางกรณีจําเปนจะตองพิจารณาถึงการโยกยายหรือตั้งถิ่นฐานใหมของผูไดรับการสงเคราะหและ

ครอบครัวดวย ท้ังน้ีเพื่อขจัดปญหาความขัดแยงดั้งเดิมที่มีอยู หรือการแกแคนทดแทนจากคูกรณี ตลอดจน

การปองกันปญหาการไมไดรับการยอมรับจากชุมชนที่เคยอาศัยอยูแตเดิมดวย 

 การปฏิบัติตอผูตองขังของประเทศไทย 

            กรมราชทัณฑไดใหความสําคัญกับผูตองขัง เห็นไดจากมีโปรแกรมฟนฟูทางดานจิตใจในขณะท่ีอยู

ในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ใหการศึกษา มีการอบรมเกี่ยวกับอาชีพ ตามมาตรฐานในการปฏิบัติตอผูขังของ

องคการสหประชาชาติ  เพ่ือจะนําไดความรูมาใชในการประกอบอาชีพเมื่อพนโทษแลว และมีโปรแกรมการ

เตรียมความพรอมกอนการปลอยตัวเพื่อใหผูตองขังเหลานี้ไดมีการปรับตัวพรอมที่จะออกสูสังคมภายนอกและ

ใชชีวิตตามปกติตอไป อยางไรก็ตาม ผูพนโทษเหลานี้ก็ประสบกับปญหาการใชชีวิตในสังคม เน่ืองจากสังคม

ไมยอมรับ เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ นายจางไมยอมรับการสมัครเขาทํางาน รวมถึงกฎหมายของ

ราชการก็กีดกันไมใหสมัครเขาทํางานเชนเดียวกัน สงผลใหผูพนโทษหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก กอใหเกิด

ความเดือดรอนตอสังคมและประเทศชาติตอไปไมมีที่สิ้นสุด 

            ประเทศไทยเคยมีกฎหมายท่ีใหการชวยเหลือผูตองขังภายหลังพนโทษมาแลว ไดแก พระราชบัญญัติ

สงเคราะหผูพนโทษ ผูพักการลงโทษ พ.ศ. 2497 แตถูกยกเลิกไปหลังจากที่ประกาศมาแลวเพียง 1 ป สาเหตุ

เพราะในตอนน้ันประชาชนยังไมยอมรบัผูพนโทษใหกลับมาใชชีวิตในสังคม โดยมองวาบุคคลเหลานี้คือคน

ที่เคยกระทําผิด เปนผูรายมากอน ไมควรไดรับการชวยเหลือใด ๆ ท้ังสิ้น รวมถึงการขาดความเอาใจใสจาก

รัฐบาลจึงทําใหองคกรของรัฐหรือเอกชนไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหการชวยเหลือไมประสบ

ความสําเร็จเทาท่ีควรจะเปนเหมือนกับในตางประเทส ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการชวยเหลือผู

พนโทษโดยตรง มีเพียงระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ หรือ

มูลนิธิตาง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยูตามองคกรเหลานี้  ทําใหขาดความเปนเอกภาพในการปฏิบัติตอผูตองขัง

ภายหลังพนโทษ ไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวโดยตรง จึงเปนสาเหตุหนึ่งของการไม

ประสบความสําเร็จในการชวยเหลือผูพนโทษ เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศจะพบวามีกฎหมายท่ีเปนระบบ

กําหนดโครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคกรของรัฐไวอยางชัดเจน นอกจากน้ี  ยังมีองคกรเอกชนหรือสมาคม

เขามารวมกับรัฐบาลในการดําเนินการ อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูพนโทษ สังคมและประเทศชาต ิ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการปฏิบัติตอผูตองขังของประเทศไทยและตางประเทศ 

 

ประเด็น 
  ประเทศ  

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน สิงคโปร ไทย 

ระหวางอยูเรือนจํา      

- ใหการศึกษา มี มี มี มี มี 

- ฝกอาชีพ มี มี มี มี มี 

- เตรียมตัวกอนปลอย มี มี มี มี มี 

ภายหลังพนโทษ      

- จัดที่พักอาศัยชั่วคราว มี มี มี มี มี 

- จัดการศึกษา มี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

- จัดหางานใหทํา มี มี มี มี ไมมี 

- จัดหาเงินทุนประกอบอาชีพ มี มี มี มี มี 

- องคกรเอกชนใหความชวยเหลือ มี มี มี มี ไมมี 

- มีการลบลางประวัติอาชญากรรม ไมมี ไมมี มี มี ไมมี 

  

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ท้ังประเทศไทยและตางประเทศจะใหการดูแลผูตองขังระหวางอยูใน

เรือนจําเปนอยางดี โดยจัดใหมีการศึกษา การฝกอาชีพ และการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวผูตองขัง  เมื่อ

ภายหลังพนโทษพบวา ท้ังประเทศไทยและตางประเทศจะจัดที่พักอาศัยชั่วคราวใหกอนที่จะเดินทางกลับ

ภูมิลําเนาหรือระหวางท่ียังไมมีที่อยูอาศัย สําหรับการใหการศึกษานั้นพบวามีเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา

เทานั้นสวนการจัดหางานใหทําพบวาในตางประเทศจะใหความชวยเหลือทางดานนี้ทั้งหมด แตประเทศไทย

ไมมีการจัดหางานใหทํา แตทั้งประเทศไทยและตางประเทศมีการจัดหาเงินทุนในการประกอบอาชีพ ใน

ตางประเทศจะมีองคกรเอกชนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟู แตประเทศไทยกลับพบวาไมมีองคกร

เอกชนใหความชวยเหลืออยางจริงจังเหมือนในตางประเทศ สวนการลบลางประวัติอาชญากรรมน้ันพบวามี

ในประเทศญ่ีปุนและสิงคโปร สวนประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไทยไมมีการลบลางประวัติอาชญากรรม 

 2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

      2.1 ดานการฝกอาชีพในเรือนจําระหวางถูกคุมขัง พบวาผูตองขังที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการฝกอาชีพในเรือนจําดานการดําเนินงานของเรือนจํา

มากกวาผูตองขังที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

      2.2 ดานความตองการภายหลังพนโทษ พบวาผูตองขังที่มีอายุระหวาง 20 - 50 ป มีความตองการให

รัฐชวยเหลือภายหลังพนโทษดานการประกอบอาชีพมากกวาผูตองขังที่มีอายุระหวาง 51 - 60 ป และผูตองขัง
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ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีความตองการใหรัฐชวยเหลือภายหลังพนโทษดาน

การประกอบอาชีพมากกวาผูตองขังท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

อภิปรายผล 

 มาตรการของรัฐเพื่อชวยเหลือผูตองขังหลังพนโทษ หากดําเนินการดวยความเหมาะสมจะชวยให

ผูตองขังปรับตัวไดดีหลังพนโทษและไมกลับมากระทําผิดซ้ําอีก เชน มีหนวยงานชวยเหลือใหคําปรึกษา ฝก

อาชีพ จัดหางานใหหรือมีการจางงานผูตองขังหลังพนโทษใหทํางานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ และ

มีกองทุนเพื่อชวยเหลือ ท้ังนี้ตองมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูตองขังใชชีวิตหลังพนโทษ

รวมกับสังคมไดอยางปกติสุขและยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมา โดยกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ของ

หนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองนี้โดยตรง กฎหมายดังกลาวประกอบดวยหลักการและสาระสําคัญ ดังนี ้

 สวนที่ 1 บทท่ัวไป บทนิยามศัพทเกี่ยวกับองคกรหรือเจาพนักงาน เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายจะตอง

มีเจาพนักงาน หนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ การใหความหมายก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น 

 สวนที่ 2 อํานาจและหนาท่ี  

     1. อํานาจและหนาท่ีของเจาหนาท่ี หนวยงาน หรือองคกรที่รับผิดชอบ เปนการกําหนดบทบาท อํานาจ

และหนาที่ดานตาง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเปนระบบ           

     2. การใหองคกรเอกชนเขารวมในการแกไข ฟนฟู ควรกําหนดบทบาทการมีสวนรวมขององคกร 

เอกชน เพื่อใหการแกไข ฟนฟูผูตองขังภายหลังพนโทษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 สวนท่ี 3 มาตรการชวยเหลือ  

      1.  มีองคกรหรือสมาคมที่ใหคําปรึกษาทางดานตาง ๆ 

      2. การจัดหางาน เปนการกําหนดองคกรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวเพื่อคอยชวยเหลือ ชี้แนะให

คําปรึกษาในการทํางานและประสานงานไปยังภาครัฐและเอกชน ในการพิจารณารับผูพนโทษเขาทํางาน

      3. การใหการศึกษา เปนการกําหนดองคกรที่รับผิดชอบ เพ่ือช้ีแนะและใหคําปรึกษาในการจะเขา

ศึกษาไมวาระดับใด รวมท้ังการประสานงานไปยังภาครัฐและเอกชนในการพิจารณารับผูพนโทษเขาศึกษาตอ

      4. การจางงานของภาครัฐและเอกชน       

      5. การลบลางประวัติอาชญากรรม ควรกําหนดเง่ือนไขของการลบลางประวัติอาชญากรรมใหแก

ผูพนโทษในความผิดที่ไมรายแรง และไมไดกระทําความผิดอีกภายใน 5 ป 
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 สวนท่ี 4 กองทุน 

                 1. การจัดต้ังกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษา ภายใตเงื่อนไขหรือหลักเกณฑตาง ๆ ท่ี

จะเอ้ือประโยชนใหแกผูพนโทษ 

      2. มีคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีบริหารกองทุน      

 สวนที่ 5 การติดตามประเมินผล                

 บทบาทอํานาจและหนาท่ีของเจาหนาที่ในการติดตามและใหคําปรึกษาเมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรค

ในการประกอบอาชีพ การศึกษา หรือการใชชีวิตอยูรวมในสังคม 
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เทคนิคการตัดตอและการสื่อความหมายในงานภาพยนตรไทย 

EDITING TECHNIQUES AND MEANING INTERPRETATION  

IN THAI FILMS 
 

ณัฐศักดิ์ พลศรี* 

Nuthasak Polsri* 
 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีจุดหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะหกลวิธีเทคนิคการตัดตอและการสื่อความหมายในงาน

ภาพยนตรไทย โดยศึกษาขอมูลจากภาพยนตรไทย 6 เร่ือง ท่ีมีลักษณะการตัดตอที่โดนเดน ผลการวิจัยสรุป

ไดวา  เทคนิคการตัดตอในงานภาพยนตรไทย 6 เร่ือง มีการแสวงหาวิธีการใหม ๆ ในการตัดตอเพื่อนําเสนอ

เร่ืองราวหรือเพ่ือการเลาเร่ืองที่มีความซับซอนมากข้ึน ไดแก การตัดตอที่ไมเนนโครงเร่ือง การตัดตอโดยใช

มุมมองใหม ๆ การตัดตอที่สลับเร่ืองราว การตัดตอท่ีไมไดคํานึงถึงเร่ืองเวลาและสถานที่ ทําใหเห็นวาการตัด

ตอในภาพยนตรไทย 6 เร่ืองนั้น มีการตัดตอที่ตางจากขนบเดิม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสรางสรรคในการตัด

ตอภาพยนตรไทยสมัยใหม ทั้งในแงของแนวคิดและการตัดตอเพื่อเลาเร่ืองในภาพยนตรไทย อันสอดคลอง

กับบริบททางสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

คําสําคัญ: เทคนิคการตัดตอ, ภาพยนตรไทย 
 

ABSTRACT   

 This research has sunk to analyze strategies editing techniques to convey in the film. The study 

looks at six films from Thailand A highlight montage. The study concluded that Editing techniques to 

convey the film in the cinema Thailand six stories are seeking new ways to cut for a story or narrative is more 

complex editing is not highlighted. storyline Editing applied by new perspectives. Editing the swap stories 

The editing does not think in terms of time and place. Results of the study showed. Thailand's sixth film in 

the editing is editing a different tradition. Shows the creative editing of his film's modern Thailand. Both 

in terms of concept and editing to tell the story in the film, Thailand. Thailand, in accordance with the 

social context has changed over the years. 

Keywords: editing techniques, Thai films. 

  

* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2558 
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บทนํา 

 การตัดตอภาพยนตรในภาพยนตรไทยสมัยใหมนั้นนับวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เทคนิค

การตัดตอเพื่อการเลาเร่ืองมีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น ปนจุบันมีการทดลองวิธีการตัดตอหลากหลาย

รูปแบบ แสดงใหเหน็วานักตัดตอมีการแสวงหาวิธีการตัดตอใหม ไมไดยึดกฎเกณฑสูตรสําเร็จของโครงสราง

การตัดตออยางในอดีตอีกตอไป โดยเฉพาะการตัดตอท่ีเปนการนําเสนอที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณ

เพื่อสื่อความหมายที่มีความซับซอนมากขึ้น 

 การตัดตอภาพยนตรเปนสวนสําคัญท่ีสรางความนาสนใจใหแกผูชมภาพยนตร ชวยใหภาพยนตร

สามารถนําเสนอความคิดที่ผูสรางภาพยนตรตองการสื่อสารกับผูชมไดสมบูรณขึ้น การตัดตอที่เปนวิธีการ

เลาเร่ืองและถายทอดผานกระบวนการสรางสรรคของผูตัดตอ ไดแก การตัดตอเพื่อการเลาเร่ือง (narrative) 

การตัดตอเพื่อแสดงเหตุการณในอดีต  (flashback) การตัดตอสามารถกระตุนเราอารมณ (emotional) การตัดสลับ

ตั้งแตสองเหตุการณขึ้นไป (cross-cutting) การตัดตอเพื่อรักษาความตอเน่ือง (continuity editing) การตัดตอ  ท่ี

ไมรักษาความตอเนื่อง (jump cut) และการตัดตอสามารถส่ือหรือกระตุนความคิด (intellectual) การตัดตอ

ภาพยนตรไทยในยุคของดิจิทัล ทําใหผูผลิตภาพยนตรเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายขึ้นโดยผาน Social Network 

ลงทุนประชาสัมพันธนอยลง เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตรสมัยใหมชวยลดตนทุนไดมากข้ึน ไมไดกําหนด

อยูในกรอบตายตัวเชนเดิมแตขยายกวางออกไปอยางอิสระ ดวยปจจัยดังกลาว ผูผลิตภาพยนตรรุนใหมจึงมี

โอกาสสรางสรรคงานภาพยนตรแนวใหมที่มีความหลากหลายทั้งดานของแนวคิดและวิธีการมากข้ึน อาจ

กลาวไดวาเปนชวงเวลาท่ีเปดกวางสําหรับผูผลิตภาพยนตรและนักตัดตอใหมีโอกาสนําเสนอวิธีการแบบใหม 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการตัดตอเพื่อการสื่อความหมายแบบใหม ๆ ที่จะแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของการ

สรางสรรคผานการตัดตอภาพยนตร ท้ังในแงของแนวความคิดและการตัดตอเพื่อการเลาเร่ือง สะทอนถึงบริบท

ของการเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดตอและวิธีการผลิตภาพยนตรของสังคมไทยในปจจุบัน เพ่ือความเขาใจใน

พัฒนาการของการตัดตอในวงการภาพยนตรไทย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษารูปแบบการตัดตอในงานภาพยนตรไทย 

 2.  เพื่อศึกษาการสื่อความหมายผานการตัดตอภาพยนตรไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ผูวิจัยคัดเลือกภาพยนตรไทยที่มีลักษณะเดนดานเทคนิคการตัดตอแบบตาง ๆ มาใช จํานวน 6 เร่ือง 

เปนภาพยนตรที่ไดรับการนําเสนอชื่อเขาชิงรางวัลหรือเปนภาพยนตรที่ไดรับความนิยมเมื่อออกฉายตาม 

โรงภาพยนตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหเห็นถึงเทคนิคการตัดตอเพื่อสื่อความหมายในงานภาพยนตรที่มีความสําคัญ 

สวนแหลงขอมูลประเภทบุคคลเลือกใชการสัมภาษณ ภาพยนตรทั้ง 6 เร่ือง ที่นํามาใชในการวิจัย ไดแก 
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ตางรางท่ี 1  รายช่ือภาพยนตรที่ใชในการวิจัย 

ลําดับ ชื่อเร่ือง ปท่ีฉาย ผูตัดตอ 

1 ลุงบุญมีระลึกชาติ 2010 ลี ชาตะเมธีกุล   

2 สัตวประหลาด 2004 ลี ชาตะเมธีกุล   

3 ฝนตกข้ึนฟา                    2011 ม.ร.ว. ปทมลัดดา ยุคล 

4 นางไม 2009 ม.ร.ว. ปทมลัดดา ยุคล 

5 รถไฟฟามาหานะเธอ 2009 ธรรมรัตน สุเมธศุภโชค 

6 ซักซีด หวยขั้นเทพ 2013 ธรรมรัตน สุเมธศุภโชค 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ขั้นเตรียมและรวบรวมขอมูล ไดแก  1) ศึกษาการตัดตอเพื่อสื่อความหมายในงานภาพยนตรไทย

ทั้ง 6 เร่ือง  2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 2. วิเคราะหขอมูลในประเด็นการตัดตอภาพยนตร 

 3. นําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห 
 

ผลการวิจัย 

 การตัดตอเพื่อสื่อความหมายในงานภาพยนตรไทย หมายถึง การตัดตอท่ีมีกลวิธีที่แตกตางไปจากเดิม

และไมไดดําเนินตามโครงสรางของการตัดตอในรูปแบบท่ียึดถือตอ ๆ กันมา มีการลําดับภาพและการตัดตอ

ที่ซับซอนมากขึ้น มีความหมายแฝงอยูในการตัดตอรูปแบบตาง ๆ ไดแก 1) ประเภทแนวรูปแบบนิยม (formalism) 

2) ประเภทแนวสัจนิยม (realism) 3) ประเภทแนวผสมผสาน (realism and formalism) โดยท้ัง 3 ประเภทน้ี มี

แนวความคิด รูปแบบ และวิธีการตัดตอแตกตางกัน แตมีความคลายคลึงกันในการใหอารมณหรือสราง

ความรูสึกใหกับผูชม ดังน้ี 

1. ประเภทแนวรูปแบบนิยม (formalism) เปนการตัดตอในภาพยนตรกระแสหลัก ใชการตัดตอ

ในชวงเร่ิมเร่ืองใหเห็นถึงความเปนมาของเร่ืองราวและแนะนําตัวละครตาง  ๆ การเลาเร่ืองหรือการดําเนิน
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เร่ืองของภาพยนตรกระแสหลักสวนใหญมักจะใหความสําคัญลงไปท่ีมนุษยในฐานะที่เปนปจเจก และให

รายละเอียดวาพวกเขาตอบโตกับเหตุการณตาง ๆ อยางไร โดยการเร่ิมเปดปมปญหาในภาพยนตรกอนเพื่อ

บงบอกทิศทางของภาพยนตร ชวงน้ีจะตัดตอเนนความรวดเร็ว กระชับ เขาใจงาย ในชวงกลางเร่ืองหรือชวง

ที่สองนั้น ตัวละครจะเผชิญหนากับอุปสรรคหรือปมปญหาท่ีเปดไวหรืออยูในชวงที่ตัวละครหลักตองตัดสินใจ

อะไรบางอยางท่ีสําคัญ ตอจากน้ันจะเขาสูชวงที่สามของเร่ืองราว ตัวละครจะเผชิญหนากับอุปสรรคอยางแทจริง

และเขาสูบทสรุปของเร่ืองราว ท้ังน้ี การตัดตอเปนการเปล่ียนแปลงขนาดของภาพท่ีสัมพันธกับการรับรูและ

ปฏิกิริยาของตัวละคร โดยใชขนาดภาพท่ีแตกตางกันมาเรียงตอกันเพื่อสรางความเขาใ จใหแกผูชม สราง

ความหมายไปในทิศทางเดียวกันผานการทํางานของภาพท่ีเคลื่อนไหว ชักจูงประสบการณและความรูสึก

ของผูชม และใชเทคนิคการตัดตอเพื่อสรางความเคลือบแคลงและความประหลาดใจใหแกผูชมในชวงเวลาท่ี

กําหนด และผูชมจะพยายามหาคําตอบผานการชมภาพยนตร สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการชมภาพยนตร 

2. ประเภทแนวสัจนิยม (realism)  การตัดตอในกลุมนีไ้มไดดําเนินตามโครงสรางของการตัดตอใน

แบบเดิม กลาวคือ ไมเนนการตัดตอที่เปนเหตุเปนผลตอกัน การตัดตอเหตุการณไมจําเปนตองสัมพันธกัน 

สงผลใหโครงเร่ืองไมมีเอกภาพและไมมีการพัฒนาไปสูจุดสุดยอด ไมมีรูปรางแนนอน เหมือนกับการนําภาพ

ที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวของกันมาเรียงตอกัน มีการตัดตอท่ีเลา เร่ืองอยางคลุมเครือ อาจกลาวไดวาการตัดตอใน

ลักษณะนีม้ีลักษณะที่ไมตายตัว ไมไดเนนโครงเร่ืองแตเนนการสรางใหเกิดความคิดมากกวาเหตุการณ ผูตัดตอ

ตองการนําเสนอแนวคิดหรือทัศนะบางอยางโดยไมเนนการพัฒนาเหตุการณเพื่อใหผูชมจินตนาการตามตองการ 

เชน ภาพยนตรของอภิชาตพงศ เร่ืองสัตวประหลาด และลุงบุญมีระลึกชาติ ทั้ง 2 เร่ือง มีลักษณะการตัดตอที่

ไมไดเปนไปตามรูปแบบการตัดตอภาพยนตรแบบกระแสหลัก และเนื้อหาของภาพยนตรเปนลักษณะเปด 

ไมผูกเร่ืองราวใหมีปมซับซอน ใชนักแสดงที่ไมมีประสบการณทางดานการแสดงมากอนเปนสวนใหญ  ใช

ประเด็นใกลตัวและเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ไมมีการตัดตอแบบบีบกระตุนอารมณของผูชมและ

การถายภาพในภาพยนตรเปนลักษณะแชภาพนาน เพ่ือนําเสนอแนวคิดในการใชภาพยนตรเปนสื่อปลดปลอย

ความรูสึก และลักษณะการตัดตอก็มีแนวทางเดียวกัน ซึ่งอาจสรางความนาเบ่ือใหกับผูชมภาพยนตรที่ไม

คุนเคยได และมักจะแทรกความหมายตาง ๆ ไว ปฏิเสธรูปแบบการทําภาพยนตรแบบกระแสหลัก ไมเนน

เร่ืองการตลาดที่ถูกกํากับดวยนายทุน หลุดพนจากคานิยมในภาพยนตรกระแสหลักอยางสิ้นเชิง เปนการ

แสดงออกของการตอสูในรูปแบบการนําเสนอภาพยนตรอยางหนึ่ง   

ภาพยนตรแนวสัจนิยมจะมีลักษณะการตัดตอเฉพาะตัว มักจะใชภาพท่ีตั้งกลองนิ่งไมมีการเคลื่อนไหว

หรือเปล่ียนแปลงมุมกลองตามการเคลื่อนไหวของตัวละคร แมวาในบางคร้ังการกระทําดังกลาวของตัวละคร

จะเกิดขึ้นนอกกรอบภาพก็ตาม บอยคร้ังที่มักไดยินเสียงของตัวละครอยูนอกกรอบภาพอยางชัดเจนและ

ดึงดูดความสนใจของผูชมจนลดความสําคัญของภาพท่ีปรากฏบนหนาจอ การแชภาพน่ิงแสดงใหเราเห็นถึง

เวลาอันแทจริงท่ีเกิดขึ้นในภาพยนตร เชน ในหลายฉากของภาพยนตรเร่ืองลุงบุญมีระลึกชาติและภาพยนตร

เร่ืองสัตวตลาด มีฉากที่เหนือจริงและมหัศจรรยมากมาย ทั้งผี วิญญาณ ลิงปา เสือสมิง แตทวากลองหรือการ
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ตัดตอก็ไมไดเปลี่ยนแปลงมุมมองตามการกระทําของตัวละครหรือเคลื่อนไหวกลองติดตาม ภาพลักษณะ

ดังกลาวถายทอดเวลาอันแทจริงท่ีหลุดออกจากการนําเสนอผานการเคลื่อนไหว เปนทั้งภาพของเวลาในอดีต

และภาพของเวลาจริงปจจุบันรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวซึ่งเรียกวา ภาพผลึก  (crystal-image) การถายภาพลอง

เทค การตั้งกลองนิ่ง การตัดตอที่ไมเปนไปตามการเคลื่อนไหวของตัวละคร ใหความเคารพตอเวลา ทําให

ผูชมรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกรอบภาพต้ังแตจุดเร่ิมตนจนถึงจุดจบ 

การลําดับภาพในแนวทางภาพยนตรสัจนิยมพบวา เหตุการณในภาพยนตรไมไดดําเนินอยางเปน

เสนตรง แตตัดสลับไปมา มีการขาดหายของเนื้อหาและเหตุผลในการดําเนินเร่ือง ทําใหผูชมตองพยายาม

ปะติดปะตอเร่ืองราวผสมกับประสบการณของตนเองเพื่อเติมสวนที่ขาดหายไปของภาพยนตร  หลังจากชม

ภาพยนตรจบแตละคนจะเกิดความเขาใจที่แตกตางกัน การเลาเหตุการณเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางไมตอเนื่อง

หรือบางคร้ังเปลี่ยนวิธีการเลาเร่ือง มีชองวางของการเลาเร่ืองในแตละเหตุการณไมเรียงลําดับกัน ทําใหผูชม

ไมสามารถทราบขอมูลไดครบถวน เขาใจเนื้อหา แลวเชื่อมโยงเนื้อหาเร่ืองราวไดดวยตนเอง แตชองวางของ

เร่ืองราวท่ีไมปะติดปะตอกันนี้กลับสรางมิติใหมใหกับภาพยนตร สงผลใหภาพยนตรหนึ่งเร่ืองมีความหมาย

ไมสิ้นสุดตามแตผูชมจะจินตนาการ ไรซึ่งรูปสัญญะที่คอยกํากับความหมาย ภาพยนตรจึงไมไดมีฐานะเปน

เพียงเคร่ืองมือของสิ่งบันเทิงเทาน้ัน แตแสดงใหเห็นถึงอิสรภาพอยางแทจริงในชีวิตของตัวละครผาน

เร่ืองราวในภาพยนตรและอิสรภาพของผูชมถูกทาทายในการชมภาพยนตร 

3. ประเภทแนวผสมผสาน (realism and formalism)  เปนภาพยนตรที่ผสมผสานระหวางแนวการ

สรางภาพยนตรกระแสหลักและภาพยนตรนอกกระแส ทั้งดานเนื้อหาของภาพยนตรที่นําเสนอเร่ืองราวที่

ใกลตัวและนําเสนอประเด็นเล็ก ๆ แตสงผลกับสังคมในภาพรวมใหญ หรือประเด็นเล็กในสังคมที่เล็ก ๆ แต

สะทอนภาพรวมใหญของสังคม การถายทอดและการตัดตอที่ผสมผสานตัวตนของผูสรางภาพยนตรทาทาย

ใหผูชมคิดและหาคําตอบดวยตนเอง เชน ภาพยนตรเร่ืองนางไม เปนการตัดตอแบบสรางความคลุมเครือ 

ไมไดเลาเร่ืองท่ีชัดเจนหรือกระจางแจง ตัวละครคลายลองลอยอยูในโลกของความฝน ตัวละครอยูในภาวะ

กึ่งจริงกึ่งฝน ไมสามารถทราบท่ีมาท่ีไปของตัวละคร เหมือนอยูในโลกของความฝนและความเปนจริง

สลับกันไปมา   

 เทคนิคในการตัดตอภาพยนตรลักษณะน้ี สรางความเปนเอกภาพใหกับภาพยนตรและเร่ืองราวให

ไปในทิศทางเดียวกัน ทายที่สุดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจใหแกผูชม ในขณะท่ีผูชมกําลังชม

ภาพยนตรอยูนั้น แมการตัดตอภาพจะมีความซับซอน ผูชมก็สามารถปรับตัวเพ่ือเขาใจความซับซอนน้ันได 

ทั้งยังสรางขอสันนิษฐานและความเปนไปไดตาง ๆ ขณะชมภาพยนตรไดดวย แมภาพยนตรจะสามารถ

ลอลวงผูชมใหหลงทางแตเมื่อผูชมรับรูรวมแลวก็จะทิ้งขอสันนิษฐานเดิมและสรางขอสันนิษฐานข้ึนมาใหม

เพื่อตอบรับกระบวนการรับรูและความเขาใจของผูชมเอง เมื่อเร่ืองราวในภาพยนตรดําเนินมาถึงบทสรุป  

ผูชมแตละคนจะเขาใจไปในทิศทางเดียวกันหรือตีความหมายแตกตางกันก็ไดตามแตความเขาใจและ

ประสบการณของแตละคน 
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อภิปรายผล 

การตัดตอภาพยนตรในอนาคตอาจจะไมคํานึงถึงแนว Realism และ Formalism อีกตอไป เพราะการตัดตอ

ภาพยนตรนั้นพัฒนาอยางตอเน่ืองตามการพัฒนาของสังคมและเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร และตอบสนอง

พฤติกรรมการรับรูของคนในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ในอนาคตบทบาทของกลองก็จะถูกใชแคทํา

หนาที่ในการบันทึกภาพความเปนจริงเทาน้ัน โดยไมลวงเขาไปวิพากษวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นในทางใด

ทางหนึ่ง นั่นหมายความวา ผูชมถูกกําหนดใหเฝามองสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในฐานะผูสังเกตการณเทานั้น การตัดตอ

ภาพยนตรจําเปนที่จะตองพัฒนาไปพรอมกับเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตรและเทคโนโลยีในการรับชม

ภาพยนตรดวย การตัดตอภาพยนตรในอนาคตอาจจะไมไดขึ้นกับการเลือกใชช็อตยาวหรือช็อตสั้นเรียงรอย

ตอกันเพื่อสรางความเขาใจใหกับผูชมอีกตอไป แตอาจจะเปนตัวผูชมภาพยนตรที่จะเปนผูกําหนดเลือกชม

ดวยตนเองวาจะชมสวนใดของภาพยนตรมากนอยตามความตองการของผูชม หรือตัวผูชมอาจอยูรวม

เหตุการณในภาพยนตรเสมือนหนึ่งตัวละครในภาพยนตรดวยก็ได 
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สภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

A STUDY OF STATUS AND PROBLEMS OF SCHOOL CHILDREN  

COUNSELING UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL  

SERVICE AREA OFFICE 32 
 

วราวุฒิ  เหลาจินดา* 

Warawut  Laojinda 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความ

คิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32  กลุมตัวอยางคือ ครูจํานวน 

338  คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  ความถี่  รอยละ  

คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  การทดสอบคาที และการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปญหา การดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  2) ผล

การเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงานตามความคิดเห็นของครู ซึ่งจําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตาง

กัน และจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ครู

ไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มี

จํานวนมากท่ีสุด ไดแก นักเรียนและผูปกครองไมใหขอมูลตามความเปนจริง   

คําสําคัญ:   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study and compare the teachers’ opinions on status and problems 

of school children counseling under the Secondary Educational Service Area Office 32. The samples were 

338 teachers. The instrument used for collecting the data was a questionnaire. The descriptive statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The hypothesis was tested by 

dependent samples t-test and one way analysis of variance. The result of the research were: 1) the overall 

problems of school children counseling according to administrators and teachers’ opinions were at moderate 

level, 2) the administrators and teachers’ opinions based on their education background showed statistically 

significant difference at .05 level whilst based on their working experiences showing no statistical 

difference. When based on different school sizes, their opinions on problems of school children counseling 

was statistically at .01, and 3) The teacher’s opinions and suggestions on status and problems of school 

children counseling was that their parents provided fault information. 

Keywords: school children counseling, The Secondary Educational Service Area Office 32. 
 

บทนํา 

 ปจจุบันมีภัยที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมากมาย เชน ภัยจากสิ่งเสพติด การถูกลวนลามทางเพศ   

การใชความรุนแรงในการแกปญหา การถูกมอมเมาจากสื่อลามกอนาจาร โดยเฉพาะภัยของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาที่กําลังเขาสูชวงวัยรุน เปนวัยที่ถูกชักจูงไดงาย ซึ่งภัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาตองไดรับการแกไขอยาง

รีบดวน   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  ท้ังนี้การจัดกระบวนการเรียน

การสอน  ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข

ปญหา  ใหรูจักคิดเปน ทําเปน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน

ทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดา - มารดา ผูปกครอง และคนในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 10) การศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมุงจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลในสังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยาง

สรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 

และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หนา จ) ในขณะเดียวกัน กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550, หนา 5) ไดกลาววาสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเรงพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หลังพบวาเด็กมัธยมศึกษาตอนตนกวาแสนคนอยูในกลุมเสี่ยง 

เหตุสําคัญเพราะครูที่ปรึกษามีภาระมากจนไมมีเวลาดูแลเด็ก และโรงเรียนกลุ มนี้ยังไมคอยมีระบบดูแล

นักเรียนที่เขมแข็งนัก 

 ในปจจุบันการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ยังไมไดผลเต็มที่ ดังจะเห็นไดจากขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 

2556  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (2556, หนา  1 - 30) ไดตรวจพินิจขอมูลในรอบปการศึกษา

ที่ผานมา พบวามีนกัเรียนท่ีออกกลางคันในปการศึกษา 2555 เปนจํานวนมากดวยสาเหตุหลายประการ ไดแก  

อพยพตามผูปกครอง จํานวน 67 คน  มีปญหาการปรับตัว จํานวน 130 คน มีปญหาครอบครัว จํานวน 77 คน 

หาเลี้ยงครอบครัว จํานวน 18 คน เจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ จํานวน 12 คน สมรส จํานวน 70  คน ฐานะยากจน 

จํานวน 34 คน สาเหตุอ่ืน ๆ 191 คน รวมท้ังสิ้น 599  คน   

 จากความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูและเปนครูที่ปรึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนอยางยิ่ง จึงสนใจศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อจะไดทราบ

สภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและเปนแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  เปน

คนดี  มีความรู และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป พรอมทั้งการบริหารงานโรงเรียนก็จะ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครู

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยจําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรคือ  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต  32  ปการศึกษา 2556  จากโรงเรียน 66 แหง  จํานวนครู 2,752 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน ไดกลุม

ตัวอยาง 338 คน  
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 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  ตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน และ

ขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม ไดแก สภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32   

             เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ใชแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และตอนท่ี 3 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน มีลักษณะ

เปนคําถามปลายเปด   

 การวิเคราะหขอมูล  มีดังน้ี   

 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใชการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ   

 2. สภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใชการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมาย

ของคาเฉลี่ย และการจัดอันดับ 

 3. เปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนตามความคิดเห็น

ของครู จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน ใชการทดสอบคาทีแบบกลุมที่เปน

อิสระตอกัน สวนการจําแนกตามขนาดของโรงเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในแตละดาน จะเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตามวิธี

ของเชฟเฟ       

 4. สรุปความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยจัดคําตอบประเด็นเดียวกัน 

แลวแจกแจงความถี่และหาคารอยละ   
 

ผลการวิจัย 

 1. สภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาสภาพปญหาในแตละดาน พบวาทุกดาน

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการสงเสริมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับนอย   

 2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวาโดยรวม

ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

พบวาโดยรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาโดยรวมมีความคิดเห็นแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ พบวาโดยภาพรวม โรงเรียน

ขนาดเล็กแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูที่มีจํานวนมากท่ีสุดในแตละดานมีดังนี้  ดานการรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล มีจํานวนมากท่ีสุดคือนักเรียนและผูปกครองไมใหขอมูลตามความเปนจริง ด านการคัดกรอง

นักเรียน มีจํานวนมากที่สุดคือครูขาดความรูความเขาใจในการคัดกรอง ควรจัดอบรมวิธีการคัดกรองที่ถูกตอง 

ดานสงเสริมนักเรียน มีจํานวนมากที่สุดคือการจัดกิจกรรมแนะแนวไมครอบคลุม ไมสอดคลองกับปญหา

และความตองการของผูเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา มีจํานวนมากท่ีสุดคือผูปกครองไมใหความ

รวมมือในการปองกันและแกไขปญหา ดานการสงตอ  มีจํานวนมากท่ีสุดคือขาดการประสานงานระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ   

 

อภิปรายผล 

 1. สภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะหลายหนวยงานใหความสําคัญและตระหนัก

ถึงการดูแลชวยเหลือนักเรียนมากขึ้น พรอมท้ังใหความรูแกผูปกครองและครูเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

รวมท้ังการใหความรวมมือกันในหลาย ๆ หนวยงานในการปองกันและแกไขปญหารวมกัน  อีกทั้งระบบการสง

ตอนักเรียนที่มีปญหาไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนมากขึ้น สอดคลองกับ  สุภาพ  อัยยะ (2552, หนา 70-79)  

และสุตาพรรณ กาละพงษ (2553, หนา 70-73) ท่ีศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน พบวาสภาพและปญหาการดําเนินงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 32 เก่ียวกับสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา 

2.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมมีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาไดรับความรูและ

ประสบการณในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมมากกวา มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การมีความรู

กวางขวางทําใหมีวิสัยทัศนในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากขึ้น สอดคลองกับสมลักษณ 

พรหมมีเนตร และฉันทนา จันทรบรรจง (2545, หนา 39) ที่กลาววา คุณสมบัติของครูที่ปรึกษานักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองมีคุณสมบัติดานความรูความสามารถ มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิเด็ก  มี

ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนและหลักการใหคําปรึกษา มีขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ  อาชีพ  

ที่ทันสมัย มีความสามารถใชจิตวิทยาและศิลปะในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน และมีความสามารถจัด

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพได   
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2.2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  32  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมมี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะนโยบายของโรงเรียนดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ตองมีกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบมีขั้นตอน โดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลัก

ในการดําเนินงาน สอดคลองกับวีระพงษ เจริญไชย (2552, หนา 102-117) ท่ีศึกษาสภาพและปญหาการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 

พบวาปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ของผูบริหารและครูที่มีประสบการณแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

2.3 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเปนเพราะโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมักจะอยูในบริบทท่ี

แตกตางกัน จึงทําใหครูมีความคิดเห็นแตกตางกัน สอดคลองกับสมคิด ชิงชัย (2553, หนา 74-81) ท่ีศึกษา

สภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามโครงการพัฒนาเชิงระบบเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวาการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ที่ปฏิบัติหนาที่

ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 3. ครูแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมากที่สุดคือ นักเรียนและผูปกครองไมใหขอมูลตามความเปนจริง อาจเปนเพราะเกรงวาหากแจงขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนใหครูทราบจะมีผลตอคะแนน  ประกอบกับนักเรียนและผูปกครองอาจไมมี

ความไววางใจครูมากพอ  ทําใหไมกลาพูดความจริง ครูจึงทราบขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนนอยหรือไดขอมูลที่

ไมเปนความจริง สอดคลองกับพัฒณพงษ มมประโคน  (2553, หนา 101-108) ท่ีศึกษาการดําเนินงานตาม

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 

พบวาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวานักเรียนที่มี

ปญหาจะไมใหขอมูลแกครูที่ปรึกษา   

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช    

 1. โรงเรียนควรมีการวางแผนหรือกําหนดรูปแบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและชัดเจน 

ควรมีขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนทุกคนอยางชัดเจน มีการคัดกรองท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ   

 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีนโยบายประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่มีสวน

เก่ียวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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 3. ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริม สนับสนุน และใหความสําคัญกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดวยการจัดงบประมาณสงเสริมการจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และจัดโครงการเยี่ยมบานของนักเรียน   

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของอื่น ๆ ดวย   

 2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

 3. ควรศึกษาความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของขาราชการครูใน

สถานศึกษา 
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CHOICE DECISIONS TOWARD ONLINE/OFFLINE SHOPPING OF 

SECOND HAND LUXURY BRANDS IN BANGKOK, THAILAND 

      Paweena  Sengmanee* 

      Prof. Sumas Wongsunopparat** 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study choice decisions toward online/offline shopping of 

second hand luxury brands in Bangkok, Thailand. The closed-ended questionnaire was used to collect data 

and the content validity, and Cronbach’s Alpha reliability test was 0.797 from 30 participants’ contributions. 

Moreover, 400 participants, who were customers from offline in Siam square and Sukhumvit areas and 

online in Siam brand name website and LV lover Thailand group in Facebook, were asked to fill out 

questionnaires. The statistic methods were categorized into multinomial logistic regression, cross tabulation 

method and influential statistic methods. The influential statistic methods were multinomial logistic regression 

and factor analysis. It was found that all factors consisted of four Ps in marketing mix (product, price, place 

and promotion), and bargain hunting would significantly influence choice decisions toward online/offline 

shopping of second hand luxury brands. Moreover, the most impact factors were reliable place, quality of 

products with reasonable prices both on online and offline channels. 

Keywords: second hand, luxury brands, choice decisions, bargain hunting, marketing mix. 
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INTRODUCTION 

 In Thailand, the second hand luxury brands products business is becoming popular; there are 

many leading retail stores in Thailand due to its high capability and increasing consumption demand in 

second hand luxury brands. In the present day, Thai people are encouraged by culture, changing values 

inside, economy, commercialization, and globalization. Therefore, the marketers or business owners 

should be able to identify what exactly motivates people to purchase second hand luxury brands in 

Thailand market. This is in order to build the most effective strategies to use for penetrating the second 

hand market and keeping the loyalty of customers in Thailand. Nevertheless, there are several research 

studies are discussed about the increasing consuming demands of luxury fashion brands including second 

hand brands, but there are not classify separately in second hand luxury brands, those studies show mixing 

varieties brands class both high street and hi end brands together which lead the study on the second hand 

luxury consumption behavior is still limited and insufficient. Therefore, it is the reason that  the author 

interest  to  study  in order to clarify what the significantly influence to choice decisions toward online/off 

line shopping of second hand luxury brands in Bangkok. 

 

LITERATURE REVIEWS 

 Luxury in oxford dictionary means to the state of great comfort or elegance and desirable all 

connecting with great expense. In the theory, luxury brand products are not only concerned in physical 

features but also expensive, design by hand made with high quality are all represented as luxury products 

(Turnanen & Leipämaa-Leskinen, 2015). Mostly each product brand has the only one product category are 

specialized and exclusive. For example of famous and prestige leather bag that are Hermes brand which 

this brand has shown his long impressive and classical history. For the luxury products in this research 

that will be studied are called hi end brand name products that Thai consumers know very well and use to 

purchase such as Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Hermes, Burberry, Marc Jacobs, Balenciaga, Paul 

Smith, Mulberry, Chole, Versace, Yves Saint Laurant, Fendi, Miu Miu, Jimmy Choo, Lanvin, Bally,Valentino, 

Dolce & Gabbana, Christian Dior, Celine, Loewe, Emilio Pucci, Savatore Ferragamo, Emporio Armani, 

Aigner, Maxmara, Botenega Zegna, Givenchy, Shanghai Tang, Kenzo, Tod’s, Marni (Tovikkai & 

Jirawattananukool, 2010). 

  Definition of second hand, the theory of second hand product is the product that are owned 

and/or used, the value in term of finance itself is normally lower than first hand or new product and it also 
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related to vintage product as well that firstly belonged but not at all to use product however the vintage 

value is concerned to age, era and condition of product itself. And also collector’s pieces mean the product 

is owned firstly is purchased to possess and belong by him/her, it not related to the using of function’s 

product (Belk, 1995). In term of this research study of the secondhand luxury brand are included both 

vintage product and collector’s pieces. 

 Choice model is associated to state preference theory which stated preference survey is people 

affirm their alternatives among a prospective set of choices in the diversification’s various brands, various 

product characteristics, and shops. The alternative options can consist of both fact and assumed market 

alternatives. While choice models begin with state preferences and then revert to their determinants. The 

choices to state preference is disclosed preference where customers are not questioned directly what they 

wish or select but their definite choices and determinants are detected indirectly (Mazzocchi, 2008). 

 Marketing mix (4Ps), the marketing mix is the group of manageable, strategic marketing tools 

that a company uses to produce a desired response from its target market. It contains of the whole thing 

that a company can do to stimulus demand for its product. It is also a tool to support planning in marketing and 

implementation (Kotler, Armstrong & Cunningham, 2005). 

 Consumer behavior, the theory of consumer behavior is the learning of individual persons, 

people group or organization that can help marketer understand the processes of people in order to use to 

choose, safe and organize of tangible product and intangible services, experiences, or knowledge to gratify 

needs and the affect of these processes can be obtained on the consumer and society (Kuester, 2012). 

 Bargain hunting or shopping motivation is to seek the lowest prices or to hand over a piece with 

an undefeatable price should be a priority to second hand shopping (Bardhi, 2003). The study on frugal 

shopping can show that shoppers can obtain recreational benefits by saving money. The main drivers of 

consumption in second hand products are motives of both hedonic and economic (Roux & Guiot, 2008). 

 Eco consciousness or environmental friendly proneness can be done by reasons behind donation 

and buying in second hand products are partially rely on the idea of useful way of  extending  the product’s 

lifetime and hence limiting. The choosing of purchasing in second hand products is forthcoming with 

becoming increased number of customers. It is a form of fighting beside a “Kleenex society” which 

supports waste and disposable behaviors.  In eco consumers mind, second hand purchasing help to reduce 

speed in production and selling of unnecessary product (Roux & Korchia, 2006). Eco people make and 

manifest a socially-conscious self through the choice of second hand products. 
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 Frugality is related with price sensitive or price consciousness which normally can be found in 

behavior of second hand shoppers (Roux & Guiot, 2008; Guiot & Roux, 2010). Lower price consideration 

mostly takes into second hand products like electronic, book and etc., except the specific item such as 

vintage clothes. In term of frugality, price conscious is more associated to value consciousness. Frugality 

is characteristic of the way of life that was abandoned in the literature of consumer behavior, it is a uni-

dimensional consumer lifestyle trait identifies by  the degree to which consumer are both controlled in 

purchasing and in resourcefully using economic products and service to complete longer-term goals 

(Lastovicka, Bettencourt, Hugner & Kuntze, 1999).   Frugal people create smart alternatives, recycle their 

asset and use their money precisely. They avoid unnecessary purchasing and might cut short term pleasure 

in mind in order to get a more value ones in the long run. 

 Fashion in this study is aimed to fashion consciousness that means to the degree of person relate 

to style of fashions items. Fashion consciousness of people is categorized in term of physical appearance 

and the profound interest both of fashion brands and products (Gutman & Mills, 1982). 

 Need for status or social recognition is in the self-esteem need level of Maslow’s Hierarchy of 

needs. Consequently, need for status in this study is in the esteem needs that is aimed to individual status 

consumption that his/her motivation process is made strenuous effort to have a better in his/her social 

standing through the obvious consumption of consumer products that show honor and represent status 

both for the individual and then send out to other people in society. The obvious consumer products can 

be indicators of a higher social status since it is used for class ranking (Goldsmith, Eastman, Calvert & 

Flynn, 1996) 
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CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

 

Figure 1: Conceptual framework 

 Purposes of Study is to examine and identify factors of marketing mixes consist of product, 

price, place and promotion significantly and bargain hunting influence choice decision toward 

online/offline shopping of second hand luxury brand name products and determine consumer behavior 

toward purchasing second hand luxury brand name products. 

 

METHODOLOGY 

 The data come from questionnaire instruments by using self-administered survey by distribute the 

questionnaires to the respondents in Bangkok. Sample group are customers who ever purchased second 

hand luxury brand from online on Siam brand name website, LV lover Thailand in Facebook by using 

Google questionnaire to distribute to the sample and offline at second hand luxury shops in Siam square 

and Sukhumvit area by using hard copies to the sample. Total number of questionnaire is 400 copies 

consist of customers from offline at second hand luxury shops in Siam square and Sukhumvit area by 123 

copies, online on Siam brand name website by 137 copies and LV lover Thailand in Facebook by 140 

copies. The author use non probability sampling by sending to all members in website and distributed 

questionnaire to customers who are opened mind to answer the questionnaires in second hand shop at 

Siam square and Sukhumvit area.    
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 Statistic for data analysis, firstly this research used multinomial logistic analysis method for 

hypothesis testing and then using factor analysis method to find the latent inside. Finally use cross 

tabulation to explain demographic data which consist of gender, status, age, nationality, education level, 

occupation and income and consumer behavior toward purchasing data. All of three methods are 

conducted through SPSS. 

 

RESEARCH RESULT AND ANALYSIS 

Table 1: Likelihood Ratio Tests for hypothesis by Multinomial logistic regression 

 

 

 The analysis factors that influence choice decisions including bargain hunting, product, price, 

place, and promotion (7 Likert Scale) toward online/off shopping (channel distribution) of second hand 

luxury brands by multinomial logistic regression . The result that all independent variables are significant 

which mean to they are all influenced to choice decisions toward online/off shopping (channel 

distribution) of second hand luxury brands in Bangkok, Thailand (p-value < .05). 

 

RESULT OF FACTORS ANALYSIS 

 There are only 7 factors components that can be used to explain since the eigenvalue > 1 and 1st 

factor is the most important (20.112), 2nd factor (9.813), 3rd factor (9.79), 4th factors (9.046), 5th factor 

(6.646), 6th factor (6.517) and 7th factor (6.180). By  factor number 1: 20.112% call “Reliable place, 

Quality of product with  Reasonable price” This factor includes 11 variables that are Reliable shop brand 

reputation (0.759), Physical quality (0.728), Physical condition: Look New & Cleanliness (0.693), Price 
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reasonable (0.652), Convenient to place order (0.650), Convenient to go (0.626), Price bargain (0.578), 

Discount (0.574), Clear price indication (0.569), Economic (0.563), and Brand reputation (0.491). 

 
CONCLUSION & DISCUSSION 

 The research is result that the factors of marketing mix (product, price, place, and promotion) 

influence to choice decisions toward online/off shopping (channel distribution) of second hand luxury 

brands in Bangkok, especially place is the most important variable that impact to invite consumers 

interested to the second hand luxury brands, moreover, the result show the important of latent factors 

inside is mainly focus on Reliable place, Quality of product with Reasonable price, consist of  Reliable 

shop brand reputation,  Physical quality, Physical condition: Look New & Cleanliness, Price reasonable, 

Convenient to place order, Convenient to go, Price bargain, Discount, Clear price indication, Economic, 

and Brand reputation. 

 The research is result that the factors of bargain hunting significantly influence to choice 

decisions toward online/off line shopping (channel distribution) of second hand luxury brands in Bangkok, 

the most consumers are mainly concerned in economic. In this research study, economic is important 

factor of bargain hunting in choice decision of buying second hand luxury brands that respondents focus.  

And then need for status, fashion, Frugality and Eco consciousness are following the factors to buy second 

hand luxury brands product respectively.   

 In contrast with research of Marie-Cecile Cervellon, Lindsey Carey and Trine Harms (Cervellon, 

Carey & Harms, 2012), the results show that the second hand consumption is directly driven by frugality 

only.  Eco consciousness need for status and again frugality are significant in bargain hunting or can say 

they play an indirect role through bargain hunting. While vintage fashion purchase and treasure hunting 

are directly driven by fashion involvement. 

 

RECOMMENDATION  

 For the new research in the further study should be specific to each brand in order to understand 

more brands in details and should choose other factors for example service quality or social factor which 

maybe have a chance to influence choice decisions toward the second hand luxury brands. 
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ณ อาคาร ดร. สุข - มาลินี  พุคยาภรณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

1. หลักการและเหตุผล 

    ความเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการกับการเรียนรูของมนุษยชาติในปจจุบันสงผลใหหลายประเทศ

ทั่วโลกตองเผชิญกับความหลากหลายทั้งในดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิต การ

เคลื่อนเขาสูประชาคมอาเซียน (The ASEAN Community) ในป 2558 ของกลุมประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ

จึงมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมและตระหนักในทุก ๆ ดานของการพัฒนา รวมถึงการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที� �� ซึ่งถือวามีความสําคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนใหกาวไปดวยกันอยางมั่นคงและมี

คุณภาพ 

     มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกในภาคตะวันออก มีนโยบาย

ในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศ และไดกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญประการ

หนึ่งคือ การสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณคา ซึ่งถือเปนกระบวนการแสวงหาความรูที่สรางความกาวหนา

ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองคความรูที่เปดกวางสูสังคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดย สํานักวิจัยและวิทยบริการ จึงไดจัดใหมี การประชุมวชิาการระดับชาติ ประจําปี 
���� “สหวิทยาการแห่งการวิจัย และงานสร้างสรรค์เพื�อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” Conference 
�0�1 Interdisciplinary Research and Creation For ASEAN Economic Development  ในวันเสาร์ที� �2 
กรกฎาคม ���� ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปดเวทีวิชาการในการ

เสนอผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือทางวิชาการ ของนักศึกษา 

คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ รวมถึง

หนวยงานที่สนใจ นําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและสังคมโลกตอไป 
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2. วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ จากอาจารย นักวิจัย 

นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ  ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 2.  เพ่ือเปนการเสนอผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคประจําป ในสาขาเทคโนโลยี มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร และผลงานสรางสรรค ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3.  เพื่อเปนการดําเนินการตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
 

4. วิธีการดําเนินงาน มีดังนี้  

 1.  การปาฐกถาและการอภิปราย โดยผูทรงคุณวุฒิ  

 2.  การนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ อาจารย และผูที่สนใจทั่วไป ทั้งแบบบรรยาย และแบบ

โปสเตอร  
 

5. วัน เวลา และสถานที่  

 วันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ  มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

6. ผูเขารวมการประชุม 

 นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน 

ทั่วประเทศ และผูที่สนใจ จํานวน 195 คน  
 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และประสบการณซึ่งกันและกันอันจะ

นําไปสูการพัฒนาองคความรู 

 2.  นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ ไดเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน  

 3.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดใหบริการวิชาการแกสังคม 

 4.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดเผยแพรผลงานวิจัย 

 5.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
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8. คาลงทะเบียนนําเสนอผลงานและเขารวมประชุม 

� ผูนําเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค (ลงทะเบียนลวงหนาและชําระเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 397-2-73712-8 ชื่อบัญชี  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559) 

              - บุคคลท่ัวไป                จํานวนเงิน          1,500 บาท  

              - นักศึกษาทุกสถาบัน    จํานวนเงิน          1,000 บาท 

� ผูนําเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคลาชา (ลงทะเบียนลวงหนาและและชําระเงินโดยการโอนเงิน

เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 397-2-73712-8 ชื่อ

บัญช ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ  ถึง 31 มีนาคม 2559) 

            - บุคคลท่ัวไป                  จํานวนเงิน        2,000 บาท  

            - นักศึกษาทุกสถาบัน      จํานวนเงิน        1,500 บาท  

� ผูสนใจเขารวมประชุม จํานวนเงิน 1,500 บาท  (ลงทะเบียนลวงหนา และและชําระเงินโดยการ

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บัญชีออมทรัพย เลขที่ 397-2-73712-8 

ชื่อบัญช ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559) 

    �ผูสนใจเขารวมประชุม จํานวนเงิน 2,000 บาท  ลงทะเบียนและชําระเงินโดยการโอนเงนิเขาบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 397-2-73712-8 ชื่อบัญชี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 ถึง 9 กรกฎาคม 2559   

           ทานสามารถชําระคาลงทะเบียนโดยการพิมพใบแจงชําระเงิน ไดจากหนารายช่ือผูลงทะเบียนการ

ชําระเงิน  

     การลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนา 

ดําเนินการดังนี้ 

              1.1  ลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการ 

              1.2  สงใบแจงชําระเงิน พรอมสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : research@east.spu.ac.th  

หมายเหตุ : -  
 

          1.  ผูนําเสนอผลงานลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียน จึงจะสามารถสงบทความได 

               (การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณเมื่อทานชําระเงินแลวเทานั้น)  

          2.  กรุณาระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู  อยางชัดเจน  ท่ีประสงคใหลงในใบเสร็จรับเงิน 
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9. กําหนดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 - 09.00 น. 

09.00 - 09.40 น. 

 

 

 

 

 

09.40 - 11.00 น. 

 

 

11.00 - 12.00 น. 

12.00 - 13.00 น. 

13.00 - 15.00 น. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  

ประจําป 2559 

(2016 SPUC National Conference)  

เร่ือง สหวิทยาการแหงการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

วันเสารท่ี 23  กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 

ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

- กลาวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน 

   รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง 

- ประธานในพิธีเปดงานพรอมใหโอวาทคณาจารย นักวิจัย  

   โดย นายกสภามหาวิทยาลยั  

   รองศาสตราจารย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต 

การบรรยายพิเศษ ความเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการกับการเรียนรูของมนุษยชาติ 

โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท 

ผูเชี่ยวชาญนโยบายดานเศรษฐศาสตรการศึกษา 

การนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค แบบ Poster 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

การนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค แบบ Oral 
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10. กําหนดการสงผลงาน  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2559  

สหวิทยาการแหงการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(2016 SPUC National Conference)  

(Interdisciplinary Research and Creation for ASEAN Economic Development) 

วันเสารท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
 

15 ธ.ค.58 เปดรับลงทะเบียนผูสนใจสงผลงานวิจัยและผูเขารวมประชุม 

15 ธ.ค.58 - 31 ม.ค.59 สงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (8 หนา) เพื่อรับพิจารณา 

31 ม.ค.59 วันสุดทายของการลงทะเบียนนําเสนอผลงานลวงหนา 

31 ม.ีค.59 วันสุดทายของการลงทะเบียนนําเสนอผลงานชา 

1 - 17 เม.ย.59 คณะกรรมการพิจารณาบทความเบ้ืองตน 

24 เม.ย.59 วันสุดทายที่เจาของปรับแกบทความวิจัยเบื้องตนตามขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการ 

25 เม.ย.59 นําเสนอบทความวิจัยใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 

22 พ.ค.59 วันสุดทายที่ผูทรงคุณวุฒิสงบทความใหเจาของบทความแกไข 

30 พ.ค.59 วันสุดทายที่เจาของปรับแกบทความตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

และสงบทความวิจัยคืน 

31 พ.ค.59  ปดรับผลงานที่แกไขฉบับสมบูรณ 

1 มิ.ย.59 ประกาศผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกในการนําเสนอ 

1 - 15 มิ.ย.59 ผูนําเสนอยืนยันผานระบบ 

23 ก.ค.59 นําเสนอผลงาน 

 

11. รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ  (ดูตัวอยางการพิมพบทความวิจัย Template ประกอบ) 

11.1  บทความมีความยาวไมเกิน 8 หนากระดาษ A4 (รวมบทคัดยอภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

เอกสาร อางอิง) 

11.2  การตั้งหนาคาหนากระดาษ ใหกําหนดขอบกระดาษ 1.25 น้ิว (3.17 ซม.) โดยรอบ  

11.3  ตัวอักษรใหใช Angsana New ดังนี้ 
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11.3.1  ช่ือเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ และชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ  

  ใชตัวพิมพใหญ ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ 

     11.3.2  ชื่อผูเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)  

  ขนาด 16 ตัวหนา ชิดขอบขวา  

         11.3.3   เชิงอรรถ ขนาด 14 ตัวธรรมดา ชิดขอบซาย ประกอบดวย 

   -  (กรณีเปนนักศึกษา) ประเภทของผลงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ปการศึกษา  

   สถานะของบุคคล (ทั้งตัวนักศึกษาและอาจารยผูควบคุม) เชน 

 

 * วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2556  

** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

*** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 

                                       -  (กรณีเปนนักวิจัย) คําอธิบายพิเศษของผลงาน (ถามี) สถานะของบุคคล  

  ชื่อสถาบัน เชน 

  

* ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2556  

** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

                                             

        11.3.4  หัวเร่ือง ขนาด 18 ตัวหนา ชิดขอบซาย  

         11.3.5  รายละเอียด/เน้ือเร่ือง ขนาด 16 ตัวธรรมดา  

             11.4  ตาราง ใหวางตารางใกลตําแหนงที่อางถึงในบทความ พิมพชื่อและลําดับของตาราง                

                      เหนือตารางและพิมพคําอธิบายเพิ่มเติมใตตาราง 

 11.5  สวนประกอบหลักในหัวขอประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย  

          -  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

          -  ช่ือผูเขียน  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)         

   -  บทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พรอมคําสําคัญอยางนอย 2 คํา 

          -  บทนํา  

           -  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

           -  วัตถุประสงคของการวิจัย                                                

          -  วิธีการดําเนินการวิจัย  

           -  สรุปผลการวิจัย  
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           -  อภิปรายผล  

           -  ขอเสนอแนะ  

           -  บรรณานุกรม 

  11.6  การอางอิงในเนื้อเร่ืองใหใชวิธีการอางอิงในสวนเน้ือเร่ืองแบบนาม-ป (Author-date in-text  

 citation) ตามตัวอยาง 

 (จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หนา  20)  

11.7  การอางอิงสวนทายเลม (Reference citation) รวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดที่ผูเขียนไดใช 

 อางอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ภายใตหัวขอ 

 บรรณานุกรม สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สําหรับผลงานวิชาการ 

 ภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American Psychological  

 Association) ดังตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม 

 

บรรณานุกรม  

จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จุดบอดบนทางสูธรรมาภิบาล บทบาทของบอรดองคการมหาชน (พิมพคร้ังที่ 2).   
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        articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม]. 

ฟสค, ปเตอร.  (2553).  ลูกคาอัจฉริยะ แปลจากเร่ือง Customer genius (วัฒนา มานะวิบูลย, แปล).  กรุงเทพฯ:  

        เนช่ันบุคส.  
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        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. 
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12. วิธีสงตนฉบับ 

12.1 ผูสงบทความวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้น โดยท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

                      วิทยาเขตชลบุรี จะไมมีสวนเกี่ยวของ และลิขสิทธิ์ของงานวิจัยที่ตีพิมพจะเปนของมหาวิทยาลัย  

                       ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

               12.2 ในกรณีผูที่ผลงานวิจัยมีผูรับผิดชอบมากกวา 1 คน ผูที่จะนําผลงานวิจัยนั้นมานําเสนอ จะตองมี  

                       เอกสารรับรองจากผูรวมงานวา ผูนําผลงานวิจัยมีสวนรับผิดชอบในผลงานนี้ไมนอยกวา 50% 

               12.3 ในกรณีที่ผลงานวิจัยเปนสวนหน่ึงของการศึกษา ใหระบุชื่อนักศึกษาเปนช่ือแรก และระบุชื่อ 

 อาจารยที่ปรึกษาเปนชื่อที่สอง และ/หรือสาม โดยใหระบุตําแนงทางวิชาการพรอมสังกัด 

 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวดวย 
12.4  สงตนฉบับในเว็บไซตหลังจากชําระเงินคาลงทะเบียนตามอัตราท่ีกําหนดแลว  

 ดวย MS Word2007 เทานั้น 

 

การสงตนฉบับออนไลน ทําไดดังตอไปน้ี 

1. ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนสําเร็จ ทานจึงสามารถเขาสูระบบได 
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2. เขาสูระบบ http://www.east.spu.ac.th/spuccon2015/index.php?page=login 
 

 
 

3. การสงบทความใหคลิกที่ เมนู การสงบทความ หลังจากเขาสูระบบแลว 
 

 

4. อานรายละเอียด ข้ันตอนการ Upload Paper และกรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน  

12.5 เมื่อผลงานวิจัยไดแกไขตามความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และสงคืนกลับมาแลว  

 มหาวิทยาลัยจะสงหนังสือตอบรับใหทานนําเสนอผลงานได พรอมกันน้ีเจาของผลงานวิจัย 

 ตองยืนยันโดยตอบรับการนําเสนอในระบบ ดวย ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะจํากัดจํานวนผลงาน 

 ท่ีจะนําเสนอเพียง 80 ผลงานเทานั้น 

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานวิจัย 

โทร 0-3874-3690 ถึง 9 ตอ 2506, 2507 / 08-1482-2885 

Line ID : dr.jacksparrow email :research@east.spu.ac.th 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)   

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  

79 ถนนบางนา-ตราด  ตําบลคลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี  

โทรศัพท 0-3874-3690 ถึง 9 

โทรสาร 0-3874-3700 

www.east.spu.ac.th/spuccon2016 

 

13. วิธีการนําเสนอผลงาน  

 13.1 แบบบรรยาย 

- การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใหผูนําเสนอทํา PowerPoint  

 ใชประกอบการนําเสนอ  

- สงไฟลนําเสนอในวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-10.00 น. 

- การทํา PowerPoint ใชตัวอักษรขนาด 32 สําหรับหัวขอ และขนาด 28 สําหรับขอยอย   

 PowerPoint ควรทําเปนหัวขอเพื่อบรรยาย ไมควรทําเปนเนื้อหาละเอียด และไมควรเกิน  

 15 สไลด  สไลดแรกควรเปนชื่อเร่ืองและชื่อผูนําเสนอ  

- เวลาในการนําเสนอ ใชเวลาเร่ืองละไมเกิน 15 นาที ใหเวลาซักถามและตอบคําถาม 5 นาที  

  - เจาของผลงานจะตองเตรียมเอกสารสรุปเพ่ือแจกผูเขารวมประชุมที่สนใจเร่ืองละ 20 ชุด 

- การวิจารณ จะมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน ประจําแตละหองเพื่อวิจารณผลงาน  

- เมื่อนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ประธานที่ประชุมกลุมยอยจะมอบเกียรติบัตร 

 ยืนยันการนําเสนอผลงานของทาน  

- ในวันประชุมวิชาการระดับชาติ ผูลงทะเบียนจะไดรับซีดีรอมบทคัดยอผลงานวิจัย 

 ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยจะรีบดําเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณที่ผาน 

 การนําเสนอแลว ตีพิมพเปน รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ upload ไวบนเว็บไซต 

 ของมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะสงซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ (Proceedings)  

 พรอมหนังสือยืนยันรายชื่อผูที่นําเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัดโดยเร็ว 

 13.2 แบบโปสเตอร 

         - รูปแบบการจัดทําตาม Template ตัวอยาง 

        - เน้ือหาประกอบดวย 

                  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

                  ช่ือผูวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
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                  บทคัดยอ  

                  บทนํา  

                  วิธีดําเนินการวิจัย  

                  ผลการวิจัย  

                  อภิปรายผล  

                  การนําผลการวิจัยไปใช  

                  บรรณานุกรม 

         - ขนาดของโปสเตอร  80 X 120 เซนติเมตร 

         - วัน เวลา และสถานที่ การนําเสนอ  

          วันเสารท่ี 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น. ชั้น 11 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ  

          เจาของผลงานตองอยูประจําโปสเตอร ตามเวลาที่กําหนด 

         - วันเวลา การติดโปสเตอร  

          วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา  13.00-16.00 น.  

          วันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา  06.00-09.00 น.  

         - เจาของผลงานจะตองเตรียมเอกสารสรุปเพ่ือแจกผูเขารวมประชุมที่สนใจเร่ืองละ 20 ชุด  

         - เมื่อนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ประธานที่ประชุมจะมอบเกียรติบัตรยืนยัน 

  การนําเสนอผลงานของทาน  

        - ในวันประชุมวิชาการระดับชาติ ผูลงทะเบียนจะไดรับซีดีรอมบทคัดยอผลงานวิจัยทั้งหมด  

  และมหาวิทยาลัยจะรีบดําเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณที่ผานการนําเสนอแลว  

  ตีพิมพเปนรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ upload ไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

        - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะสงซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ (Proceedings)  

  พรอมหนังสือยืนยันรายชื่อผูที่นําเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัดโดยเร็ว 

สามารถดูตัวอยางการพิมพบทความวิจัย (Template) และตัวอยางโปสเตอร (Template) ไดท่ี 

http://www.east.spu.ac.th/spuccon2016 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี     224/2559 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 

(2016 SPUC National Conference) 

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

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่จะ

จัดข้ึนในวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2559 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม

คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2543 เร่ือง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี 

วิทยาเขตชลบุร ี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 020/2559 ลงวันที่ 11 

กุมภาพันธ 2559 เร่ือง มอบหมายการลงนามในเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังที่ 6 (2016 SPUC National Conference) ดังตอไปน้ี 

1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 1.1 รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ประธานกรรมการ 

 1.2 ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กรรมการ 

 1.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

 1.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 1.5 รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน กรรมการ         

 1.6 ผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 

 1.7 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและวิทยาบริการ กรรมการและเลขานุการ     

มีหนาที่   กําหนดนโยบายแนวทางในการจัดงานและติดตามผลการดําเนินงาน 

2.  คณะกรรมการฝายอํานวยการจัดการประชุม 

 2.1 รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ประธานกรรมการ 

  2.2 ผูชวยอธิการบดี (นายนรินทร  พนาวาส)  กรรมการ 

 2.3 รองคณบดี  กรรมการ 

 2.4 รองผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 

 2.5 ผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 2.6 ผูอํานวยการกลุมงานกิจการสัมพันธ กรรมการ 

  2.7 ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยสิน กรรมการ 

  2.8 ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและบริการการศึกษา กรรมการ 

 

2.9 ผูอํานวยการ... 
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  2.9 ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ กรรมการ 

 2.10 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 

 2.11 ผูอํานวยการสํานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

 2.12 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและวิทยบริการ กรรมการ 

  2.13 ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง  กรรมการ 

  2.14 ผูอํานวยการสํานักงานบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 

  2.15 ผูอํานวยการสํานักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา กรรมการ 

 2.16 ผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ กรรมการ 

 2.17 ผูอํานวยการสํานักงานสื่อโสตทัศนและสิ่งพิมพ กรรมการ 

 2.18 ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานที่ กรรมการ 

 2.19 หัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

 2.20 ผูชวยศาสตราจารยประภัสสร คําสวัสดิ์ กรรมการ 

 2.21 นางกุสุมา ถาวร กรรมการและเลขานุการ 

 2.22 นางสาวรัศมีพร พยงุพงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.23 นางสาวพีรญา สูงเนิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 1.   ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

และมีประสิทธิภาพ  

 2.   จัดประชุมใหเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 3.   ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

ดําเนินงานทางวิชาการ  

3.  คณะกรรมการฝายพิจารณาผลงาน 

 3.1 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 

 3.2 รองคณบดี  กรรมการ    

 3.3 นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ กรรมการและเลขานุการ 

 3.4 นางกุสุมา ถาวร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 3.5 นางสาวพีรญา สูงเนิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 1.   จําแนกสาขาบทความวิจัยและพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องตน เพ่ือเสนอให

ผูทรงคุณวุฒพิิจารณา 

 2.  พิจารณาผลงานสรางสรรค เพ่ือรวมนําเสนอในการประชุมวิชาการทั้งแบบบรรยาย 

และโปสเตอร 

 

3.  ติดตามผล... 
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 3.   ติดตามผลการพิจารณาผลงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 4.   แจงผลการพิจารณาบทความวิจัยแกเจาของบทความวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร 

 5.   ดําเนินการประชุมกลุมยอยในวันงาน 

4.  คณะกรรมการฝายพิธีการ 

 4.1 ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ   ประธานกรรมการ 

 4.2 ผูอํานวยการสํานักงานรองอธิการบดี กรรมการ 

 4.3 ผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ กรรมการ 

 4.4 นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่  1.   จัดทํากําหนดการ คํากลาว หนังสือเชิญประธาน วิทยากร และแขกผูรวมงานในพิธีเปด  

 2.   ดําเนินการพิธีเปดงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 6 ตามกําหนดการใหเรียบรอย 

5.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 5.1 ผูอํานวยการกลุมงานกิจการสัมพันธ  ประธานกรรมการ 

 5.2 หัวหนางานศิลปกรรม  กรรมการ 

 5.3 บุคลากรสํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด  กรรมการ 

 5.4 บุคลากรงานศิลปกรรม  กรรมการ 

 5.5 หัวหนางานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   1.   ออกแบบโลโก  จัดทําสูจิบัตร  แผนพับ  โปสเตอร  เพ่ือประชาสัมพันธงาน 

 2.   ทําปายเพื่อการประชาสัมพันธงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดตกแตง 

บริเวณภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ  เพ่ือใหเกิดความสวยงาม และอํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน 

 3.   ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 4.   ออกเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสื่อส่ิงพิมพและทางเว็บไซต 

 5.   ใหบริการขอมูลแกผูสอบถามทางโทรศัพท 

 6.   บันทึกภาพนิ่งตลอดงาน 

6.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 

 6.1 ผูอํานวยการสํานักงานสื่อโสตทัศนและสิ่งพิมพ ประธานกรรมการ 

 6.2 บุคลากรสํานักงานสื่อโสตทัศนและสิ่งพิมพ กรรมการ 

 6.3 นายสุริยันต วิจักขณชัยกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่  1.   อํานวยความสะดวกดานการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เคร่ืองเสียง ใหกับ

วิทยากร 

 2.   จัดทําซีดีบทคัดยอเพื่อแจกผูเขารวมประชุม 

 

 

3.  จัดทําซีด.ี.. 
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  3.   จัดทําซีดีรายงานฉบับสมบูรณ (Proceedings) สงสถาบันตาง ๆ  

 4.   บันทึกภาพวีดิทัศนกิจกรรมในการอบรมท้ังหมด 

7.  คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 7.1 ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานที่ ประธานกรรมการ 

 7.2 บุคลากรสํานักงานอาคารสถานท่ี กรรมการ   

 7.3 นางสุนันทา รักบรรจง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   1.   วางแผนกําหนดสถานที่ภายในบริเวณงานรวมกับคณะกรรมการฝายที่เกี่ยวของให

เรียบรอย       

 2.   ดูแลระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

 3.   ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่จัดงาน  และดูแลความปลอดภัยของผูรวมงาน 

 4.   จัดการจราจรและกําหนดสถานท่ีจอดรถ  

8.  คณะกรรมการฝายจัดเลี้ยง 

 8.1 ผูอํานวยการสํานักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ประธานกรรมการ 

 8.2 ผูอํานวยการสํานักงานรองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

  8.3 ผูอํานวยการสํานักงานสหกิจและแนะแนว  กรรมการ 

  8.4 ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียน กรรมการ 

 8.5 บุคลากรสํานักงานทะเบียน กรรมการ 

 8.6 บุคลากรสํานักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา กรรมการ 

 8.7 บุคลากรสํานักงานสหกิจและแนะแนว กรรมการ 

 8.8 บุคลากรสํานักงานรองอธิการบดี กรรมการ 

 8.9 นางกฤษณา  วริยศิริ กรรมการ  

 8.10 นางอรุณเลิศ วรรณยศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่     จัดเตรียมอาหารวาง เคร่ืองดื่ม และอาหารกลางวัน สําหรับบริการใหแกผูทรงคุณวุฒิ 

และผูเขารวมรับฟง 

9.  คณะกรรมการตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

 9.1 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร ประธานกรรมการ 

 9.2  Mrs.Hope   Christina hilado Deita กรรมการ 

 9.3  Mr.Sukarna Chakma กรรมการ 

 9.4 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี กรรมการ 

 9.5 นายพิทักษ จงนันทวัฒน กรรมการ 

 9.6  หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่... 
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มีหนาที่   ตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษ สงใหกองบรรณาธิการฝายจัดทํา

รายงานสืบเนื่อง 

10.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝายจัดทํารายงานสืบเนื่อง 

 10.1 ผูชวยศาสตราจารยประภัสสร คําสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

 10.2 ดร.กิตติศักดิ์ แปนงาม กรรมการ 

 10.3 ดร.ภูวดล บัวบางพลู กรรมการ  

 10.4  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร กรรมการ 

 10.5 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 

 10.6 นางสาวรัตนา เอมสถิตย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่  1.   ประสานงานกับฝายเอกสารการจัดพิมพ 

 2.   จัดตนฉบับเพ่ือจัดพิมพ  

  3.   ตรวจรูปแบบและพิสูจนอักษรใหถูกตองกอนจัดพิมพ  

11.  คณะกรรมการฝายเอกสารการจัดพิมพ 

 11.1 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ประธานกรรมการ 

 11.2 บุคลากรสํานักหอสมุด  กรรมการ 

 11.3 นางสาวจันทรจิรา นกงาม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   1.   รวบรวมบทความวิจัยและจัดรูปแบบตนฉบับเลมสมบูรณ 

 2.   จัดทําตนฉบับบทคัดยอและรายงานฉบับสมบูรณสงฝายโสตทัศนูปกรณเพื่อบันทึกลงซีดี  

  3.   จัดทํารายงานฉบับสมบูรณเปนรูปเลม 

12.  คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 

 12.1 ผูอํานวยการกลุมงานทรัพยสิน ประธานกรรมการ 

 12.2 บุคลากรสํานักงานพัสดุ   กรรมการ 

 12.3 นางอรสา โชติพนัง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่     จัดเตรียมยานพาหนะใหพรอมใชในการประชุมวิชาการฯ และกรณีฉุกเฉิน 

13.  คณะกรรมการฝายสารสนเทศ 

 13.1 ผูอํานวยการสํานักงานบริการคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

 13.2 บุคลากรสํานักงานบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 13.3 นายสุทธิพงษ พุทธวงษ กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาที่ 1.   จัดทําเว็บไซตของงานประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 2.  จัดทําเว็บเพจโปรแกรมลงทะเบียนผานเว็บไซต 

 

14. คณะกรรมการ... 
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14.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 

 14.1 ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ประธานกรรมการ 

 14.2 ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียน  กรรมการ 

  14.3 บุคลากรสํานักงานทะเบียน  กรรมการ 

 14.4 นางนัยนา สิงหโตทอง กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   รับลงทะเบียนและแจกเอกสารในการประชุมใหผูเขารวมประชุม 

15.  คณะกรรมการฝายหาผูสนับสนุนการจัดงานและจัดทําของท่ีระลึก 

 15.1 ผูชวยอธิการบดี (นายนรินทร  พนาวาส) ประธานกรรมการ 

 15.2 รองคณบดี  กรรมการ 

 15.3 ผูอํานวยการสํานักงานบริการคอมพิวเตอร กรรมการ  

 15.4 นางสาวนวรัตน คําเสียง กรรมการ 

 15.5 นายสุพพัต เทียมเมธี กรรมการ 

 15.6 นางสมพร แกวสงค กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 1. จัดหาผูสนับสนุนการจัดงานพรอมจัดทําโลใหผูสนับสนุนการจัดงาน 

 2. จัดทําของท่ีระลึกสําหรับผูเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

16.  คณะกรรมการฝายการเงิน  

 16.1 ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง ประธานกรรมการ 

 16.2 ผูอํานวยการสํานักงานบัญชี กรรมการ 

 16.3 บุคลากรสํานักงานการคลัง  กรรมการ 

 16.4 บุคลากรสํานักงานบัญชี  กรรมการ 

 16.5 นางสาวอภิญญา อานันทประภา กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 1.   วางแผนและจัดเก็บคาลงทะเบียน 

 2.   ดูแลการเบิกจายเงินและการชําระบัญชีใหเปนไปตามระเบียบ 

17.  คณะกรรมการฝายปฏิคม 

 17.1 ผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 

 17.2 หัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว กรรมการ 

 17.3 บุคลากรสํานักงานกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 17.4  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา กรรมการ 

 17.5 นักศึกษาชวยงาน  กรรมการ 

 17.6 หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่… 

 

 



 ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)   

 

มีหนาที่ 1. ตอนรับและอํานวยความสะดวก ประธาน ผูทรงคุณวุฒิ แขกผูมีเกียรติและผูเขาประชุม

วิชาการ 

 2.  ประสานงานกับฝายพิธีการ ฝายจัดสถานที่ และฝายโสตทัศนูปกรณ 

18.  คณะกรรมการฝายประเมินผล 

 18.1 ผูอํานวยการสํานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 

 18.2 บุคลากรสํานักวิจัยและวิทยบริการ กรรมการ 

 18.3 บุคลากรสํานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

 18.4 นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาที ่  1.   จัดทําแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 

 2.   สรุปแบบประเมินผล 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

                                        สั่ง   ณ   วันท่ี    30      มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

 

                                                            
                                                                                   (รองศาสตราจารยกาญจนา  มณีแสง)  

           รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ปฏิบัติหนาที่แทน                                            

                                                                                       รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี  242/2559 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอกลุมยอยและแบบโปสเตอร 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  (2016 SPUC National Conference) 

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

 เพือ่ใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่จะจัด

ขึ้นในวันเสารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม

คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 เร่ือง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี 

วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 020/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559  เร่ือง  มอบหมายการลงนามในเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

นําเสนอกลุมยอยและแบบโปสเตอรในการประชุมวิชาการระดับชาติ (2016 SPUC National Conference) 

ดังตอไปน้ี 

1.  คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอกลุมยอย 

 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1103) 

 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันยวิช  วิเชียรพันธ   ประธาน 
 2.  นางสาวอารีย  ขันติธรรมกุล  กรรมการ 

 3.  นายอดุลย  จวงสอน    เลขานุการ 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1104) 

 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร ระโหฐาน   ประธาน 

 2.  นายชัยณรงค  ชัยจินดา   กรรมการ 

 3.  นางอรพรรณ  คําสวัสดิ์   เลขานุการ 

 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1105) 

 1.  ดร.วีรวิชญ  เลิศไทยตระกูล  ประธาน 

 2.  นายอชิระ  ใจสุบรรณ   กรรมการ 

 3.  นางสาวปราณี  เปยชาง   เลขานุการ 

 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1106)  

 1.  ผูชวยศาสตราจารยอนันต เพียรวัฒนะกุลชัย  ประธาน 

 2.  นายชัชทพงษ  เชื้อดี  กรรมการ 

 3.  นายจงรักษ  พลสงคราม   เลขานุการ 

 

กลุมผลงาน... 

 



ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)   

 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1109) 

 1.  ผูชวยศาสตราจารยเยาวนารถ  พันธุเพ็ง   ประธาน 

 2.  ดร.ปริยา  รินรัตนากร  กรรมการ 

 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนปนัทธ สัทธรรมนุวงศ  เลขานุการ 

 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1110) 

 1.  ดร.เศรษฐชัย   ชัยสนิท   ประธาน  

 2.  นางสาวปณฑชณิช    เพงผล   กรรมการ 

 3.  นางสาววีณา   คงพิษ   เลขานุการ 
 

มีหนาที ่  1.  แนะนําผูนําเสนอผลงานวิชาการในการดําเนินการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

 2.  กํากับเวลาในการนําเสนอ โดยใชเวลานําเสนอ 15 นาที  และตอบขอซักถาม 5 นาที รวมเวลา

ทั้งหมด 20 นาที เมื่อเร่ิมนําเสนอครบ 10 นาที  สงสัญญาณเตือนดวยการยกปาย “เหลือเวลา 5 นาที”  และเตือนอีกครั้ง

เมื่อครบกําหนดเวลาตอบขอซักถาม 5 นาที  ใหยกปาย  “หมดเวลา” 

 3.  คอยกํากับความเรียบรอยของบรรยากาศในการนําเสนอกลุมยอย 

 4.  กํากับใหนักศึกษาชวยงานเปล่ียนปายช่ือใหสอดคลองกับผูนําเสนอ 

 5.  มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการนําเสนอ 

2.  คณะกรรมการดําเนินการฝายจัดการนําเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร 

 1.  ผูชวยศาสตราจารยประภัสสร  คําสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

 2.  นายพงศสิน  พรหมพิทักษ กรรมการ 

 3.  นางกุสุมา  ถาวร กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที ่  1.  จัดเตรียมสถานที่ และกําหนดผังการตั้งบอรด สําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการ 

แบบโปสเตอร (ช้ัน 11 อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พุคยาภรณ) 

 2.  กําหนดชื่อผูนําเสนอผลงานวิชาการโดยติดที่บอรด 

 3.  แนะนําผูนําเสนอแบบโปสเตอรดําเนินการตอบขอซักถามตามเวลาที่กําหนด 

 4.  เยี่ยมชม และซักถามผูนําเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร เพื่อเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ 

 5.  มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการนําเสนอ 
 

 ทั้งนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

      สั่ง   ณ   วันที่   13    กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  

                                                                                              
                                                                                      (รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง) 

                                                                             รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ปฏิบัติหนาที่แทน                                            

                                                                                           รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี     

      



 ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2559  (2016 SPUC NATIONAL CONFERENCE)   

 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี 246/2559 

เร่ือง   แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6  (2016 SPUC National Conference) 

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

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่จะจัด

ขึ้นในวันเสารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตาม

คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันที่ 10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2543  เร่ือง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี

วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 020/2559  ลงวันท่ี  11 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2559  เร่ือง มอบหมายการลงนามในเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จึงแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 6 (2016 SPUC National Conference)  

ดังตอไปน้ี 

 1.   ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 2.   ผศ.ดร.ปนปนัทธ สัทธรรมนุวงศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 3.   ผศ.เยาวนารถ พันธุเพ็ง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 4.   ผศ.ประภัสสร คําสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 5.   ผศ.อนันต เพียรวัฒนะกุลชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 6.   ดร.เศษฐชัย ชัยสนิท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 7.   ดร.วีรวิชญ เลิศไทยตระกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 8.   ดร.ภูวดล บัวบางพลู  มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

 9.   ดร.กิตติศักดิ์ แปนงาม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 10.  ดร.ทิพวัลย ขันธมะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 11. นายชัชทพงษ เชื้อดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

มีหนาท่ี พิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค เพ่ือใหเจาของผลงานนําเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (2016 SPUC National Conference) 
 

 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที่   21   กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

                                                                                       
                                                                                 (รองศาสตราจารยกาญจนา  มณีแสง) 

                                                                         รองอธิการบดีฝายวิจัยและแผน ปฏิบัติหนาที่แทน                                               

                                                                                        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี   

 



 


