
 



 

 

 

 

 

ข้อเขียนท่ีปรากฏในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7   
ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกรณ ี 

ไม่มีผลต่อคณะกรรมการด าเนินงานและมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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Vice President’s message 
 

SPUC National and International Conference 2017 Sripatum University-Chonburi Campus takes 
pride in the accomplishment of being the first private university in Eastern Thailand. The Ministry of 
University Affairs approved Sripatum University’s request to establish its Chonburi Campus. The 
university received Her Royal Highness Princess Chulabhorn’s divine grace to preside over the opening 
ceremony of Sripatum University-Chonburi Campus on July 19, 1987.   

This year marks the 30th year anniversary of Sripatum University-Chonburi Campus that has 
been offering academic programs to produce knowledgeable and capable personnel who will become 
essential human resources needed for the country’s development continuously. 

To achieve the aforesaid mission-vision, the university’s growing emphasis is on scholarly 
projects and researches across a wide range of disciplines, and hence it organizes national conferences. 
This year, SPUC National and International Conference 2017 aims to explore research and creative 
solutions for AEC identities for Thailand Development 4.0. The event will be held on Thursday, June 29, 
2017 at Sripatum University-Chonburi Campus which will provide a venue to exchange knowledge from 
researchers, inventors, teachers, students and presenters. This national and international academic 
conference will lead to new innovations and inspire us to contribute the quality, commitment and intention 
of human resources development.  

On behalf of Sripatum University-Chonburi Campus, we would like to thank all professionals, 
researchers, innovators, teachers, students, presenters, participants and supported staff who have supported 
SPUC National and International Conference 2017 (Research and Creative Solutions for AEC Identities 
for Thailand Development 4.0) and felicitated to make it a memorable and worthwhile event.  
 

                                                                               
 Dr. Busaba Chaijinda 
 Vice President 
 Sripatum University-Chonburi Campus 
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สารจากรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าป ี๒๕๖๐ 

 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคตะวันออก ได้รับอนุมัติ
จากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดด าเนินการที่จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็น
องค์ประธานในการเปิดวิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 
 นับถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เปิดท าการเรียนการสอนมา เป็นระยะเวลา 
๓๐ ปี มหาวิทยาลัยได้สร้างทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติเป็นจ านวนมาก 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา และได้จัดให้มี
การประชุมวิชาการระดับชาติเป็นประจ าทุกปี   
  ส าหรับปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง ผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ (Research and 
Creative Solutions for AEC Identities for Thailand Development 4.0) ก าหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งจากนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้น าเสนอผลงาน อันจะน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ งานประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติในคร้ังนี้ จึงเป็นการยืนยันคุณภาพ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการสร้างทรัพยากรบุคคลของ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เป็นอย่างดี 
  ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน นักวิจัย นักประดิษฐ์ 
อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ทุกท่าน ที่มีความตั้งใจท างานเพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ขออ านวยพรให้การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ (Research and Creative Solutions 
for AEC Identities for Thailand Development 4.0) บรรลุเป้าหมายทุกประการ 
     

                                                                                  
                              (ดร. บุษบา  ชัยจินดา) 
                        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
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Organizing Chairperson’s message 
  
  SPUC National and International Conference 2017 on Research and Creative Solutions for AEC 
Identities for Thailand Development 4.0 aims for lectures, researchers, students, and the general public to 
academically exchange knowledge found in recent researches in the fields of Information Technology, 
Humanities and Social Sciences, Management, Administration, and Education, and share creative works 
by inventers from inside and outside the institution. A special talk by an internationally renowned economic 
specialist is given in the morning, followed by a number of academic paper and poster presentations for the 
rest of the day. 
 On behalf of the organizing committee, I would like to express my sincere gratitude to Sripatum 
University-Chonburi Campus, all committee members, and all other persons involved for holding this 
national and international conference. My sincere thanks also go to both private and government sectors 
for supporting it. Finally, I would like to thank the keynote speaker, presenters, and all participants for 
making this conference a success. 

   
                                                                                                                                    
   Associate Professor Kanchana Maneesaeng 
  Vice President for Research and Planning 
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สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดประชุม 
  
  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2560  (SPUC National and International 
Conference 2017) เร่ือง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 (Research and Creative Solutions for AEC Identities for Thailand development 4.0) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา และผู้สนใจ น าเสนอบทความวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น จากงานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
และผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ จากภายในและภายนอกสถาบัน มีการ  
บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
 ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะกรรมการ
ทุกฝ่าย และคณะท างานทุกท่าน ที่ช่วยกันจัดงานประชุมวิชาการในคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอขอบคุณองค์กร
ของรัฐ และภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในคร้ังนี้ และ
ขอขอบคุณวิทยากร ผู้น าเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้การประชุมวิชาการ
คร้ังนี้ ประสบความส าเร็จอย่างดี 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์กาญจนา  มณีแสง) 
                       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน 
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SPUC National and International Conference 2017  
Research and Creative Solutions for AEC Identities for Thailand Development 4.0 

Thursday, June 29, 2017 
At Dr. Sook-Malinee Pookayaporn Building, Sripatum University-Chonburi Campus 

************************ 
 

08.30-09.00  Registration at Office of Registration, 1st Floor, Dr. Sook-Malinee Pookayaporn Building 
09.00-09.45  OPENING CEREMONY (Srisook Room, 12th Floor, Dr. Sook-Malinee Pookayaporn Building) 

 - Welcoming Remarks by 
Assoc. Prof. Kanchana Maneesaeng 
Vice President of Planning and Research Office, Sripatum University-Chonburi Campus  

 - Reporting Speech by 
Asst. Prof. Dr. Thanyawich Vicheanpant 
Director, Office Research and Academic Service 

 - Opening Remarks by 
Assoc. Prof. Dr. Kanchit Malaivongs  
Chairman of the University Council, Sripatum University 

09.45-11.30  Keynote Speech: 
Mom Rajawongse Pridiyathorn Devakulla, Former Deputy Prime Minister for Economic Affairs  
Title: AEC Identities for Thailand Development 4.0  

11.30-12.00  Invited Speaker: 
Dr. Hrridaysh Deshpande, Board of Management and Director, School of Design, Film and Media, Ajeenkya DY 
Patil University-Pune Campus, India  
Title: Transforming Thailand by Leveraging its Creative Potential   

12.00-13.00  Lunch 
 - Distinguished Guests and Executive Members  

   At 2nd floor, Dr. Sook-Malinee Pookayaporn Building 
 - Presenters and Participants  

   At 11th Floor, Rooms 1103 to 1105, Dr. Sook-Malinee Pookayaporn Building 
13.00-14.00  International Poster Presentation (10th Floor, Room 1012) 

 National Poster Presentation (10th Floor, Room 1009) 
13.30-16.30  International Oral Presentation (10th Floor, Rooms 1010 and 1011)  

 National Oral Presentation (10th Floor, Rooms 1003 to 1006)  
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ประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ประจ าปี 2560 
เรื่อง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แหง่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อการพฒันาประเทศไทย 4.0 
Research and Creative Solutions for AEC Identities for Thailand Development 4.0 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถนุายน 2560 

ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
************************ 

 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนที่ห้องส านักงานทะเบยีน ช้ัน 1 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
09.00-09.45 น. พิธีเปิด ณ ห้องศรีสุข ช้ัน 12 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 

 - กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน 
รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง 

 - กล่าวรายงาน โดย ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิทยบริการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์   

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 

09.45-11.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการพัฒนา 
ประเทศไทย 4.0” โดย อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล 

11.30-12.00 น. Transforming Thailand by leveraging its creative potential   
Dr. Hrridaysh Deshpande Keynote speaker 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 - แขกผู้มีเกียรติและผู้บรหิาร รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน 2 

อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
 - ผู้น าเสนอผลงานและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน 11  

ห้อง 1103, ห้อง 1104 และห้อง 1105 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
13.00-14.00 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ระดบันานาชาติ ช้ัน 10 ห้อง 1012 

 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร ์ระดับชาติ  ช้ัน 10 ห้อง 1009 
13.30-16.00 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับนานาชาติ ช้ัน 10 ห้อง 1010 และห้อง 1011  

 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับชาติ ช้ัน 10 ห้อง 1003, ห้อง 1004, ห้อง 1005                
และห้อง 1006 
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1.  ดร. สายชล   ปิ่นมณี   ประธาน 
2.  อาจารย์สุดีพร   ฉันท์เฉลิมพงศ์  กรรมการ 
3.  อาจารย์ปราณี   เปียช้าง   เลขานุการ  
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30 - 13.50 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ

น้ าแข็งหลอด ในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
กนกวรรณ พูลหิรัญ             
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.50 - 14.10 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหาร   
ทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัด
สมุทรปราการ 

ณัฐญา เบญจเพชร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10 - 14.30 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพที่มีต่อ
ความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

ณรงค์ชัย ธเนศธรรมกิตติ์    
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.30 - 14.50 น. กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้าสถานีบริการน้ ามันใน 
จังหวัดชลบุรี  

ธนัญชนก พรมสุ่น              
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.50 - 15.10 น. การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางสายตา 
ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ธัญชนก ผิวค า                      
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

15.10 - 15.30 น. พฤติกรรมที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการรถบรรทุกใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ศศิประภา จันทร์พร้อมศรี 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.30 - 15.50 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1004  ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์  เพียรวัฒนะกุลชัย ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระทิน  ชัยทองค า  กรรมการ 
3.  อาจารย์จงรักษ์   พลสงคราม  เลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30 - 13.50 น. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ   

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554  

กุลชาติ อารีราษฎร์พิทักษ์    
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.50 - 14.10 น. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 

จรีลักษณ์ กิจพิทักษ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10 - 14.30 น. อ านาจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบล                      
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  

ยศพนธ์ อ่อนตา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.30  - 14.50 น. การคุ้มครองผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  
พ.ศ. 2479 

ขนิษฐา ติรวัฒนาวานิช 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.50 - 15.10 น. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

รัณธกรณ์  นิธิญาธณาธรณ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.10 - 15.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1005  ชั้น 10  อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นปินัทธ์  จ่าดา   ประธาน 
2.  อาจารย์ปัณฑ์ชณิช    เพ่งผล   กรรมการ 
3.  อาจารย์วีณา    คงพิษ   เลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30 - 13.50 น. ความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระบบ

ประมวลผลแบบคลาวด์ 
เอกฉัตร บ่ายคล้อย 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.50 - 14.10 น. การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองฉีดพลาสติก
ส าหรับชิ้นส่วนยานยนต์ของโรงงานแห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด 

นภธนันต์ โชคศรัณทิพย์     
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10 - 14.30 น. การศึกษาความพร้อมในการน าเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตน
จากข้อมูลชีวมิติมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

นงลักษณ์ แทนบุญ 
(โรงเรียนนายร้อยต ารวจ) 
 

14.30 - 14.50 น. อุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น
แบบสองมิติ 

กีรติ บุญเรือง                         
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

14.50 - 15.10 น. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุร ี

ชัยณรงค์ ชัยจินดา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.10 - 15.30 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการท าความรับผิดชอบต่อสังคมกับ
ผลการด าเนินงานขององค์กร 

ขวัญยิหวา ไชยมาลา 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

15.30 - 15.50 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1006  ชั้น 10  อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชทพงษ์  เชื้อดี   ประธาน 
2.  อาจารย์โสภิศ    กิจประชา  กรรมการ 
3.  อาจารย์ปภาดา   ประมาณพล  เลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30 - 13.50 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อระบบ  

ทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี 

ประพัทธ์พงศ์ ทากุ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

13.50 - 14.10 น. ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 

ณิรัณญาณ์ นิธิญาธณาธรณ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10 - 14.30 น. ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้มาตรฐานทางกฎหมาย
และความรับผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ 
และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 

อัครเดช วรพุฒิ                    
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.30 -14.50 น. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ศึกษากรณีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับผู้ค้าประเวณีหลังจากถูกจับกุม
ด าเนินคดี 

วุฒิพงศ์ ตระกูลวิรัตตันติ     
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.50 - 15.10 น. การแปลและผลกระทบของนิยายจีนก าลังภายใน อติภัทท์ พนาภักดี 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.10 - 15.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบโปสเตอร์  
ห้อง 1009  ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
1.  รองศาสตราจารย์เยาวนารถ  พันธุ์เพ็ง  ประธาน  
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
3.  อาจารย์วรภพ    เจริญมโนพร  กรรมการ 
4.  อาจารย์ชินวัฒน์   ประยูรรัตน์  เลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.00 - 14.00 น. การติดตามและแจ้งเตือนข้อมูลทางเกษตรกรรมผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ทออฟติงส์ 
วริศร์ รัตนนิมิตร          
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)  

13.00 - 14.00 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อสภาวะโหลดสูง 
ชั่วครู่ ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

จิรวุฒิ ลิ้มวีระประจักษ์
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) 

13.00  - 14.00 น. การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC 

ก าจัด ใจตรง                
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)  

13.00 - 14.00 น. การหาประสิทธิภาพชุดควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้า            
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สงกรานต์ ภารกุล 
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) 

13.00 - 14.00 น. เคร่ืองช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสาร
ประจ าทาง ด้วย GPS 

ประสงค์ศักดิ์ สองศรี 
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) 

13.00 - 14.00 น. การศึกษาแนวทางประหยัดพลังงานในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

นภดล ลีลารุ่งโรจน์ 
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) 

13.00 - 14.00 น. การศึกษาสมรรถนะรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทน
เคร่ืองยนต์ 

ศรายุทธ โรหิตเสถียร 
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) 

13.00 - 14.00 น. ภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ธนะวัฒน์ ถนัดรบ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. การพัฒนาสื่อการสอนวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อ
น าเสนอรายงานด้วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือข่าย
อินทราเนต 

ชเนศ รัตนอุบล                     
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

13.00 - 14.00 น. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการด้านรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ สาขา 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
(ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์   
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์)  
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.00 - 14.00 น. ความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอม

ในนิตยสาร Cleo ในสายตาประชาชนเพศหญิง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จันทมาศ มีพึ่ง             
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. คุณค่าตราสินค้าเคร่ืองดื่มอิชิตันผ่านแฟนเพจ                 
ตัน ภาสกรนที 

สุรีภรณ์ อนันต์กิตติกุล 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กร: กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ภายในเขตจังหวัด
ชลบุร ี

พิชากร อุดมสันติ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. ประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน คุณทองแดง                       
ดิ อินสไปเรชั่นส์ 

รุ่งนภา การะพัด 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. พฤติกรรม การรับรู้ข้อมูล และความพึงพอใจของลูกค้า   
ต่อการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

เดือนอรภัทร์ บุญมีประเสริฐ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. อิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP 
ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

สาธิมา เจริญสุขมั่น 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อคูปองส่วนลดผ่านเว็ปไซต์ประเภทเดลี่ดีล ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

บรินดา ศัลยวุฒิ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ 4 

อมรธิดา การุณยธร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.00 - 14.00 น. การรับรู้ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสาน
ของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

กนกกร ชูจิตร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00 - 14.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
พนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย 

กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 
2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.00 - 14.00 น. ภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe       

ในสายตาของประชาชนเพศที่สามในประเทศไทย 
อโณทัย เรืองธรรม  

14.10 - 14.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 
2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

Academic work presents international lecture series.  
Floor 10, room 1010: Dr. Suk - Malinee Pukkayaporn Building   
1.  Asst. Prof. Dr. Jiraporn Rahothan   Committee chairman 
2.  Aj. Pitak    Jongnantawat   Committee  
3.  Aj. Chutamas   Suwamrueangsri   Secretary 
 

Time  Title Presenter 
13.30 - 13.50  A study on  the anti-aging product advertising strategies 

on Facebook in Thailand  
Bancha Jenpiyapong 
(Bangkok University) 

13.50 - 14.10  The competency based training models for flight 
dispatcher in Thailand 

Nattikarn Janthai 
(Suranaree University) 

14.10 - 14.30 Factors affecting  quality of  life  persons with  disabilities  
in rural Thailand: A case study persons with disabilities in 
Srikaang Sub District, Ban-Na District,  Nakonnayok 
province  

Thijsanu Rodruksa 
(Siam Technology College) 
 

14.30 - 14.50  Digital marketing strategy and planning model driving on 
business 

Pawinee Thongyam D.B.A 
(Rajamangala University of 
Technology Tawan-Ok)  

14.50 - 15.10  Factors influencing international students studying in 
Thailand case study: Siam Technology college 

Chutima Bunparith  
(Siam Technology College) 

15.10 - 15.30  Marketing factors affecting customer satisfaction and 
loyalty: A case study of Thai food supplier in Bangkok 

Sumit Kumar Bhalla 
(Siam Technology College) 

15.30 - 15.50  Equity and control issues in international joint venture: 
An asean country perspective  

Nanda Lal Banik 
(Siam Technology College) 

15.50 - 16.10 Genius Gloves II Natthaphong   
Luangnaruedom 
(Siam Technology College) 

16.10 - 16.30  Deliver honor academic presentation  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 
2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

Academic work presents international lecture series.  
Floor 10, room 1011: Dr. Suk - Malinee Pukkayaporn Building   
1.  Dr. Sukarna   Chakma   Committee chairman                     

2.  Aj. Nirachorn   Boonchukusol  Committee                        

3.  Aj. J-kita    Srisuan   Secretary 

 
Time Title Presenter 

13.30 - 13.50  An energy management system for hybrid energy storage 
in high fluctuation solar power area: A case study of 
Thailand 

Thanet Vilasmongkolchai 
(Siam Technology College) 
 

13.50 - 14.10  A create of animation enhancing 21st century 
teaching process for teachers 

 Thanyawich Vicheanpant 
(Sripatum University-Chonburi 
Campus) 

14.10 - 14.30  Development and  construction  design of   power 
transformet  “TXc 2,100” 

Thavit  Vitsahamuni 
(Siam Technology College) 

14.30 - 14.50  Experimental study on convective heat transfer on a plate 
surface using different nozzle shapes 

Kengkla Kunnarak  
(Siam Technology College) 

14.50 - 15.10  The effect of nozzle with swirling flow generator on heat 
transfer 

Kengkla Kunnarak  
(Siam Technology College) 

15.10 - 15.30  Entrepreneurs’ cultural characteristics affecting the 
selection of foreign market entry modes: A case study of 
multinational companies in Thailand 

Wissawa Aunyawong 
(Suan Sunandha Rajbhat 
University) 

15.30 - 15.50  Framework of omotenashi service process for smes used 
for automotive spare parts organizations with long-tail 
concept  

Narongrid 
Yimcharoenpornsakul 
(Siam Technology College) 

15.50 - 16.10  Hedging and boosting in research articles of                
four soft-pure and soft-applied disciplines 

Montree Polyium 
(Sripatum University-Chonburi 
Campus) 

16.10 - 16.30  Deliver honor academic presentation  
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 
2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

Academic work presents international poster series.  
Floor 10, room 1012: Dr. Suk - Malinee Pukkayaporn Building   
1.  Asst. Prof. Dr. Chonlatis Darawong  Committee chairman 
2.  Dr. Pariya    Rinrattanakorn  Committee 
3.  Asst. Prof. Pongsin  Prompitak  Secretary 
 

Time Title Presenter 
13.30 - 14.00  Problem conditions in learning media and instructional 

technology of Anubanchonburi School  
Settachai Chaisanit  
(Sripatum University-Chonburi 
Campus) 

13.30 - 14.00  Flood alarm system using surveillance camera system Pitchaya Jamjantr 
(Siam Technology College) 

13.30 - 14.00 The study of performance in automotive air conditioning 
system case study: Filling too much refrigerant 

Jirawat Garluna 
(Siam Technology College) 

13.30 - 14.00  The performance increase of automotive air conditioning 
system using cooling equipment at receiver-dryer 

Jirawat Garluna 
(Siam Technology College) 

13.30 - 14.00  Impact of use liquefied petroleum gas the main fuel in 
diesel engines  

Nuntachai Loharojwighean 
(Siam Technology College) 

13.30 - 14.00 A concepts and architecture design of online scholarly 
activity management using content management system 

Nongyao Sornjapo 
(Sripatum University-Chonburi 
Campus) 

14.00 - 14.30  Deliver honor academic presentation  
 

 

 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS / สารบัญ 
  

Vice President’s message    

สารจากรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  

Organizing Chairperson’s message   

สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดการประชุม  

Schedule  

ก าหนดการประชุมวิชาการ  

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัย  

  

2017 SPUC International  Conference   
Researcher (Oral Presentation) Page 
Bancha Jenpiyapong    
 A study on the anti-aging product advertising strategies on Facebook in 

Thailand…………………………………………………………………………… 1 
Chutima Bunparith, Thichakorn Visansakon  
 Factors influencing international students studying in Thailand case study:    

Siam Technology college……………………………………...………………….. 9 
Kengkla Kunnarak    
 Experimental study on convective heat transfer on a plate surface using different 

nozzle shapes……………………………………………………………………… 17 
Kengkla Kunnarak    
 The effect of nozzle with swirling flow generator on heat transfer……………… 23 
Montree Polyium, Pitak Jongnantawat, Chutamas Suwanreungsri  
 Hedging and boosting in research articles of four soft-pure and soft-applied 

disciplines…………………………………………………………………………. 29 
Nanda Lal Banik  
 Equity and control issues in international joint venture: An asean country 

perspective………………………………………………………………………… 38 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
     
Researcher (Oral Presentation)  Page 
Narongrid Yimcharoenpornsakul    
 Framework of omotenashi service process for SMEs used for automotive spare 

parts organizations with long-tail concept………………………………………… 48 
Natthaphong   Luangnaruedom    
 Genius Gloves II……………………………………………………………........... 53 
Nattikarn Janthai    
 The competency based training models for flight dispatcher in Thailand………... 60 
Pawinee Thongyam, Nuttakorn Karnkan, Paneepan Wongpang  
 Digital marketing strategy and planning model driving on business……………... 67 
Sumit Kumar Bhalla, Tin Zar Lwin     
 Marketing factors affecting customer satisfaction and loyalty: A case study of 

Thai food supplier in Bangkok……………………………………...…………….. 78 
Thanet Vilasmongkolchai, Poothep Donthuam   
 An energy management system for hybrid energy storage in high fluctuation 

solar power area: A case study of Thailand……………………………………….. 87 
Thanyawich Vicheanpant    
 A create of animation enhancing 21st century teaching process for teachers.......... 96 
Thavit  Vitsahamuni    
 Development and construction  design of power transformet  “TXc 2,100”…… 106 
Thijsanu Rodruksa    
 Factors affecting  quality of  life  persons with  disabilities  in rural Thailand:     

A case study persons with disabilities in Srikaang Sub District, Ban-Na District,  
Nakonnayok province……………………………………………………………... 114 

Wissawa Aunyawong  
 Enterpreneurs’ cultural characteristics affecting the selection of foreign market 

entry modes: A case study of multinational companies in Thailand……………… 121 
  

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
     
Researcher (Poster) Page 
Jirawat Garluna, Jackkapan Meearsa, Udomsak Chotimongkol   
 The performance increase of automotive air conditioning system using cooling 

equipment at receiver-dryer……………………………………………………….. 133 
Jirawat Garluna, Jackkapan Meearsa, Udomsak Chotimongkol  
 The study of performance in automotive air conditioning system case study: 

Filling too much refrigerant..................................................................................... 140 
Nongyao Sornjapo, Pathom Pumpuang, Settachai Chaisanit  
 A concepts and architecture design of online scholarly activity management 

using content management system………………………………………………... 148 
Nuntachai Loharojwighean, Thawatchai Suksriroj  
 Impact of use liquefied petroleum gas the main fuel in diesel engines…………… 157 
Pitchaya Jamjantr, Waris Rattananimit, Suttilug Chunprawat  
 Flood alarm system using surveillance camera system…………………………… 165 
Settachai Chaisanit, Punchanit Phangphol, Chiraphorn Chomyim,     
Napatwadee Sangboonnum Hongthong, Nawarat Kamsiang  
 Problem conditions in learning media and instructional technology of 

Anubanchonburi School…………………………………………………………... 172 
 
 
 
 

  

   
 
 

  

   
   
   
   



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
   

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560  

นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย)                                                                                         หน้า 
กนกวรรณ พูลหิรัญ   
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการน้ าแข็งหลอด                       

ในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง............................................................................... 181 
กีรติ บุญเรือง, สหยศ เจริญวัฒน์, สัชฌะ แก้วเขียว                                        
 อุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็นแบบสองมิติ…………….. 190 
กุลชาติ อารีราษฎร์พิทักษ์      
 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554……………………………………… 198 
ขนิษฐา ติรวัฒนาวานิช  
 การคุ้มครองผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479……………………. 207 
ขวัญยิหวา ไชยมาลา  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการท าความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงาน     

ขององค์กร………………………………………………………………….……... 214 
จรีลักษณ์ กิจพิทักษ์  
 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติ 

ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551……………………….………………………………. 223 
ชัยณรงค์ ชัยจินดา  
 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี............................. 232 
ณรงค์ชัย ธเนศธรรมกิตติ์      
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพที่มีต่อความส าเร็จ                         

ของกระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล…………………………………………... 239 

ณัฐญา เบญจเพชร  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้า               

ในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ………………………..…………. 247 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
   
นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย)                                                                                         หน้า 
ณิรัณญาณ์ นิธิญาธณาธรณ์  
 ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558.......... 257 
ธนัญชนก พรมสุ่น                
 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของ

ลูกค้าสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี................................................................. 266 
ธัญชนก ผิวค า                        
 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางสายตา ศูนย์ฝึกอาชีพหญิง       

ตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม........................................................................... 277 
นงลักษณ์ แทนบุญ  
 การศึกษาความพร้อมในการน าเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติมาใช้     

ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช..................................... 288 
นภธนันต์ โชคศรัณทิพย์       
 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองฉีดพลาสติกส าหรับชิ้นส่วนยานยนต์    

ของโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด..................................... 296 
ประพัทธ์พงศ์ ทากุ  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อระบบทวิภาคี                        

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี.................................. 304 
ยศพนธ์ อ่อนตา  
 อ านาจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 

พ.ศ. 2551................................................................................................................. 315 
รัณธกรณ์  นิธิญาธณาธรณ์  
 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติ 

องค์การมหาชน พ.ศ. 2542........................................................................................ 323 
วุฒิพงศ์ ตระกูลวิรัตตันติ       
 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 ศึกษากรณีการด าเนินการเกี่ยวกับผู้ค้าประเวณีหลังจากถูกจับกุม
ด าเนินคด.ี................................................................................................................. 330 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
   
นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย) หน้า 
ศศิประภา จันทร์พร้อมศรี  
 พฤติกรรมที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง.......................................................................................... 338 
อติภัทท์ พนาภักดี, ชญาพร ตั้งวันเจริญ, สิริฉัตร  ชัยสนิท  
 การแปลและผลกระทบของนิยายจีนก าลังภายใน..................................................... 347 
อัครเดช วรพุฒิ                      
 ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้มาตรฐานทางกฎหมายและความรับผิด                 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535................ 353 
เอกฉัตร บ่ายคล้อย  
 ความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระบบประมวลผลแบบคลาวด์.... 361 
   
นามนักวิจัย (น าเสนอแบบโปสเตอร์)                                                                                          
กนกกร ชูจิตร  
 การรับรู้ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุร.ี............................................................................................................ 373 
ก าจัด ใจตรง                  
 การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิดโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ตระกูล PIC.............................................................................................................. 381 
กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพนักงานขายของบริษัทยา          

ในประเทศไทย......................................................................................................... 388 
จันทมาศ มีพึ่ง              
 ความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo          

ในสายตาประชาชนเพศหญิง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล..................... 
 

395 
 
 

   



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
 

   
นามนักวิจัย (น าเสนอแบบโปสเตอร์)                                                                                         หน้า 
จิรวุฒิ ลิ้มวีระประจักษ์, ก าจัด ใจตรง, ทวิทย์ วิทย์สหมุนี  
 การเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อสภาวะโหลดสูงชั่วครู่ ส าหรับรถยนต์

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์......................................................................................... 402 
ชเนศ รัตนอุบล                       
 การพัฒนาสื่อการสอนวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด้วยเทคนิค

สื่อผสมบนระบบเครือข่ายอินทราเนต...................................................................... 409 
เดือนอรภัทร์ บุญมีประเสริฐ  
 พฤติกรรม การรับรู้ข้อมูล และความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการโมบาย

แบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา........................................................................... 419 
ธนะวัฒน์ ถนัดรบ  
 ภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย....... 427 
นภดล ลีลารุ่งโรจน์  
 การศึกษาแนวทางประหยัดพลังงานในสถานศึกษา  

กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม......................................................................... 433 
บรินดา ศัลยวุฒิ  
 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อคูปองส่วนลด

ผ่านเว็ปไซตป์ระเภทเดลี่ดีล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร........................... 441 
ประสงค์ศักดิ์ สองศรี  
 เคร่ืองช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด้วย GPS....... 450 
พิชากร อุดมสันติ์  
 ความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองคก์ร: กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 

(มหาชน) ภายในเขตจังหวัดชลบุรี............................................................................ 460 
รุ่งนภา การะพัด  
 ประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน คุณทองแดง ดิ อินสไปเรชั่นส์.................................. 470 
วริศร ์รัตนนิมิตร            
 การติดตามและแจ้งเตือนข้อมูลทางเกษตรกรรม                                                 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทออฟติงส์................................................................. 478 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
 

นามนักวิจัย (น าเสนอแบบโปสเตอร์)                                                                                         หน้า 
วีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์     
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการด้านรูปแบบการเรียนการสอน           

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.......... 484 

ศรายุทธ โรหิตเสถียร, วิทูร หวนโคกสูง  
 การศึกษาสมรรถนะรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์............................... 493 
สงกรานต์ ภารกุล  
 การหาประสิทธิภาพชุดควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์............ 504 
สาธิมา เจริญสุขมั่น  
 อิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงาม 

ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค................. 510 
สุรีภรณ์ อนันต์กิตติกุล  
 คุณค่าตราสินค้าเคร่ืองดื่มอิชิตันผ่านแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที................................... 519 
อมรธิดา การุณยธร  
 พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม คร้ังที่ 4................................. 528 
อโณทัย เรืองธรรม  
 ภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe  ในสายตาของประชาชน  

เพศที่สามในประเทศไทย.......................................................................................... 537 

 



 
 
 
 

2017 SPUC International Conference 
 (Oral Presentation) 

 
 
 
 
 
 
 



 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

1 

 

A STUDY ON THE ANTI-AGING PRODUCT ADVERTISING STRATEGIES 
ON FACEBOOK IN THAILAND 

 
Bancha Jenpiyapong* 

  Asst. Prof. Dr. Suwannee Luckanavanich** 
 

ABSTRACT 
 This qualitative research examined the particular uses of advertising design: message strategies in 
advertising and executional frameworks of the anti-aging products ads. The coding schemes were newly 
designed to use as the research indicators for analysis. 
 It was found that the advertisers used a combination of advertising design: message strategies in 
advertising and executional frameworks. It is not common for the advertisers to create a single advertisement 
by using certain message strategies, and executional frameworks. The combination use of these techniques 
make the advertisements of the product brands outstanding and effective to draw attention from the consumers 
to purchase the product as the end results.      
Keywords: Facebook, anti-aging products, advertising design, message strategies, executional frameworks.    
 

INTRODUCTION 
 At present, a great number of leading companies have been currently using such social media as 
Facebook to advertise their products (Tan, Kwek & Li, 2013). And one of the popular products among aging 
women is anti-aging products such as facial cream and body lotion. The special advantages of these anti-
aging products are claimed to help to keep a young look, reduce wrinkles on the aging or aged skins, and 
moisturize the skin.  
 Therefore, Facebook is chosen to study because it has the most numbers of users among the other 
current social media globally. Only in Thailand, 30 million people subscribed on Facebook (Vichienwanitchku,   
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Online, 2015). And it is interesting to do the research study on the anti-aging products because these anti-
aging products have the highest value in the global market share compared to other products and services 
(see table 1).  
 
Table 1. Estimated global market size of the wellness industry cluster in 2010  
 

Types of Products and Services Market Size (in billion U.S. dollars) 
Beauty & Anti-Aging  679.1 
Fitness & Mind Body Exercise 390.1 
Healthy Eating/Nutrition & Weight Loss 276.5 
Preventive/Personalized Health 243 
Complementary & Alternative Medicine 113 
Wellness Tourism 106 
Spa 60.3 
Medical Tourism 50 
Workplace Wellness 30.7 

Statista (Online, 2010) 
 

 As mentioned earlier, this qualitative research study on the topic will be based on the following 
research questions: 
 RQ1: What types of message strategies do the advertisers use in advertising on Facebook in Thailand? 
 RQ2: What kinds of executional frameworks do the advertisers use in advertising on Facebook in 
Thailand? 
 

LITERATURE REVIEW 
 Within this research, the advertising strategies means the particular use of advertising design: message 
strategies in advertising and executional frameworks of the anti-aging products in advertising. Facebook is 
the most social media used around the globe compared to other social media. There are more than 1 billion 
active users on Facebook globally since it was launched in 2004 and half of them logged in daily. Facebook 
offers more than 900 million objectives such as pages, groups, and communities, so the users can communicate 
with any other different group members (more than 80 groups available), communities and events and share 
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information with one another easily and fast. This leads advertisers to use Facebook as a platform to advertise 
their products and communicate with their consumers (Chu, 2011). Advertising design means the content 
of message strategies in advertising and executional frameworks. A message strategy is the basic method 
or way which is used to convey the message idea or topic. There are 3 generous categories of the message 
strategies used in advertising which include 1) Cognitive strategies (to make the consumers purchase the 
product as the end result), 2) Affective strategies (to create trust, liking and preferences in the products 
among the consumers) including resonance and emotional, and 3) Conative strategies (Clow & Baack, 
2007).  
 Five kinds of cognitive message (to create more awareness and knowledge on the product of the 
company) include generic messages which are direct promotions of good or service qualities; preemptive 
messages claiming of excellence based on a specific quality of benefit of a product; a unique selling proposition 
which is an obvious claim of uniqueness which can be supported in some ways; hyperbole which is an 
untestable demand based upon some quality; comparative advertisement is used when any advertiser directly 
or indirectly compares a good service to the competition.   
 Clow & Baack (2007, p. 139) indicate ‚an executional framework is the manner in which an ad 
appeal is presented. If the ad appeal is the script in a movie, then the plot would be the actual executional 
framework‛ Eight kinds of executional frameworks include animation, slice-of-life, dramatization, testimonial, 
authoritative, demonstration, fantasy, and informative.  
 

METHODOLOGY 
 Procedure: 
 To study the anti-aging product advertising strategies on Facebook in Thailand during 2012 - 2015, 
the content analysis is conducted to analyze the particular use of the advertising design: message strategies 
in advertising and executional frameworks in advertising on Facebook by the anti-aging product advertisers.  
  Measurement: 
 In order to measure the research findings, there have been 2 coding schemes newly designed by the 
researcher. The coding schemes were used as the research indicators for the following examinations and 
analysis.  
 The coding scheme to examine the use of message strategies in advertising includes the following 
elements: 
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 - Cognitive message strategies to create more awareness and knowledge on the product of the 
company: general messages, preemptive messages, a unique selling proposition, hyperbole, and comparative 
advertisement  
 - Affective message strategies to create trust, liking and preferences in the products among the 
consumers 
 - Conative message strategies to make the consumers purchase the product as the end result 
 The coding scheme to examine the use of executional frameworks advertising includes the following 
elements: 
 - Animation: Many advertisers use animation in advertising increasingly because of the finesse in 
computer graphic programs. 
 - Slice of life: This kind of advertisement is designed to solve a daily problem that consumers or 
businesses are facing. 
 - Dramatization: This executional framework is similar to the slice-of-life one. Nevertheless, it is 
distinct on the intensity and story format. 
 - Testimonial: This type of framework is used when a customer shares about a positive experience 
on product use in advertising. Many companies use testimonial because they would like to improve company 
credibility or fame. 
 - Authoritative: Many advertisers use the authoritative executional framework to convince viewers 
that a granted product is better than any other brand. 
 - Demonstration: Advertisements that use the demonstration executional framework that are designed 
to show how a product works. 
 - Fantasy: This executional framework is designed to move the audience over from the real world to 
a make them believe in experience.  
 - Informative: This kind of advertisement gives information to the receivers in a direct way which is 
usually used for radio ads with possible verbal communication; however, it is less usual in TV and print 
ads due to the fact that consumers possibly ignore them. The informative framework is effective in high 
involvement buying situations that are a famous approach for business-to-business advertising (Clow & 
Baack, 2007). 
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RESULTS 
 The new 2 coding schemes were designed. They were used as the research indicators to analyze the 
research data. The researcher reviewed the ads which were captured from the Facebook ads of the anti-aging 
products including Olay Regenerist, L’Oreal RevitaLift, and Pond’s Age Miracle during 2012 - 2015. The 
found data were tracked and added into the blank tables of the designed coding schemes according to the 
required criteria in order to answer research questions. The findings can be summarized as the followings:  
 Research Question # 1: What types of message strategies the advertisers use in advertising on                                                        
                                                Facebook in Thailand? 
 The advertiser of Olay Regenerist adopted a combination use of 5 types of the cognitive message 
strategies to create awareness and knowledge of the products among the Facebook fans throughout the years 
2012 - 2015. Those 5 kinds of the cognitive message strategies include generic messages, preemptive messages, 
a unique selling proposition, hyperbole and comparative advertisements. In addition, the conative message 
strategies were used for a special sale promotion on the Facebook in order to persuade the Facebook fans 
to purchase the products at the end result.  
 To elaborate, for L’Oreal RevitaLift, the advertiser used 4 kinds of the cognitive messages strategies; 
except comparative advertisements, in advertising. Those included generic messages; preemptive messages; a 
unique selling proposition; and hyperbole, while the conative messages strategies were used the most on 
the Facebook between 2012 and 2015. In other words, the results showed that the advertiser used more the 
conative message strategies for special sale promotions than the cognitive messages strategies. 
 For the Pond’s Age Miracle, it can be summarized that the advertiser hardly used the cognitive message 
strategies in advertising. Only generic messages and hyperbole were used on Facebook during 2012 - 2015. 
On the other hand, the advertiser occasionally used the conative message strategies in 2012, 2013 and 2015 
for the actual purchasing as part of the promotional support at the end result by offering coupons; offering 
discounts, rewards or giving gift.  
 For the affective message strategy, each anti-aging product advertiser had an evolution to use their 
affective message strategies between 2012 and 2015 to create their messages by adopting elements in 
advertising which included the uses of graphic design (photos, photo ads, graphics and clipping reports), 
video ads, and spokespersons to arouse the strong emotion of the consumers to purchase the products and 
to create trust, reliability, liking and preferences in the products among their consumers as well as to evoke the 
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feelings of the consumers to purchase the products through luxurious and glamorous appearances of brand 
ambassadors or presenters and product display.  
Besides the message strategies, the hashtags (#) have been used on Olay’s Facebook fanpage since 2014 and 
on L’Oréal Paris’s Facebook fanpage since 2015 to help their fans find the topics they are interested more 
easily. 
 Research Question # 2: What kinds of executional frameworks do the advertisers use in advertising 
                                                     on Facebook in Thailand? 
 The advertisers have undertaken the varieties of the executional frameworks in advertising on 
Facebook. For example, the slice of life advertisements were designed to help consumers solve their daily 
problems. The testimonial executional framework was created to share about a positive experience on the 
use of the products by the advertisers (except L’Oreal RevitaLift). The authoritative executional framework 
were used by getting someone dress up like doctors, scientists or skin experts to talk about the benefits of 
the anti-aging products advertising on the Facebook. The demonstration executional framework was produced 
to present how the products worked and communicated with their fans about the benefits of the products. 
The fantasy executional framework was used to make the consumers feel that the end results of using the 
product are realistic and create a positive attitude or emotion about the product brands. The informative 
executional framework was used to give information on how to use the products. Nonetheless, the advertisers 
do not use the animation and dramatization executional frameworks in advertising on their Facebook fanpage. 
 

DISCUSSIONS 
 Regarding the use of advertising design: message strategies in advertising and executional frameworks 
in advertising on Facebook, the advertisers used a combination of many types of advertising design: message 
strategies in advertising and executional frameworks in advertising on Facebook. Therefore, the combination 
use of these techniques make the advertisements of the product brands outstanding and effective to draw 
attention from the consumers to purchase the product at the end results.  
  However, the advertisers did not use the dramatization and animation executional frameworks in 
advertising. Therefore, the result of this research study does not support the idea that Clow & Baack (2007) 
indicated that many advertisers use these techniques in advertising increasingly. In other words, these  
executional frameworks may be used in other kinds of advertisements, but not the anti-aging product advertising 
on Facebook yet.  
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 Similarly to the executional frameworks, the results showed that the advertisers used the combination 
of message strategies in advertising. It supports the previous study by Clow & Baack (2007) that all of the 
anti-aging product advertisers used: 1) the cognitive message strategies to create more awareness and 
knowledge on the product of the company, 2) the affective message strategies to create trust, liking and 
preferences in the products among the consumers, and 3) the conative message strategies to make the consumers 
purchase the product at the end result in their advertising on Facebook during the study period.  
  Last but not least, it was found from the research that the advertisers used the informative executional 
framework through graphic posters and videos in order to introduce how to use products and pamper facial 
skin on the social media, Facebook fanpage. This can be implied that nowadays the advertisers develop to 
use the informative executional framework in other types of media; especially social media like Facebook 
apart from radio and TV.  
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FACTORS INFLUENCING INTERNATIONAL STUDENTS STUDYING IN 
THAILAND CASE STUDY: SIAM TECHNOLOGY COLLEGE 

 
Chutima Bunparith* 

Thichakorn Visansakon* 

 

ABSTRACT 
 In the 21st century, studying abroad for undergraduates and graduates programs is really simple 
because some may choose to study online with famous universities, but some may choose to travel to 
study in traditional classrooms so they have experiences about culture in those countries. According to 
Thai Ministry of Education (2013), there were over 20,000 international students studied in Thailand in 
the year 2011. Moreover, Asian countries are all opened for international students to study; therefore, 
Thailand is in the competition with other countries like Vietnam, Singapore, and Malaysia. This research 
would like to study factors that influence international students to study in Thailand in order to deeply 
study into each factor from marketing mix (7Ps) to see which the most effective factor to the decision 
making is. Siam Technology College has introduced international programs since academic year 2015 
which was really successful and recruited over 150 students from over 16 countries. In order to increase 
competitive advantage to the college, the study will support opinions from international students at Siam 
Technology College and come up with some recommendations to the college for future development. 
Keywords: international students, marketing mix, decision making. 
 

INTRODUCTION 
 As 21st Century, international education is becoming more and more popular for international students 
around the world to continue their study for undergraduates and graduates. Moreover, 21st century is the 
era of worldwide communication, therefore, institutions have to consider modern curriculum that is suitable 
for modern’s life in different fields, such as Social Sciences, Culture, and Technology. Not only international 
education helps with increasing revenues for institutions, but also increasing employment within the country 
 
* Lecturer, International Business Management (International Program), International College, Siam  Technology 
   College, Thailand 
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provided (Mazzarol, 1998) as well as increasing the income from other expenses, including food a nd 
accommodation. In Thailand, there were over 100 high educational institutions offer international programs 
to international students from many countries around the world. According to the report Thai Ministry of 
Education, 2013) there were approximately 20,309 foreign students studying in (Thailand.  

 
Table 1.  Top ten countries of students studying in Thailand 
 

Countries No. of students 
China 8,444 
Myanmar 1,481 
Laos 1,344 
Vietnam 1,290 
Cambodia 955 
USA 830 
Korea 601 
India 375 
Bangladesh 374 
Japan 345 

 
From the above table, the majority of international students came from China with the percentage 

of 41.6, followed by Myanmar with the percentage of 7.30, and Laos with the percentage of 6.62 respectively. 
As AEC was introduced in the year 2015, international education became more competitive among countries 
in Southeast Asia, including Singapore, Thailand, Malaysia, and Vietnam (Narin, 2014). 

From the report (Thai Ministry of Education, 2013), it showed that the top 5 getting highest interest 
curriculum were Business Administration (2,014 students), Thai Language (987 students), International Business 
Communication (914 students), Thai for Communication (550 students), and Marketing (465 students). 

Siam Technology College is a private higher educational institution which aimed to develop graduates 
to become good in work and good in society. The college created all curricula that supported Thai demand 
of labor for Thai students. All of graduates are able to work in well-known organizations directly after graduated. 
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Siam Technology College introduced International College to manage international programs for 
international students since the academic year 2015. The college developed two curricula which supported 
global demand of labor. There were over 150 students from over 10 countries applied. 

However, the college was new in the international education market in Thailand. Therefore, this 
paper will examine the factors influence international students to study in Thailand in order to develop 
college’s marketing in the future as well as for future development to support international students’ needs. 

 

MARKETING MIX (7Ps) 
The marketing mix is the set of marketing tools that the organizations use to measure responses 

from target market. As educational industry is a service provider organization, the institution has to consider 
7Ps approach in order to determine consumers’ wants and needs from the institution (Ivy, 2008). The 7Ps 
approach includes Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process. 

Product is the broad range of courses and programs, the higher number of curriculum provided, 
the higher expectation of international students apply to the institution (Mazzarol, 1998). However, as Siam 
Technology College provides on two curricula, the factor will be described as the interest of the curriculum to 
support global demand of labor. 

Price is the amount of tuition fees as well as other expenses including accommodations, transportation, 
food, and other utilities. The price should be reasonable with the quality of service providers (Lamb, Hair, 
McDaniel, Boshoff & Terbalancle, 2004).  

Place is about the climate in the destination country as well as its physical climate and lifestyle 
(Mazzarol & Soutar, 2002). The transportation within the destination country as well as availability of 
food are significant for students to be considered before moving to the country. 

Promotion is mainly the way that college promotes its curriculum to target market. However, as 
Siam Technology College is new in the market, the college offers international students scholarships to 
some prospective students to study. Also, the college uses websites to promote and communicate with 
international target market. 

People are all about quality and expertise of administrative and recruitment staff. Staff has to provide 
good services with service-minded. So, the impression with college’s staff is really significant for international 
students to select the institution. 
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Physical Evidence includes college’s facilities like buildings, lab rooms, and libraries which should be 
enough for everyone. It can also include video projectors or teaching methodologies. 

Process is that administrative staff should do their jobs accurately with fast service. Moreover, 
information should be announced clearly for every student in the college as quickly as possible to make 
sure that every student receives up-to-date information about the college. 

 

METHODOLOGY 
In this study, quantitative analysis was used to conducted data and analysis. The data was collected 

by close-ended questionnaires with the total of 38 questions. The questionnaire was separated into three 
sections; including demographic details, marketing mix factors, and decision making. The samples were 
100 international students from Siam Technology College. 

Demographic factors: personal information including age, gender, and continent. 
Marketing Mix factors: all 7Ps included with several sub -factors for each marketing mix. The 

questions in this section were all 5 rating-scale of level of importance. 
Decision Making: The questions in this section were all 5 rating-scale of level of agreement according 

to 7Ps factors. 
 

RESULTS 
The data was collected by questionnaires with the sample of 100 international students in Siam 

Technology College. Then, the data was analyzed by using SPSS Program to generate frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson correlation. 

For demographic factors, the statistics used for analysis were frequency and percentage. The data 
was analyzed from 100 international students at Siam Technology College, Bangkok, Thailand. 

 
Table 2. Frequency and percentage of respondents’ gender 
 

Gender Frequency Percentage 
Male 77 77 
Female 23 23 
Total 100 100 
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According to the above table, the results showed that there were 77% of male international students 
whereas there were only 23% of female international students. 

 
Table 3. Frequency and percentage of respondents’ age 
 

Age Frequency Percentage 
21 - 30 years 33 33 
31 - 40 years 30 30 
41 - 50 years 21 21 
Over 50 years 16 16 
Total 100 100 

 
According to the above table, the results showed that the highest groups of age studying the college 

were 21 - 30 years old with the percentage of 33 and 31 - 40 years old with the percentage of 30. 
 

Table 4. Frequency and percentage of respondents’ continent 
 

Continent Frequency Percentage 
Europe 17 17 
Asia 14 14 
Australia 2 2 
Africa 40 40 
North and South America 27 27 
Total 100 100 

 
According to the above table, the results showed that most of the students came from Africa continent 

with the percentage of 40. The least number of students came from Australia continent with the percentage of 2. 
For each marketing mix factor, the statistics used were mean to finalize the level of importance for 

each factor. 
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Table 5. Mean and interpretation for each marketing mix factor 
 

Marketing Mix Mean ( x ) Interpretation 

Product 4.45 very important 
Price 4.35 very important 
Place 4.10 important 
Promotion 4.02 important 
Physical Evidence 4.23 very important 

Process 4.16 important 
People 4.44 very important 

 
According to the table above, the results showed that Product had the highest mean which showed 

that it had importance for international students while they select the place to study in Thailand. For the 
research, the Product includes curriculum and college’s reputations. Place had the lowest mean which showed 
that international students may give importance about the place but not as much as other aspects. 

Pearson Correlation is also used to find the relationship between each marketing mix factors, including 
Product, Price, Place, Promotion, Physical Evidence, People, as well as Process and decision making in 
order to find out the most positive relationship between factor and decision making. 
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Table 6. Pearson correlation for each marketing mix factor related to decision making 
 

 Decision Making 

Product Pearson Correlation 0.018 
Sig. (2-tailed) 0.858 
N 100 

Price Pearson Correlation 0.048 
Sig. (2-tailed) 0.634 
N 100 

Place Pearson Correlation 0.259 
 Sig. (2-tailed) 0.009 
 N 100 
Promotion Pearson Correlation 0.265 
 Sig. (2-tailed) 0.008 
 N 100 
People Pearson Correlation 0.041 
 Sig. (2-tailed) 0.684 
 N 100 
Physical Evidence 
 

Pearson Correlation 0.296 
Sig. (2-tailed) 0.003 
N 100 

Process 
 

Pearson Correlation 0.138 
Sig. (2-tailed) 0.172 
N 100 

   * Significant at or below .05 level 

 
 According to the above table, there are three factors that have significant relationship between 
factors and decision making, including Place, Promotion, and Physical Evidence because those significant 
levels are below .05. However, Product, Price, People, and Process have no significant relationship between 
the factors and decision making, as the significant values is above .05. Therefore, Physical Evidence has a 
positive relationship with decision making as the r value is 0.296. 
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DISCUSSION AND CONCLUSION 
As the number of international students is increasing every year in Thailand, the institution has to 

consider marketing strategies to attract those international students to study in their institutions in Thailand. 
From the research, the results showed that all marketing mix factors, like Product, Price, Place, Promotion, 
People, Process, and Physical Evidence have impacts with international students taking decisions to study 
in Thailand. However, the main factor that has relationship with decision making is Physical Evidence. 

The results could help the institutions in Thailand to consider marketing strategies to be used for 
promotion their institutions to international students. The institutions should mainly focus on Product which 
includes curriculum and college’s reputation. Another important aspect for institutions to consider is people or 
administrative staff in the institutions. International students always expect service-minded staff and fast 
service for them, so they can make sure that staff are able to help them while they are in the college. 
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EXPERIMENTAL STUDY ON CONVECTIVE HEAT TRANSFER ON  
A PLATE SURFACE USING DIFFERENT NOZZLE SHAPES 

 

Kengkla Kunnarak* 
 
 

ABSTRACT 
 This experimental study investigated heat transfer surface plate with using different nozzle shapes, 
The circular tube had a diameter of 20 mm (D), nozzle to tube diameter ratio (d/D) is 0.7, 0.8 and 0.9, the 
total nozzle length (l) was 1.5D, the nozzle to plate distance (z) are 2D, 4D, and 6D. Reynolds number of 
(Re=20,000). As the result, the nozzle to tube diameter ratio d/D of 0.7 had the highest heat transfer stagnation 
region, Subordinate were d/D of 0.8 and 0.9, respectively. In addition, the nozzle to plate distance was 
effected to heat transfer. 
Keywords: nozzle, heat transfer, Nusselt number. 
 

INTRODUCTION 
 In the currently, the manufacturing of automotive parts was growing fast following increased power 
consumption. The loss of energy most was in the forming process is one factor. The one method is cooling 
high temperature from parts by air cooling nozzle that reduce energy used, and nozzle as well as consisting 
in previous research as mentioned below. 
 Colucci & Viskanta (1996), studied effect of nozzle geometry on heat transfer by using Hyperbolic 
injection to Nozzle to plate distance (z/D = 0.25 - 6.0), Renolds number range from 10,000 - 50,000. This 
experiment had 2 types of injection shapes which are Sharp-edged orifice and hyperbolic nozzle. As the 
result, heat transfer of 2 nozzles was higher than conventional nozzle and increased with Reynolds number. 
Low nozzle to plate distance (z/D) had secondary peak in the Nusselt number. Nozzle shape was affected 
to heat transfer. Brignoni & Garimella (2000), studied effects of nozzle-inlet chamfering on heat transfer. 
Reynolds number ranges from 5,000 - 20,000 for nozzle to plate distance (z/D = 2 and 4). The nozzle had 
a diameter of 3.18 mm and the length of chamfer 2.31 mm and 0.64 mm. Chamfer had 2 angles which were 41º 
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and 60º. As the results, Low Reynolds number had heat transfer stagnation point similar to High Reynolds 
number, nozzle to plate distance (z/D = 1) had higher heat transfer stagnation point. Lee & Lee (2000), studied 
the effect of nozzle configuration. Experiments had 3 nozzles, Square-edged, Standard-edged and Sharp-
edged orifice. Nozzle to plate distance (z/D = 2, 4, 6 and 10). The nozzle had a diameter of 25 mm. Reynolds 
number were range 5000 - 30,000. As the Results, heat transfer increased with increasing Reynolds 
number and high Reynolds number, observed that second maximum in heat transfer. Sharp-edged orifice 
had highest heat transfer and higher than Standard-edged orifice and Square-edged orifice, respectively. 
Vinze, Chandel, Limaye & Prabhu (2016), studied effect of nozzle configuration on heat transfer. 
Reynolds numbers are 48,000, 82,000 and 120,000. Experiments had 3 nozzles, contoured nozzle profile, 
orifice and pipe nozzle. Nozzle to test plate distance (z/D = 1, 2, 6 and 10). As the result, heat transfer at 
high Reynolds number was highest (nozzle to plate distance z/D = 6). Heat transfer of pipe nozzle was the 
highest and higher than orifice and contoured nozzle, respectively. 
 Impinging jet heat transfer for cooling and heating was used in industries such as spare parts industry 
and metal factory. There was previous research on nozzle development in different forms to increase the 
ability of heat transfer such as setting up a component for turbulent flow, noncircular nozzles. In the present 
work, diameter of nozzle 20 mm (D) and nozzle to plate distance (z = 2D, 4D and 6D). Nozzle to tube diameter 
ratio (d/D = 0.7, 0.8 and 0.9). Reynolds number (Re = 20,000). This paper studied effect of nozzle to tube 
diameter ratio on heat transfer to compare the results with conventional nozzle and studied effect of nozzle 
to plate distance on heat transfer. 
 

EXPERIMENTAL FACILITY 
 The facility consisted of high pressure blower works as pressurizing air to the experimental set which 
was controlled the rate of air flow by adapting the speed by inverter and measure the rate of air flow by 
rotameter. Air at temperature of 27 ºC using temperature controller and was heated by heater. Impingement 
plate made of stainless steel sheet, heated sheet and insulation. Variac transformer was used for voltage 
control for uniform heat flux. Thermocouple 13 points are installed under stainless steel sheet connecting 
to data acquisition and collecting data by personal computer. The schematic diagram of experimental setup is 
shown in Figure 1. 
 The impingement plate had width of 300 mm and length of 300 mm consisted of stainless steel sheet 
0.4 mm thick was installed over heated sheet. Insulation was installed under heated sheet. The nozzle had 
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a diameter of 20 mm made of UPVC Clear pipe with length of 1000 mm (50D). The total nozzle distance (l) 
was 1.5D, nozzle to plate distance (z/D = 2, 4 and 6) and nozzle per tube diameter ratio (d/D = 0.7, 0.8 and 
0.9). This paper is design of the air cooling nozzle in the manufacturing of automotive parts, the meaning 
to study of cooling ability on parts surface. 
 

 
 

Figure 1. Schematic diagram of experimental setup 
 

DATA REDUCTION 
 Force convective heat transfer on a surface plate, heat transfer in term local Nusselt number are  
calculated by. 

  VIq    (1) 

  A

q
q    (2) 

 Where q is power input (W), V is the voltage (V), I is the current (Amp) and A is area for heat 
transfer (m2). 

  jw TT

q
h




   (3) 

 Where h is the heat transfer coefficient (W/m2 K), Tw is wall temperature (K) and Tj air jet temperature 
(K). 

k

hD
Nu   (4) 
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 Where Nu is Nusselt number, D is nozzle diameter (m) and k is thermal conductivity of air (W/m K). 

  

UD
Re   (5) 

 Where Re is Reynolds number,   is density of air (kg/m3), U is average velocity (m/s) and   is 
viscosity of air (N s/m2). 
 

EXPERIMENTAL RESULTS  
 This paper is design of the air cooling nozzle in the manufacturing of automotive parts, the meaning 
to study of cooling ability on parts surface. 
 

   
                       (a) Conventional nozzle                        (b) Nozzle to tube diameter ratio, d/D = 0.9 

   
                (c) Nozzle to tube diameter ratio, d/D = 0.8          (d) Nozzle to tube diameter ratio, d/D = 0.7 
 

Figure 2. Effect of nozzle to plate distances (z/D) 
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 Effect of nozzle to plate distances (z/D) 
 Heat transfer in term Nusselt number was the highest around stagnation point. Low nozzle to plate 
distances (z/D) had secondary peak in the Nusselt number. Nozzle to plate distances (z/D = 4) had highest 
heat transfer. In addition, nozzle to plate distance (z/D = 6), decreases from stagnation point (r/D = 0) in 
the radial direction. 
 Effect of nozzle to tube diameter ratio (d/D) 
 From comparison of heat transfer using different nozzle shapes, nozzle to tube diameter ratio (d/D = 
0.7, 0.8 and 0.9) compared with conventional nozzle. The results showed that nozzle to tube diameter ratio 
had effect to heat transfer and heat transfer increased with decreasing diameter ratio. When decrease (d/D) 
leads to velocity of air at the end of nozzle was increased and affected surface for heat transfer leads to heat 
transfer was increased at stagnation point. Nozzle to tube diameter ratio (d/D = 0.7) had highest heat transfer 
in term Nusselt number around stagnation region and higher than those and conventional nozzle. 
  

   
                       (a) Nozzle to plate distance, z/D = 2                      (b) Nozzle to plate distance, z/D = 4 
 

 
        (c) Nozzle to plate distance, z/D = 6 

 

Figure 3. Effect of nozzle to tube diameter ratio (d/D) 
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CONCLUSION 
 The conclusion can be drawn as follows. 
 1. Force convective heat transfer on a surface plate using nozzle with different shapes. The effects 
of nozzle to tube diameter ratio (d/D), heat transfer around stagnation region increased with decreasing (d/D). 
 2. The effect of nozzle to plate distances (z/D), average heat transfer increased with increasing (z/D). 
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THE EFFECT OF NOZZLE WITH SWIRLING FLOW  
GENERATOR ON HEAT TRANSFER 

 

Kengkla Kunnarak* 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research on nozzle’s effect with blades installed for swirling flow. The circular 
tube had a diameter of 20 mm (D) with 4 blades were installed as 3 levels angle of inclination (θ) following 
15°, 30° and 45° to compared the ability of heat transfer with the 0.7 nozzle to tube diameter ratio only and 
conventional nozzle, Reynolds number of (Re = 20,000). As the result, the nozzle with blades installed 
was higher heat transfer than nozzle to tube diameter ratio only and conventional nozzle. The angle blade 
at 45° was the highest heat transfer, Subordinate were 30° and 15°, respectively. 
Keywords: nozzle, heat transfer, swirling flow generator, Nusselt number. 
 

INTRODUCTION 
 The study of heat transfer was interested from many researchers in focus of the effect on Nozzle's 
characteristics, nozzle to test plate distance, air flow rate in term Reynolds number. The applied for electronic 
cooling, automotive parts industry. The research involved is as follows by Dae, Hee Lee, Se, Your Won, 
Yun, Teak Kim & Young, Suk Chung (2002), studied heat transfer using swirling round impinging jet. Tube 
with diameter of 34 mm with insert the 4 different blade type, in each type consisted of 8 blade and angle 
between swirl vane (θ = 0°, 15°, 30° and 45°). Nozzle to plate distance (z/D = 2, 4, 6, 8 and 10). Reynolds 
number of (Re = 23,000) As the results, the tube with swirl angle (θ = 15°) had highest heat transfer. Nozzle 
to plate distance (z/D = 2), the average Nusselt number larger than those. Mao-Yu, Wen & Kuen-Jang, 
Jang (2003), studied heat transfer by using circular jet with longitudinal swirling strips insert with 2 and 4 
channels. Reynolds number ranges from 500 - 27,000. Nozzle to plate placement (z/D = 3 - 16). As the results, 
heat transfer in term Nusselt number of the tube with swirling strips 4 channels was the highest and higher 
than the tube with swirling strips 2 channels and conventional tube, respectively. Yuan, Chen, Jiang & Ma 
(2006), studied effect of swirling jet on heat transfer.  Twisted tape with pitch of 15.0 mm was inserted in  
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test tube. Reynolds number range of Re = 7500 - 28,300. Average Nusselt number of swirling jet was higher 
than conventional jet at r/D = 2 and 3. Bakirci & Bilen (2007), studied effect of impinging swirling flow on 
heat transfer. The swirl angle (θ = 0°, 22.5°, 41° and 50°). Nozzle to plate placement (z/D = 6-14). 
Reynolds number ranges of Re = 10,000 - 30,000. Nusselt number of jet with swirl angle (θ = 50°) was 
higher than those and heat transfer increasing with increased of Reynolds number. 
 In the present work, the tube with diameter 20 mm (D) with swirling flow generator. The swirl angle 
(θ = 15°, 30° and 45°). Reynolds number of (Re = 20,000). Nozzle to plate placement (z/D = 2, 4 and 6). 
This paper studied effect of swirl flow on heat transfer to compare the results with conventional nozzle. 
 

EXPERIMENTAL FACILITY 
 The schematic diagram of experimental setup is shown in Figure 1. The facility consisted of high 
pressure blower, inverter, temperature controller, heater, rotameter, nozzle, impingement plate assembly (test 
plate), amp/volt meter, variac transformer, a set of thermocouple, data acquisition and personal computer. 
In the experiment, air was supplied through heater and rotameter to test plate. Inverter was used for control 
speed of high pressure blower, control air flow rate in term Reynolds number be calculated as follow equation 
5 and was measured flow rate by rotameter. Air was controlled temperature to constant at 27 ºC by temperature 
controller with heater and thermocouple. Power for test plate was supplied by variac transformer and was 
measured power input by amp/volt meter (power meter). Wall temperature on test plate was measured by 
thermocouple k-type 13 points, data acquisition and personal computer. 
 The test plate had width of 300 mm and length of 300 mm consisted of stainless steel sheet 0.4 mm 
thick was installed over heated sheet. Insulation was installed under heated sheet. The nozzle had a diameter 
of 20 mm (D) made of UPVC Clear pipe with length of 1000 mm (50D). The total nozzle distance (l) was 
1.5D, nozzle to plate distance (z/D = 2, 4 and 6). Nozzle to tube diameter ratio (d/D = 0.7) with swirl angle 
(θ = 15°, 30° and 45°). 
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Figure 1. Schematic diagram of experimental setup 
 

DATA REDUCTION 
 Force convective heat transfer on a surface plate, heat transfer in term local Nusselt number are 
calculated by. 

  VIq   (1) 

  
A

q
q   (2) 

Where q is power input (W), V is the voltage (V), I is the current (Amp) and A is area for heat transfer (m2). 

  jw TT

q
h




  (3) 

Where h is the heat transfer coefficient (W/m2 K), Tw is wall temperature (K) and Tj air jet temperature (K). 

  k

hD
Nu   (4) 

Where Nu is Nusselt number, D is nozzle diameter (m) and k is thermal conductivity of air (W/m K). 

  

UD
Re  (5) 

Where Re is Reynolds number,   is density of air (kg/m3), U is average velocity (m/s) and   is 
viscosity of air (N s/m2). 
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EXPERIMENTAL RESULTS 

 Effect of nozzle to plate distances (z/D) 
Local Nusselt number vs. radial distance from stagnation point was shown in figure  2. The effect of 
nozzle to plate distance, average heat transfer of nozzle with swirl generator was the highest for nozzle to 
plate distance (z/D = 4). This may due to sudden change flow direction from exit of nozzle generate fully 
turbulent flow. Nozzle to plate distance (z/D = 2) was closed. 
 

 
                         (a) The swirl angle (θ = 15°)                          (b) The swirl angle (θ = 30°) 

 
(c) The swirl angle (θ = 45°) 

 
Figure 2. Effect of nozzle to plate distances (z/D) 

 
 Effect of swirl angle (θ) 
 Effect of swirl angle (θ) was shown in figure 3. Force convective heat transfer by using swirling 
flow generator was experimental investigated at Reynolds number (Re = 20,000), at the entry conventional 
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nozzle. The swirl angle (θ = 15°, 30° and 45°). As the results, nozzle with swirling flow generator (θ = 45°) 
has highest heat transfer due to swirling flow generator by blade was installed in nozzle. It can be observed 
that heat transfer at stagnation point (r/D = 0) of nozzle with swirl angle (θ = 15°) was lower than nozzle 
(d/D = 0.7) only. This may due to blades were installed generate 4 jet from nozzle exit and center of air jet 
flow to test plate radial distance (r = 2D-3D). For nozzle with swirling flow generator (θ = 30° and 45°) 
generate strength turbulent flow, peak in heat transfer can be observed radial distance (r = 3D - 5D). 
 

   
                       (a) Nozzle to plate distance, z/D = 2                   (b) Nozzle to plate distance, z/D = 4 

 

                                        
                                                   (c) Nozzle to plate distance, z/D = 6 
 

Figure 3. Effect of swirl angle (θ) 
 

CONCLUSIONS 
 The conclusion can be drawn as follows. 
 1. Heat Transfer in term Nusselt number increased with decreasing swirl angle (θ). Heat transfer of 
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nozzle with swirling flow generator was higher than nozzle only (d/D = 0.7) and conventional nozzle, 
respectively. 
 2. The effect of nozzle to plate placement, average heat transfer of nozzle (d/D = 0.7) with the swirl 
angle (θ = 45°) was the greatest at (z/D = 4) 
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HEDGING AND BOOSTING IN RESEARCH ARTICLES OF  
FOUR SOFT-PURE AND SOFT-APPLIED DISCIPLINES 

 
Montree Polyium* 

Pitak Jongnantawat* 
Chutamas Suwanreungsri* 

 
ABSTRACT 
 This study examined the functions and frequency of hedges used in research articles in two soft-
pure principles (Economics and Linguistics) and two soft-applied ones (English language teaching and 
tourism management). A corpus of 20 research articles, with five from each fields, were randomly selected for 
the study. It was found that most hedges and boosters found in the research articles in these soft principles 
belonged to Salager-Meyer (1994)’s Shields Type, which was directly involved strategies in writing uncertain 
arguments. No significant difference in using Shields between the four soft disciplines was found, but there 
were some significant differences in the correlation of some of them.  
Keywords: hedging, boosting, soft-pure disciplines, soft-applied disciplines. 
 

INTRODUCTION 
 Several studies on hedging and boosting devices in various genres, both spoken and written, especially 
from those of scientific and scholar writing, have been conducted (Holmes, 1990; Salager-Meyer, 1994; 
Hyland, 2000; Auría, 2008; Hu & Cao, 2011; Bonyadi, Gholami & Nasiri, 2012; Tran & Duong, 2013; 
Samaie, Khosravian & Boghayeri, 2014; Afshar & Bagherieh, 2014), as both devices play an important 
role in academic discourse, especially in research articles. The role of hedging and boosting was well documented 
in academic prose as communicative strategies for conveying reliability and strategically manipulating the 
strength of commitment to claims to achieve interpersonal goals (Hyland, 2005).   Therefore, the study of 
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Hedging and boosting devices makes a great contribution to the understanding of academic argument.  
Furthermore, it was reported by Bazerman (1988) that research articles from different disciplines or discourse 
communities varied in their representation of the subject matter and the audience, and communicate information 
based on the accepted way and ideology of that discipline or discourse community. 
 Hyland (2005) proposed a working model to expound the interaction between writers and readers. 
The model showed that the interaction in academic writing involved two major elements of stance and 
engagement. Hedges and boosters belong to the stance element besides attitude markers and self-mention. 
This present study focuses on hedges and boosters because both stance markers are used to represent different 
levels of certainty in discourse, with hedges on the uncertainty side and boosters on the opposite. Hedges 
function as downtoners, understaters, mitigators, and downgraders, while boosters function as overstaters, 
intensifiers, and emphasizers. Due to the significant role of the two stance markers in academic writing, the 
study aimed to examine their functions and frequency in academic research articles by comparing their 
frequencies in the four fields of study, namely, Economic, Linguistics, Tourism Management, and English 
Language Teaching, all of which were soft sciences, with the first two being soft-pure sciences and the 
other two soft-applied ones according to Becher & Trowler’s (2001) classification of disciplinary communities. 
The comparison was made against the taxonomy of hedges proposed by Salager-Meyer (1994). This study was 
conducted to answer two research questions, as follows: 
 1. Is the frequency of hedges and boosters’ use in soft-pure and soft-applied disciplines’ research 
articles different? If no, what is the pattern? If yes, what are the patterns of variation?  
 2. What are the functions of the hedges and boosters used in soft-pure and soft-applied disciplines’ 
research articles? 
 Based on the research questions above, two purposes of this study are to investigate the frequency 
of hedging and boosting markers’ use in soft-pure and soft-applied disciplines’ research articles, and to identify 
the functions of those hedging and boosting markers. 

 
METHODOLOGY 
 The corpora for this study were 20 research articles in English from four soft disciplines: two soft-pure 
sciences (represented by Economics and Linguistics), and two soft-applied sciences (represented by Tourism 
Management and English Language Teaching).  Each discipline was represented by a corpus of five research 
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articles published since 2009 but in different years and selected by means of simple random method. There 
were 135,978 tokens altogether. 
 There were two research tools, each of which was used to answer each research question: concordancing 
and text analysis. Since the present study simply required a concordancer to count the frequency of hedges 
and boosters, which is a basic function, any concordancing software was qualified to do the task. The program 
called Concordance v.3.3 was used in this study. In order to have the program analyze the frequency of 
the text for this study, following steps were taken strictly: First, the texts of the articles were copied onto a 
Notepad program. Irrelevant information like references, some tables, diagrams, and author(s)’ information 
was omitted. Since Notepad does not support graphic information, the corpus problem was solved. Then, 
each research article was reproduced in a separate Text file to import into Concordance v.3.3 for further 
analysis. 
 Although Concordance 3.3 was able to analyze the frequency of the hedges and boosters, manual 
checks were still needed. For example, when searching for the hedge "may," all found collocations of the 
word had to be manually double-checked to avoid adding "May," which refers to a month, a person’s name, 
or a proper name for something else, for example. When an epistemic word was searched, all derivative 
variations of that verb were also considered. For example, when searching for the hedge "probably, "two 
more derivative variations of the word, which are "probable," and "probability, " had to be searched, considered, 
and/or counted for frequency, too.  
 To answer the second research questions, "What are the functions of the hedges and boosters used 
in soft-pure and soft-applied disciplines’ research articles?," a text analysis of the article was conducted. This 
student based the analysis on Salager-Meyer (1994) taxonomy, which classified hedges into five categories: 
1) Shields; 2) Approximators of degree, quantity, frequency and time; 3) Authors' personal doubt and direct 
involvement; 4) Emotionally-charged intensifiers, and 5) Compound hedges. The distribution of each of 
the hedges and boosters from the four disciplines was assisted by Concordance 3.3. Some selected examples 
were explained.  
 SPSS was used to calculate the frequency of occurrence of hedges and boosters, which were then 
classified by discipline and marker.  Also, to find any meaningful difference between the frequency of occurrence 
of hedges and boosters of the research articles in the four disciplines, a Chi-square analysis was run. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
 The frequency and percentage of hedges and boosters used in the four soft disciplines are summarized 
in Table 1 below: 
 
Table 1. The descriptive statistics of hedges and boosters in research articles of four soft disciplines 
 

Discipline / Type 
of  Hedges and Boosters 

Shields Approximators Personal 
doubt and 

direct 
involvement 

Emotionally 
charged 

intensifiers 

Compound 
hedges 

 

Economics 352 39 0 32 7 430 

 
81.86% 9.07% 0% 7.44% 1.63 100% 

Linguistics 310 23 0 25 7 365 

 
84.93% 6.30% 0% 6.85% 1.92% 100% 

English Language Teaching 479 85 5 66 12 647 

 
74.03% 13.14% 0.77% 10.20% 1.85% 100% 

Tourism Management 317 75 0 35 13 440 

 
72.05% 17.05% 0% 7.95% 2.95% 100% 

Total 1458 222 5 158 39 1882 

 
77.47% 11.80% 0.27% 8.40% 2.07% 100% 

 
 As it can be seen in Table 1, the most used hedging and boosting devices were Shields (1,458 times 
out of 135,978 tokens, or 77.47%). Second to the Shields are the Approximators (only 222 times, or 11.80%). 
Next are the Emotionally charged intensifiers (8.40%), Compound hedges (2.07%), and Personal doubt 
and direct involvement (0.27%). The findings suggest that shields are one of the most frequently used kinds 
of hedges and boosters in research articles of soft disciplines. This is confirmed by the results of Afshar & 
Bagherieh (2014) who compared and contrasted the frequency of incidence of hedges in 40 MA/MS abstracts of 
Persian Literature and Civil Engineering theses written both in Persian and English against the taxonomy 
of hedges proposed by Salager-Meyer (1994). That the Personal doubt and direct involvement were hardly 
used in research articles is reasonable because academic writing does not welcome personal involvement 
in writing. Table 2 below shows the results of the chi-square analysis for the use of shields in the four soft 
disciplines. 
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Table 2. Chi-square analysis for the use of Shields in the four soft disciplines 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.000a 9 .213 
Likelihood Ratio 11.090 9 .270 
Linear-by-Linear 
Association 

1.234 1 .267 

N of Valid Cases 4   
a. 16 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25. 

 
 According to Table 2, there was no significant difference in using Shields between the four soft 
disciplines. The result is similar to a recent study by Nasiri (2012) who also used the Salagar-Meyer taxonomy 
of hedges and ran a chi-square analysis. He also found that there was no significant difference in using shields 
by American and Iranian writers. 
 Approximators were less frequently used than Shields in research articles of the four soft disciplines. 
Hyland (1994) argued that adverbials, nouns and adjectives were less frequently used than lexical and modal 
verbs and they were used quite extensively to express modality in written texts. Table 3 below shows the 
results of Chi-square analysis for the use of Approximators in the four soft disciplines. 
 
Table 3. Chi-square analysis for the use of Approximators in the four soft disciplines 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.000a 9 .213 
Likelihood Ratio 11.090 9 .270 
Linear-by-Linear 
Association 

1.234 1 .267 

N of Valid Cases 4   
a. 16 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25. 

 
 Table 3 shows that there was no significant difference between the four soft disciplines in using 
Approximators in research articles. 
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 There was no significant difference between the four soft disciplines in using Personal doubt and 
direct involvement, Emotionally charged intensifiers, and Compound hedges in research articles, as illustrated 
in Tables 4, 5, and 6 below. 
 

Table 4. Chi-square analysis for the use of Personal doubt and direct involvement in the four soft disciplines. 
  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.000a 3 .261 
Likelihood Ratio 4.499 3 .212 
Linear-by-Linear 
Association 

2.836 1 .092 

N of Valid Cases 4   
a. a. 8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25. 

 

Table 5. Chi-square analysis for the use of Emotionally charged intensifiers in the four soft disciplines 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.000a 9 .213 
Likelihood Ratio 11.090 9 .270 
Linear-by-Linear 
Association 

2.801 1 .094 

N of Valid Cases 4   
a. 16 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25. 
 

Table 6. Chi-square analysis for the use of Compound hedges in the four soft disciplines 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.000a 6 .238 
Likelihood Ratio 8.318 6 .216 
Linear-by-Linear 
Association 

.436 1 .509 

N of Valid Cases 4   
a. 12 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25. 
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 Finally, a Pearson Correlation was run to find any significant correlations in the total number of 
hedges and boosters used in the four soft disciplines in research articles.  
 
Table 7. Correlation between the total number of hedges and boosters used in research articles in four soft 
              principles 
 

 Shields Approximators Personal 
doubt and 

direct 
involvement 

Emotionally 
charged 

intensifiers 

Compoun
d hedges 

Shields 

Pearson 
Correlation 

1 .641 .972* .966* .381 

Sig. (2 - tailed)  .359 .028 .034 .619 
N 4 4 4 4 4 

Approximators 

Pearson 
Correlation 

.641 1 .671 .807 .939 

Sig. (2 - tailed) .359  .329 .193 .061 
N 4 4 4 4 4 

Personal doubt and   
direct involvement 

Pearson 
Correlation 

.972* .671 1 .973* .469 

Sig. (2 - tailed) .028 .329  .027 .531 
N 4 4 4 4 4 

Emotionally charged 
intensifiers 

Pearson 
Correlation 

.966* .807 .973* 1 .605 

Sig. (2 - tailed) .034 .193 .027  .395 
N 4 4 4 4 4 

Compound hedges 

Pearson 
Correlation 

.381 .939 .469 .605 1 

Sig. (2 - tailed) .619 .061 .531 .395  
N 4 4 4 4 4 

* Correlation is significant at the .05 level (2 - tailed). 
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 Table 7 shows that there were three significant correlations, namely, between Shields and Personal 
doubt and direct involvement, between Shields and Emotionally charged intensifiers, and between Personal 
doubt and direct involvement and Emotionally charged intensifiers, all at a statistical significance level of .05.  

 
CONCLUSION 
 Hedging and boosting plays an important role in academic and research writing. The present study 
investigated the use of hedges and boosters in research articles in two soft-pure and two soft-applied principles. 
The function that hedges and boosters mostly play in research articles is the Shields type; their proposition 
is uncertain. Some significant correlations among the use of these devices were found. Though regarded as 
soft sciences, the results suggested that each of the four principles somehow had its own styles in dealing 
with uncertain statements in academic writing.  
 The present study sampled only five research articles from each of the four soft fields; therefore, 
the results should be treated with caution and should not be overgeneralized. A much bigger corpus of text 
would make the study much more reliable.  
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EQUITY AND CONTROL ISSUES IN INTERNATIONAL JOINT 
VENTURE: AN ASEAN COUNTRY PERSPECTIVE 

 
Nanda Lal Banik* 

 

ABSTRACT 
 Equity joint ventures have had considerable impact on the rapid growth of foreign investment that 
dominated the economy of ASEAN countries. Although a large number of joint ventures are taking shape 
every year but their success rate is not expectedly high in spite of sharing complementary knowledge, skills 
and technical know-how among partners. For the success of ventures, the motives of JV partners and 
managerial control issues have tremendous impact on their success. The study examines the conflict in 
motives of partners to run equity JV along with ownership and control issues among partners in Thailand, 
an ASEAN member country perspective. Different forms of ownership and control structures are investigated 
in international JVs and it is observed that majority ownerships do not lead to overall control in JV equity. 
However, the types of expertise that a company contributes to a JV, may guide in determining the ownership 
level of the partner that causes major contradictions among partners. Again, investment and control issues 
have different dimensions in different business sectors. This study also investigates the strategic issues 
involved in equity investment and controlling of an international joint venture at different sector levels.  
Keywords: equity, joint venture, ASEAN, conflict.  
 

INTRODUCTION 

 In recent years, international joint ventures (IJVs) have become a popular strategic option for foreign 
direct investment. They are a proven means for overcoming trade barriers, achieving significant economies of 
scale necessary for a strong competitive position, facilitating the acquisition of managerial and technological 
skills, securing access to raw materials, and reducing risk associated with complex projects (1, 2). In addition, 
IJVs have an excellent record as a vehicle for corporate growth. Despite an impressive record of achievement, 
many IJVs are risky. Nearly 60 percent of IJVs have failed so far (3, 4).  This high failure rate is typically  
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the result of ineffective managerial decisions about type, scope, duration, and administration of venture. In 
addition to these, decisions related to financing an IJV and hence the ownership and control issues play vital 
role in determining success of an IJV. 
 An international joint venture (IJV) is define as a separate legal organizational entity representing 
part of the holdings of two or more parent companies with the headquarters of at least one parent firm located 
outside the country of operation of the joint venture (5). They can be classified into two major dimensions: 
type of ownership and the number of partners involved (6). Each of these two dimensions represents a 
continuum of potential strategic choices. The ownership dimension refers to the degree of equity participation 
by IJV partners Equity IJVs require capital commitments from participants; non-equity IJVs do not require 
financial commitments. Equity IJVs can take three from namely, foreign private interests, minority investments, 
and association by groups of foreign interests and non-equity IJVs can take the form of technical services, 
franchise, construction agreement or management contracts depending on the number of partners (7). Another 
study has found that nearly 80 per cent of IJVs are between two firms, 9 per cent between three, and five 
per cent between four. Occasionally, some IJVs may involve up to 20 companies (8). 
 In this research, special emphasis is given on international equity joint venture understand the 
underlying theories and motivation of partners in IJV formation process. Nature of ownership in IJVs at 
sectoral level and considered to be critical factors causing failure of IJV. 
 

RESEARCH OBJECTIVE 
 The present study tends to investigate different type of control structure and mechanisms in Thai 
IJVs. The control mechanisms can be studied at the operational level with different aspects like control of 
production process, raw material supply, advertising, product distribution channel, sales force, export, addition 
source of fund, stuffing, control of technology etc. Again, the control mechanisms can be of two types - 
positive control mechanisms, which parent companies employ in order to promote certain behaviors, can 
be distinguished from negative control mechanisms, which are used by a parent to stop or prevent the joint 
venture from implementing certain activities or decisions. The objective of this case study is to identify 
related issues in partners’ motivation, negotiation process and ownership structure and control aspects in 
an ongoing international equity joint venture (IEJV). 
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METHODOLOGY  
 The main objective of this study is to investigate the ownership and control issues in international 
joint venture in a developing country context. Initially based on contemporary literature and a case study, 
the important issues related to this area are identified. Then, from secondary information, the trend of equity 
ownership in different sectors is analyzed. This analysis also helps us to identify the reasons for different 
ownership structure in different sectors. Finally, with the help of questionnaire method, the relationship 
between ownership and control aspects in IEJV is examined. 
 

CASE STUDY 
 The leaders behind THASCO Chemicals, a group of Thai and Japanese businessmen, came together 
in the early nineteen sixties, to address the lack of upstream chemical product in Thailand. Until then, the 
country had relied heavily on imported materials. Research done by the entrepreneurs discovered that Thailand 
did have the potential to extract or produce these raw materials locally, and in 1964, the BOI offered its 
first support for what became THASCO Chemicals. The Japanese business half of the venture, representing 
Asahi Glass Co., Ltd. and owning forty-five percent of the business, and in conjunction with the majority 
Thai shareholders, began production of sodium hydroxide in 2015. Major products of THASCO are sodium 
hydroxide potassium hydroxide, potassium carbonate, chlorine, hydrochloric acid, high strength hypochlorite; 
chlorinate lime bleaching powder and sodium hypochlorite. 
 Initial impetus and motivations 
 In this particular case, Asahi Glass Co. Ltd. of Japan had originally contacted the Thai partner at 
the beginning. In the initial stage, the Japanese partner wanted to explore the local market and hence they 
were looking for a local partner, which would help them in gaining local knowledge. However, they decided 
to limit their equity ownership to 49% in order to get relief from extra pressure of export. As per the Thai 
rule, foreign companies have to export a substantial part of their products if their equity limit crosses 50%. 
The important factors that have guided them to initiate the joint venture were lack of country familiarity, 
lack of relevant contacts with local government and access to local market. 
 Issues in Negotiation Process 
 During the formation of THASCO, both the partners put emphasis on long-term relationships and 
this is truly reflected in the successful operation of THASCO over the last thirty years. In the negotiation 
processed, they discuss elaborately the equity structure and ownership issue. Initially, equity share of Japanese 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

41 

 

partner was 49% while the Thai partner contributed the rest-51% but gradually, the Japanese partner reduced 
their equity share to 45%, which in turn increased the share of Thai partner to 55%. The Thai partner contributed 
in the form of land, existing factory and cash. The Japanese partner contributed mainly though technology 
and cash. 
 Ownership and Control Issue 
 As mentioned earlier, in THASCO, the Thai partner has a majority stake of 55 per cent. The Thai 
partner’s major contribution came in the form of cash in local currency, land and building, knowledge of 
local politics and government regulations and knowledge of local market. However, in terms of arranging 
loan, THASCO depends more on the Japanese partner. On the other hand, major contribution from Japanese 
partner came in the form of cash, technology, equipment, management know-how and provision of loan. 
So far, the Japanese partner played vital role in the arrangement of loan from Japanese banks because of their 
close link in the home country. Machinery and equipment are mostly procured from independent sources 
by using joint cash of the venture. Equity hare of the Japanese company and hence the ownership structure 
as government has put conditional upper limit for foreign equity participation. 
  As a whole, THASCO is running successfully for more than three decades and they are systematically 
planning for growth of the venture in the coming the years. The top management from the Thai side has 
attributed this successful operation to the following factors encompassing ownership and control issues in 
the joint venture: 
 - Japanese partner was willing to share their management and technical know-how for the betterment 
of JV that developed mutual trust and understanding between the partners. 
 - Japanese partner did not interfere into day-to-day activities. 
 - Management portfolio was shared according to the relative strength of the partners. 
 - Japanese management support to the joint venture is very much appreciated by the Thai partner. 
In case of any technical problem, Asahi Glass Co. sends a group of expert to THASCO at the earliest possible 
time. 
 - Since mainly the foreign direct investment (FDI) in Thailand is done by the Japanese companies, it 
is easier for the Japanese partner to market their products to those Japanese companies. 
 - Finally, continuous expansion plan has reinforced the understanding between partners which has 
created the ground for cooperation. 
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 For the experience of THASCO, we cannot find direct relationship between ownership and control in 
the joint venture. Although the Thai partner is the majority shareholder the responsibilities are shared and 
this has helped them in running the venture successfully over the last three decades. 
 

EMPIRICAL STUDY ON OWNERSHIP AND CONTROL ISSUE IN IEJV 
 In order to get the practitioners’ viewpoints and to find out the comprehensive idea about ownership 
and control issues in IEVJ, an empirical study has been conducted. The rationale of this empirical study is 
based on theoretical evidence and implications derived from case study and secondary data analysis at the 
sectoral level. In addition, management of IEJV is interviewed to reinforce the basis of this empirical analysis. 
Based on aforementioned considerations, issues are identified to examine different aspects of ownership 
and control issues in IEJV. At the time of this study, the questionnaire encompassing ownership and control 
issues was sent to two hundred IEJVs in Thailand. Out of that, twenty one IEJVs responded indicating a 
moderate response rate of 10.5 per cent. An analysis based on twenty one responses may not be statistically 
significant enough to make generalizations, but it will give us a fair idea about the behavior of IEJV with 
respect to ownership and control issue. In order to get more insights, the same questionnaire was directed to 
two broad groups - nonagricultural manufacturing sector with reasonable technology content and agricultural 
sector with reasonable technology content and agricultural sector. Fifteen responses were received from 
the first group while the second group sent six responses. The responses were given on five point scale. 
 This empirical study is arranged categorically to evaluate the motives of partners, importance of 
issues in negotiation and process, ownership determinants and control mechanism and pattern in IEJV. The 
results of this study are presented below categorically. 
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MOTIVATION OF JV PARTNERS 
 
Table 1. Motivation of JV Partners 
 

Motivational factors for Thai partner Nonagricultural manufacturing sector Agricultural sector 

 Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 
Access to product technology 4.6 1.26 4.17 1.41 
Access to process technology  4.53 1.27 4.33 1.29 
Getting finance from partner 2.87 1.29 2.33 1.24 
Access to management know-how 3.53 1.35 2.67 1.21 
Access to export market 3.00 1.63 3.00 1.80 
Having international reputation  3.80 1.40 2.17 1.42 
Motivational factors for foreign partner     
Cost and risk sharing 3.33 1.58 3.67 0.83 
Lack of country familiarity 3.00 1.07 3.17 1.22 
Lack of relevant government contact 3.13 1.57 3.50 1.24 
Using existing local facilities  3.40 1.40 3.67 0.84 
Access to local market 4.13 1.05 4.00 1.31 

 
 For both groups (non-agricultural and agricultural), the main motivations for the Thai partner are 
access to product and process technology. But we can see that in the relatively high technological sector, 
the partner has clear preferences for management know-how and international reputation of foreign partner, 
whereas in agricultural sector, the Thai partner does not depend much on the foreign partner on these issues. 
This shows rather self-confidence of Thai partner in this sector. 
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ISSUES IN NEGOTIATION PROCESS 
 
Table 2. Importance of Issues in Negotiation Process 
 

 Nonagricultural manufacturing sector Agricultural sector 

 Mean Std. Dev. Mean Std. Dev 
Equity structure and ownership 3.39 1.28 4.17 1.24 
Technology transfer 3.36 1.26 3.350 1.25 
Marketing issues 3.34 1.26 3.33 1.58 
Staffing issues 2.80 0.79 2.50 1.10 
Dividend policy 3.40 1.07 3.33 1.58 
Source of debt 3.00 1.05 2.83 0.97 
Future expansion 3.67 1.00 3.33 1.16 
Termination of JV 2.47 1.58 2.17 1.03 

  
 Top issues for both groups remain the same. Maximum importance is given on equity structure and 
ownership. Although, at the later stage, it is found that higher equity share does not necessarily lead to 
overall control of JV, the partners do not give up their effort for higher share easily. But at the same time, 
this ownership structure is heavily dependent on government regulations as we have seen earlier. 
 

OWNERSHIP ISSUE: MAJOR CONTRIBUTION BY PARTNERS  
 Equity/Ownership structure is influenced by incentive schemes and tax policies of government 
considerably in both sectors.  
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Table 3. Contribution by the Partners in IEJV 
 

Contribution by Thai Partner Nonagricultural manufacturing sector Agricultural sector 

 Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 
Cash in local currency  3.67 1.41 4.33 1.29 
Land and building  3.30 1.84 4.50 1.26 
Machinery / equipment 2.87 1.29 3.17 1.57 
Knowledge of local politics  4.20 1.23 4.33 1.40 
Knowledge of government regulations 4.13 1.20 4.50 1.06 
Knowledge of local markets 3.93 0.86 4.33 1.17 
Provision of financing (debt) 3.27 1.42 3.38 1.23 
Marketing chain / facilities 4.00 0.82 3.17 1.19 
Contribution by Foreign Partner     
Cash  3.80 1.23 3.83 1.00 
Technology 4.20 1.32 4.33 1.58 
Management know-how 4.00 0.81 2.83 1.63 
Machinery / equipment 3.67 1.32 3.33 1.35 
International reputation 4.33 1.34 2.17 1.27 
Patents / Trademarks 4.13 1.28 3.00 1.09 
Provision of finance 3.60 1.57 3.00 1.09 

 
Table 4. Influence of Other External Factors on Ownership Level 
 

 Nonagricultural manufacturing sector Agricultural sector 
 Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 
Limitation on foreign equity contribution 2.33 1.41 4.50 1.35 
Incentive schemes for JV 3.47 1.33 4.17 1.16 
Tax policies of government  4.00 1.22 4.00 1.24 

 
 For non-agricultural manufacturing sector, the Thai partner tends to control raw material supply, 
product distribution channel, sales force, staffing and hiring and relationship with government aggressively 
whereas the foreign partner generally look into the production process, additional source of fund and the 
issue of technology. But from the analysis, one thing is clear that majority ownership by one partner does 
not mean that they are controlling all aspects of business. 
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CONCLUSION  
 From the study, it can be seen that ownership and control issue is an important basis in the negotiation 
process of international joint venture formation. If these issues are not addressed properly in the early stage, 
conflict may arise between partners afterwards. However, local partner and foreign partner have different 
motivations in forming joint venture. Because of the different in motivation, they look into the issue of 
ownership and control from different perspectives. At the beginning, with the help of literature review and 
a case study, important issues are identified which form the basis of this study. Although the partners may 
have different motives initially, they come close to each other because of their ‘complementarity’ It was found 
that Thai partners generally look for product and process technology, management know-how and international 
reputation from the foreign close to each other because of their ‘complementarity’ it was found that Thai 
partners generally look for product and process technology, management know-how and international 
reputation from the foreign partner. Whereas the main motivation factors for foreign partners are access to 
local market, cost and risk sharing and using existing local facilities. Once they from strong rationale for 
forming the venture, they need to negotiate the important aspects of the business. The most issue that was 
identified in the study is ‘ownership and control issue’ in the joint venture. Beside this one, there are other 
important issues like technology transfer, dividend policy and future expansion in the negotiation process. 
 

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER RESEARCH AND LIMITATIONS 
 The present study was conducted to investigate different types of control structure and mechanisms in 
Thai IJVs. The same study can be conducted to other ASEAN countries other than Thailand and compare 
the results to determine the common factors which effect the failure or success of IJVs in southeast Asian 
countries. This study was also conducted to differentiate manufacturing business as agricultural and non-
agricultural sectors but in the future the similar study can be conducted on other sectors to identify the country’s 
strength in terms of negotiating IJVs.  Sample frame limitation, due to the limited response from questionnaire 
survey, the results might be misled as Hague et al (2004) state that reliable sampling was not possible in 
given timeframe. Due to this limitation, a future research can be conducted to verify these facts. 
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FRAMEWORK OF OMOTENASHI SERVICE PROCESS FOR SMEs  
USED FOR AUTOMOTIVE SPARE PARTS ORGANIZATIONS  

WITH LONG-TAIL CONCEPT 
 

Narongrid Yimcharoenpornsakul* 
      

ABSTRACT  
 This process-oriented framework is meant to show the customer service performance for SMEs 
like second-handed car spare parts by using Omotenashi technique which has been used to support service 
business in hotel business industry or public bus driver or other service businesses that have no tangible 
products. So, the objective is to apply the Omotenashi methodology with the distributors of second-handed 
car spare parts industry. The customers do not only need good service but also need specialized technical 
knowledge related to second-handed car parts as well. The service technique is called Omotenashi which 
has been introduced to create a new workflow that responds to individual customers equally using the 
long-tail principle. 
Keywords: process conceptual framework, Omotenashi, Long-tail concept. 
  

INTRODUCTION  
 Nowadays, businesses are in severely competing. Each organization adopts marketing, service and 
logistics strategies, as well as product monopoly. Also, the organization tries grouping up to central pricing 
to pressurize consumers. To compete in market share in the specific industry, the competition between the 
business and consumer market is full of various methodologies, for example, reducing operating costs, scramble 
skilled personnel, and reducing excess staffs. Although, economy, social, environmental and socio-economic 
conditions have rapidly changed, the organization still targets to maintain customer portion. When e-Commerce 
is introducing, without any physical within store, the organization faces difficulties in maintaining and 
supporting customer relationship. Therefore, traditional businesses with a physical within store seems to  
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increase and preserve customer relationship more than using electronic stores. Importer and distributor of 
second-handed car parts in Thailand which is mostly known as SMEs, which is called "Xiangkang", and 
have been running for over fifty years ago. Mostly, they formed a big market such as "Xiang Kong 
Chulalongkorn", "Xiang Kong Laksi" and "Xiang Kong Bangna". This is because the second-handed car 
parts are weighty and vast constituents. So, they must be located beside major roads so that there are convenient 
transportation. It is convenient for customers to buy goods and services. At the same time, the change in 
technology is developed according to served consumer new behavior. The Xiang Kong business needs to 
find better solution to improve and survive the business such as reduce the cost of sales, renting, reduce 
the goods price, as well as stealing talented people, in order to keep running the business. However, after 
the changes in communication technology, Internet and e-Commerce have played a greater role in business, 
inevitably to the Xiang Kong business, as many of them have adapted and turned into a system that does 
not require a physical store, or any service from the salesman. All of them have been raised on the e-Commerce 
system or on the Websites which change the model of competition in the second-handed car spare parts 
market and caused more competitive in market. Moreover, there is a shift in consumer behavior. In the 
past, the customers had to bring the business their needed spare parts, for the company to find the most 
similar one with provided details information to customers. There is inevitable of the business to keep 
their own margin by building up their business model based on digital platform. This process-oriented 
framework focuses on process design as a preliminary concept in logistics research on the issue of customer 
service for imported car spare parts business or Xiang Kong.  According to the principle of changing the 
way of thinking and process for specific service, Omotenashi technique and Long-tail concept are used to 
create the solutions. This methodology can increase the number of customers that providing on their own 
self-service. 

 

LITERATURE SURVEY 
 In order to study the design process of the service, the researcher studied the basics of customer 
service in several ways. Based on books, textbooks and research as well as observing in the business which 
consists of Xiang Kang Chulalongkorn, Xiang Kong Laksi, and Xiang Kang Bangna. By direct-observation, 
The business are divided into three major groups. The first group which has only physical store and allows 
the customers to bring in the sample of spare part which they want and the business will recommend the 
best one for them. The second group provides the e-catalog on website where the customers are able to 
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check for the products, but cannot purchase any online. The only way to purchase the products still contact 
through physical store. The third group has only e-Business methodology where the customers are able to 
process orders online and the company will deliver the products to customers. However, the identical thing that 
is shown from all business strategies is that they all have least service mind which they will never know 
whether they can keep their customer relationship or not as well as focusing too much on self-service which 
could cause dissatisfaction to customers.  
 Theory  
 "Omotanashi" is a Japanese service technique. There are two main parts: "eye to eye" and "touch 
with heart". It is a place to decorate every detail, every particle, step, and appliances. The emotional atmosphere 
can be communicated spiritually to the customer. While creating an atmosphere for customers to feel that 
they are important with words, there are other kinds of body language that could present "touching mind 
of service", like sincere smile, and happy eyes that always serve customers.  
 Anderson, (2008) discusses that Long - tail marketing which it's a conflict concept from the 80/20 
rule. Sometimes, the company uses 20% niche marketing concept because it can earn high revenues and 
ignore 80% of product is not efficient. This is because the competition is more violent, both from the free 
trade zone. The competition is not only in the country because there are many foreign businesses that are 
able to import the product with 0% tariff and couples with limited consumer purchasing power. This marketing 
strategy is focused on the remaining 80% of the product or customer, which could earn more than 20% of 
total revenue. The 80% group is called "Long tail", which we should pay more attention to as a new way 
of marketing which is called "Long tail Strategy". The goal is to increase sales of the 80% group products. 

Conceptual framework or research framework is the research procedure framework or the research 
process or research flow chart. This may be written as a flow chart showing the procedure, steps of activities 
and results of research implementation illustrating comprehensive overview of research operation, usually 
presented in research and development. 
 

DISCUSSION 
    The conceptual framework derived from Omotenashi'  s service-oriented model study on service 
providers and customers demonstrates the expectations of service providers and customers. 
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Figure 1. Omotenashi service 
 

As a guide to explaining the process and concept of Omotenashi service, Long-tail is based on the 
concept that a service provider has a different approach to customer satisfaction, depending on the customer 
context. 

 

 
 

  Figure 2. Omotenashi service with Long-tail 
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GENIUS GLOVES II 
 

Natthaphong  Luangnaruedom* 
 

ABSTRACT 
 "Genius Gloves II" are the facilities of navigation for the blind man. It develop from "Genius Glove I"  
in 2014.  Using Arduino microcontroller as  the processor unit, using ultra sonic sensors are the transceiver for 
responses signal  and the servo motors are notified when obstacle. Energy unit of genius gloves are battery 
size 9V. The process of Genius Gloves II are same the Genius Glove I, but Genius Gloves II is better than 
Genius Gloves I in comfortable, usability, ergonomic, attitude warned, light weight and more direction 
checked.  
Keywords: genius gloves, blind man, Arduino microcontroller. 
 

INTRODUCTION 
 Currently, The blind man who can not see anything, the old man who have problem about their 
eyes and the people who are the cataract eyes, the three group of people are increase every day. But, the 
facilities for they about visually impaired are small and can not responsibility the needs of the blind, such 
as walking sticks, etc. The use of walking sticks is a great way to navigate and facilitate the walking of the 
visually impaired. It may cause inconvenience to other people using walking paths with the disabled. 
Because of the use of staff to knock on the road to check the barriers, and modern navigation devices are 
expensive today. It is not possible for blind people with limited income to provide these technologies. The  
research that interested the study is the development of navigation devices that visually impaired users easy 
to use and low cost. In 2014, the researcher has developed. "Genius Gloves I", which is the first prototype. 
The Genius Gloves I help the blind walked to dodge the obstacles in front of them. The blind man used Genius 
Gloves I by sweep the hand that wear the Genius Glove I to the left side and the right side of him for scan the 
obstacles. If the Genius Gloves I searched the obstacles the microprocessor would control the servo motor 
to work for warn. However, because of the first generation of Genius Gloves I, there are several limitations 
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in used. For example, the blind man can not sweep his hand for searched every time when walked and the 
blind man can not identified the wave of  the left or the right servo motor  because they set up in the near 
areas. The researcher developed a Genius Gloves II for more performance and solve the problems and limitations 
of the first. 
 

OBJECTIVE OF RESEARCH  
1. Create facilities to facilitate navigation for the visually impaired at low cost. 
2. To help visually impaired people to live more comfortably and safely. 
3. Develop Genius Gloves II. 

 

THEORIES AND RELATED RESEARCH 
1. Arduino 
Arduino is an open source AVR microcontroller based on AVR's Open Source Project, another 

project called "Wiring". The Arduino team has developed a new "Wiring" Source Code. It is compatible 
with small AVR microcontrollers like Mega8 and Mega168, thus making the circuit board circuit smaller 
than "Wiring" and using fewer devices, making it easier to connect circuits. And cost-effective Arduino 
board is featured. 

- Price is not expensive due to the source code and free distribution circuit. The circuit can be used on 
its own. 

- Arduino development program supports both Windows, Linux and Macintosh OSX. 
- An easy-to-use command format. But it can be used in very complex applications. And you can 

also create new commands and libraries. 
- All circuits and source code are disclosed, so they can be further developed according to both hardware 

and software requirements. 
Arduino uses a small AVR as a processor and executes the task. It is suitable for use in microcontroller 

based learning and application of input / output devices, either in a single, independent or connected to other 
devices such as Arduino supports Arithmetic and Analog / Digital inputs and outputs, such as switch input. 
Arduino hardware systems can be built and assembled on their own or can be used to control the output devices 
from LEDs, lamps, motors, etc. Buy a finished circuit board that is sold at a low price. 
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2. Ultrasonic 

Ultrasonic waves are ultrasonic waves whose frequency is too high for human ears to hear. In general, 
the average human ear can hear only about 15 KHz, but at a younger age, the higher frequencies may be heard. 
So usually the word ultrasonic usually means that the sound waves with a frequency higher than 20 KHz up 
to how much is not limited to it. The cause of the ultrasonic wave is introduced because it is a directional 
wave, so we can target the sound waves to a specific target. This is a wave feature. The higher the frequency, 
the shorter the wavelength. If the wavelength is longer than the opening (where the sound comes out the 
frequencies of 300 Hz in the air are about 1 meter long, which is longer than that of the sound source. Generally, 
waves are broken at the outer edge. The sound source generates wave propagation, but if the frequencies 
are higher in the ultrasonic region such as 40 KHz, the wavelength in the air is only about 8 mm. Above 
the opening of the generator that generates this very sound, the sound waves do not diffuse at the edge, so 
they come out into a narrow shaft, or we call it a direction. 
 3. Ultrasonic Stick for Blind 

Today technology is improving daily in different aspects in order to provide flexible and safe movement 
for the people. Currently the most widespread and used mean by the visually impaired people are the white 
stick, however it has limitations. With the latest technology, it is possible to extend the support give to 
people with visual impairment during their mobility; this paper proposes an economical ultrasonic stick 
for visually challenged people, so as to gain a personal independence and free from the external help. A 
portable user friendly device is developed that can identify the obstacles in the path using ultrasonic sensors 
and camera. Ultrasonic sensors can scan three different directions (at 180o). Camera can be used as an 
alternative tool in the places that surrounds with the low signal coverage, a microcontroller, buzzer and 
vibrating motor. The buzzer and vibration motor is activated when any obstacle is detected. GPS system 
provides the information regarding to his current location. SMS system is used by the blind to send SMS 
message to the saved numbers in the microcontroller in case of emergency. 
 

METHOD 
1. Study the data and samples of the Arduino board. 
2. Gather information regarding use in Arduino Pro mini 328. 
3. Circuit design and assembly of equipment. Together, according to the circuit design. 
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4. Write the command code and enter the command into the Arduino Pro mini 328, which can be 
embedded in itself. 

5. Test and correct the problem. 
6. Assemble gloves and make adjustments to suit the application. 
Hardware structure 
The hardware consists of three main components: the Arduino Pro Mini 328, the ultra sonic sensors 

and the servo motor. The power supply of the intelligent glove is a 9V battery. 
 

 
 

Figure 1. Shows the various components of the glove 
  

Figure 1 shows that all devices are arranged with the left and right ultrasonic sensors. Make the oblique 
angle with the Arduino board sideways to detect objects in the left and right. The battery separates from on 
the Arduino board to replace the battery when the battery is empty, the servo motor is located behind it in 
the wrist area of the user. 

When it comes to the complete cycle of glove, then genius. Then design gloves. Take into account 
the convenience. And easy to use. So that visually impaired people can wear themselves. It has designed 
intelligent gloves on the back, using a magic tape or strap tape to hold. 

Software structure 
The software uses the Arduino IDE program, which is a program for entering commands or data into 

Arduino boards for intelligent glove design. Many Arduino boards use the same program to write. Command 
set the program is officially called the arduino IDE (the IDE stands for Integrated Development Environment). It 
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works on both 32-bit and 64-bit Windows Vista, Mac OS X and Linux. It can be used on all operating 
systems. It is free from any kind of OS work, do not have to install the program, just download it and then 
Unzip into the directory you want. 

Process 
 The work of genius gloves II. Start working by sending ultrasonic signals out. Until the signal affects 
any object. Then reflect back on the ultrasonic again to measure the distance. After getting the ultrasonic 
distance, the Arduino  Pro mini 328 boards will store the distance. To make calculations, servo motor works 
relative to the measured distance. 

The Genius Gloves II has 2 ultrasonic sensors and 2 servo motors positions these are matched. First 
position, ultrasonic sensor equip for detect the obstacles in the frontline that far away from user between 0 - 
1.5 meters. If the first sensors detect the obstacles the first servo motor that set up on hand ridge will work 
for warned. In the same process for second match, the second sensors that equip for detect the obstacles in 
the ground that high from ground or deep from ground 10 - 15 centimeters. If the second sensors detect the 
obstacles the second servo motor that set up on hand ridge will work for warned. So, It can help the blind 
better more the Genius Gloves I. 

 

RESULT  
Genius Gloves II are designed to be mounted on the back. To act as a distance measuring device 

and to generate pressure on the wrist if the object is detected at a certain distance. The design takes into 
account the small size and light weight for efficient use and no burden to the disabled. On the part of the 
detectors and distance measurement, the ultrasonic sensor can detect the distance and the object precisely. 
the Genius Gloves II has 2 ultrasonic sensors and 2 servo motors positions these are matched. First position, 
ultrasonic sensor equip for detect the obstacles in the frontline that far away from user between 0 - 1.5 meters. 
If the first sensors detect the obstacles the first servo motor that set up on hand ridge will work for warned. 
In the same process for second match, the second sensors that equip for detect the obstacles in the ground 
that high from ground or deep from ground 10 - 15 centimeters. If the second sensors detect the obstacles the 
second servo motor that set up on hand ridge will work for warned. That show on table 1. 
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Table 1. The comparison of Genius Gloves I and II 
 

Ability Genius Gloves I Genius Gloves II 

Weight 235 grams 167 grams 
Detect Distance 0 - 200 cm. 0 - 200 cm. 

(set up distance in 0 - 150 cm.) 
Sensors 1  2 

Servo Warning 1 Area 2 Areas   
Direction Searched Searched in front of user only Searched in front of user and 

ground searched  
Cost 8,970 Baht Less than 1,000 Baht 

 

DISCUSSION 
 The Genius Gloves I and II had been testing by the blind man on sample scenarios in the room, the 
labs, and the walk ways in building. The testing user had comment on performance of them to researcher. 
The I is heavy and do not smooth in used because in the reality the users can not sweep and swing their arms 
turn left and turn right when used. It was wrong ergonomic and easily had accident to the other people. In 
this case the Genius Gloves II can solve that problems and smoothly in used more than the I. In the future 
the blind man suggested the approach for development for the Genius Gloves III. The sound function and 
GPS for tell users location. Design the body in the other from that are not the wearing gloves, but wearing 
overlap the general gloves.           
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THE COMPETENCY BASED TRAINING MODELS FOR  
FLIGHT DISPATCHER IN THAILAND 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to study the competency-based training for flight dispatcher 
in Thailand, and 2) to survey the opinion of officers who worked as flight dispatcher about flight dispatch 
training models in Thailand. The research period between September 2015 and September 2016, population 
was 1,500 people who responsible for dispatch the flight and 306 flight dispatchers were sample size according 
to Krejcie & Morgan’s sample size table. The research methodology is questionnaire, to collect information 
and analysis the data by using statistics that is the value frequency percentage mean and standard deviation. 
The results of this research were as follows: 1. The competency-based training models for flight dispatcher in 
Thailand consist of 3 stages: 1) Input stage, the trainee qualifications, the instructor experience and the 
curriculum which meet the regulations and standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO) 
and certified by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), 2) Process stage, focused on training by 
subject with practice on teamwork and know-how to use of related tools and equipment, required passing the 
written and practice examination by 70 percent or more, and 3) Output stage, the trainee required to train in 
the number of hours, topics and passed the criteria with able to work in such position as well. 2. The survey 
was found that the majority were women under the age of 30, working 1 to 2 years as assistant flight dispatcher 
and graduated in aviation which comments that the flight dispatcher  training course was not designed to 
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demonstrate the ability of a trainee to succeed in the job, not like the competency-based training models that 
focused on developing knowledge, skills and attitude to accomplish the specific tasks. The training course 
should be improved by adding training virtually, practice and cultivate good attitude to be the person who 
have competency meet the needs of airlines company. 
Keywords: the competency-based training models, flight dispatcher, competency. 
 

INTRODUCTION 
 The aviation industry in Thailand is growing dramatically. It can be seen that the volume of passengers 
traveling by air in 2016 compared with 2004 (Airport of Thailand Public Company Limited, Online, n.d.) has 
increased more than 265 percent. Airline Companies let the strategic cost management as a competitive 
advantage for market share whether it’s reducing air ticket fare, adding flights, adding routes, adding connection 
flight with  including human resources management to reduce labor costs, training costs and the operating 
costs of the organization to create more business advantage. From the past, the airline company organizing 
a functional structure and focus on employees’ capability. Now, the airline companies operate by structure 
process-oriented organization and focus on employees’ competency which can be work multitasks in limited 
time and under pressure situation. Consistent with the concept of competency based training to bring the 
potential of a person to the benefit of the organization and lead to the highest achievement (Krismant, 2010). 
 The concept of competency has been since the 1960s by David C. McClelland. He identified the 
hidden personality of the person which push forward their ability to work effectively, achieve the company’s 
goals or higher. The competency consists of 3 aspects which is Knowledge (K), Skill (S) and Attitude (A). 
There are many foreign and Thai academics who are interested to study the competency concept which 
lead to be the basis for current training as competency based training (Krismant, 2010). 
 Flight dispatcher is the aviation personnel who provide supervision of flight and to act as a close 
link between aircraft in flight and the ground services, and also between the air crew and the operator’s 
ground staff, concerned the safety and regularity of aircraft operation and the achievement of regulatory 
objectives, which play a significant role in the safe operation of an aircraft, and international regulations 
required that must be trained appropriately according to the requirement and international standards such 
as the International Civil Aviation Organization (ICAO) or Federal Aviation Administration (FAA) and 
comply with the aviation regulations of the state. In Thailand, must comply with regulations of the Civil 
Aviation Authority of Thailand (CAAT).  
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 The growth of the aviation industry in Thailand is effected many training institutes having launched 
aviation training course to meet the labor needs including pilots, aircraft technicians, ground staffs, flight 
attendants, etc., but there is only one training institute in Thailand that open the flight dispatcher course and 
accredited by the International Civil Aviation Organization which is the Civil Aviation Training Center. 
Production staffs cannot keep up with the current growth of aviation industry, effect the flight dispatcher 
is a very desirable position for the airline companies.  
 Researcher with more than 10 years of experience as being a flight dispatcher, having the opportunity 
to recruit such position, recognizes the ability of the employees that did not meet requirement of the airline 
company. Researchers are interested in studying the competency based training models for flight dispatcher 
in Thailand, by focusing on this research and surveys of those involved to determine the flight dispatcher 
competency to meet the needs of airline companies both in Thailand and international offices. 
 

RESEARCH OBJECTIVES  
 1. To study the competency base training for flight dispatcher in Thailand. 
 2. To explore the opinions of the staffs in the position of flight dispatchers to the flight - dispatcher 
course in Thailand. 
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 Researcher has conducted research as follows: 
 1. Study the competency based training models for flight dispatcher. The researcher studied, collected 
relevant information with the flight dispatcher course in Thailand such as: 1) regulations, laws and requirement by 
the Civil Aviation Authority of Thailand, and 2) the flight dispatcher course in Thailand and International 
states. 
 2. Data collection tools include questionnaire, to explore the opinion of the staffs in the position of 
flight dispatchers consists of 3 parts: 1) personal factors, 2) the competency based training models for flight 
dispatcher in Thailand, and 3) comments on the flight dispatcher course in Thailand and other suggestions. 
 3. Perform data collection from 306 samples in the position of flight dispatchers at Don Mueang 
International Airport and Suvarnabhumi International Airport. 
 4. Data analysis that analyzed in two parts as follow: 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

63 

 

  4.1 Analyze data from questionnaire survey by using analysis from computer programs and the 
interpretation of the statistics consist of  frequency and percentage, mean and standard deviation. Then 
summarize the results in analytical table format. 
  4.2 Qualitative Data Analysis by study of relevant documents of the institute training course 
models in Thailand and International states that compliance with training standards and regulations by the 
Civil Aviation Authority of Thailand and the International Civil Aviation Organization. 
 

RESEARCH RESULT  
 The researcher was able to discuss the findings of the objectives as follow: 

Objective 1: The competency based training models for flight dispatcher in Thailand consist of 3 
stages  including: 
 1. Input stage 
  1.1 Qualification of the trainee according to the Civil Aviation Authority of Thailand requirements 
and the International Civil Aviation Organization, graduated bachelor degree with minimum 1 year experience 
in flight operations assistance or flight operations administration position. No specific age for trainee but 
must be at least 21 years old when hold the flight dispatcher license. 
  1.2 Curriculum structure, flight dispatch training course must certified by the Civil Aviation 
Authority of Thailand with meet the standards requirements and regulations of the International Civil Aviation 
Organization. 
  1.3 The instructors, who certified by the Civil Aviation Authority of Thailand to train for flight 
dispatch training course, minimum age 25 years, holding flight dispatcher license and experienced in flight 
dispatcher position not less than 5 years. 
 2. Process stage, flight dispatch training course process is based on a specific topic, focusing on 
training by subject with practice teamwork and know-how to use of related tools and equipment, required 
passing the written papers and practice examination by 70 percent or more which has two models in Thailand 
as follow: 
  2.1 Flight dispatcher training course launched by institute that is the Civil Aviation Training 
Center. The training period is 12 weeks, full-time training 8 hours per day on Monday to Friday, limited 
15 trainees per instructor and 25 trainees per 2 instructors. Training theories together with practice in 13 
topics consist of civil air law and regulations, aviation indoctrination, aircraft mass (weight) and performance, 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

64 

 

navigation, air traffic management, meteorology, mass (weight) and balance control, transportation of 
dangerous goods by air, flight planning, flight monitoring, communications, human factors and security 
(emergencies and abnormal situations). The trainees who pass the required tests will be eligible for a 
certificate from the Civil Aviation Training Center and will be considered as qualification of completed 
flight dispatcher training course that certified by the Civil Aviation Authority of Thailand. 
 2.2 Flight dispatcher training course launched by airline companies that hold the air operator certificate 
as regulation of flight operation officer of dispatcher training program by the Civil Aviation Authority of 
Thailand. It is a theoretical training, lecture on the topic and observation flight. There are five types of 
training programs as: 1) Newly hired training, for dispatcher who is newly hired following his/her having 
been granted the Air Operator Certificate, 2) Conversion/Transition training, for dispatcher whose duties 
will change due to a change in the type rating, 3) Difference training, for the dispatcher whose duties will 
change due to a change in the common type rating which involves switching from one type of aircraft to 
another type of aircraft produced by the same manufacturer whose performance, weight and configuration 
differ from one another, 4) Recurrent training, provide the dispatchers with a review of specific topics from 
his/her past training in order to ensure that he/she is familiar with the relevant information at all times and 
shall be conducted at least once a year, and 5) Requalification training, for the dispatcher who has not performed 
the duties of a dispatcher for his/her supervising Air Operator Certificate holder for more than one year. The 
trainees must pass the exam not less than 70 percent for the theoretical examinations in every topic in order to 
be granted a passing grade and shall observe flight operations in the pilot room (cockpit) as required by 
type of the training program. 
 3. Output stage, the trainees are required to train in the number of hours, topics and pass the criteria 
with able to work in such position as well. The International Civil Aviation Organization has defined the 
profile and standard training of flight operation officers/flight dispatchers (FOO/FD) that required assessment of 
training courses, theoretical and flight observations, divided into three aspects as knowledge (K) assess by 
written and oral exam, skill (S) assess by test under virtual reality and attitude (A) assess by instructor who 
will monitor the trainees when answer and doing exercises in their class without a clear definition or scope 
of the assessment. 
 Objective 2: The survey results of the flight dispatcher officers about flight dispatcher training 
course in Thailand showed as follow: 
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 1. The majority are women under the age of 30 years, working 1 to 2 years as assistant flight dispatcher 
and graduated in aviation academy which comments that the flight dispatcher training course is traditional 
model unlike competency-based training model. The training course should be improved by adding training 
virtually, practice and cultivate good attitude to be the person who have competency meet the needs of 
airlines companies. 
 2. The competency based training for flight dispatcher in Thailand found that the flight dispatcher 
training agreed on a high level in overall. When considering each competency found that: 1) they agreed on 
high level in knowledge part as the training topics under the Civil Aviation Authority of Thailand, 2) they 
agreed on high level in skill part, the decision making is needed first, problem solving and communication 
are needed in order, and 3) they agreed on high level on attitude part, teamwork is needed first, situation 
awareness, judgment, self-development and critical thinking are needed in order. 
 3. The opinion of the flight dispatcher training course showed that: 1) the flight dispatcher training 
course should be added the content of procedures and process to contact third parties to increase or reduce 

the routes such the procedures to request the slot time and flight permit, 2) it Should enhance practical skills 
in Virtual Training such as query in Airways Manual, on the job training with airline companies under 
oversight of licensing flight dispatcher, 3) it should cultivate good attitude to work and more responsibility 

for work, 4) it should increase the duration of the training to adjust the basic aviation knowledge as appropriate 
or provides the basic aviation knowledge of the flight dispatcher training course prior to the training, and 
5) the flight dispatcher training course is traditional training course that focus on certified topic that difference 
from competency based training course that the learning outcomes are defined in terms of competency clearly 
and necessary to perform the duties of flight dispatcher position. 
 

DISCUSSIONS  
 Based on a study of the competency based training model for flight dispatcher in Thailand is found 
that training details of flight dispatcher training course, in knowledge, skill and attitude, that consist of 
training topics, instructors, accommodation, equipment and environment that suitable for trainees. Evaluation 
used both written and oral tests, with observations of performance or by means of questionnaire. The trainees 
must pass the exam not less than 70 percent, to ensure good practice with improve knowledge and understanding 
of the flight dispatcher duties compliance with Nattharit  Wanichwijarn (2015) which concluded that standard 
training for flight attendants course have been comprehensive standards, instructors must use techniques 
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and process provided trainees to learn more experience and encourage trainees to have unity among the 
group and work as a team which are the key of flight attendant qualifications. For the training component 
in the flight attendant training course consist of three elements including input stage, process stage and output 
stage that all stages must be continuous and provide activities to encourage learning. 
 The results of flight dispatcher training course found that it focus on knowledge based and provide 
practice skills in using equipment and tools relevant with duties and responsibility but no definitions for 
evaluation clearly on attitude part. 
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ABSTRACT 
 Digital marketing has been the important part of one’s life from shopping to electronic mails, education 
and business tool. Social media plays a vital role in transforming people’s life style. Social media includes 
social networking sites and blogs where people can easily connect with each other. This paper reviews the 
effectiveness of digital marketing strategy and planning model or RACETA framework. The RACETA 
planning system is created to help give a simple framework to help small and large businesses alike take 
best advantage of the opportunities available from digital marketing. RACETA gives a structure to help 
you review and prioritize when there are so many options, but some options work better than others. 
RACETA is a practical framework to help manage and improve results from your digital marketing. Comfortably 
most popular was a detailed word document for developing or refining an Internet Marketing strategy. The 
RACETA framework is provided to help structure your plans with this content to help with your Internet 
marketing planning. The effectiveness is determined with the help of survey from people who use these 
sites, and the content of three social networking sites is analyzed.  The planning model template is structured 
using the Smart Insights c which covers the key areas of the digital marketing planning across the customer 
lifecycle as shown in this model.   
Keywords: digital marketing, business, RACETA model.  
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INTRODUCTION  
 Digital marketing is one type of marketing being widely used to promote products or services and 
to reach consumers using digital channels. Digital marketing extends beyond internet marketing including 
channels that do not require the use of Internet. It includes mobile phones (both SMS and MMS), social media 
marketing, display advertising, search engine marketing and many other forms of digital media are very 
popular and have become a part of life. These sites have made significant impact in the individual’s life. 
When analyzing the users’ scope of social networking, it can be concluded that the modern social communities 
influence in individual’s private life, whereas the traditional networking or social communities is more  
Interrelated to business circle. 
  In recent years, social networking sites and social media have increased in popularity, at a global 
level. For instance, Facebook is said to have more than a billion active users (as of 2012) since its beginning 
in 2004 (www.facebook.com). Social networking sites can be described as networks of friends for social or 
professional interactions (Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009). Indeed, online social networks have profoundly 
changed the propagation of information by making it incredibly easy to share and digest information on the 
internet (Akrimi & Khemakhem, 2012). Social networking sites have become an avenue where retailers can 
extend their marketing campaigns to a wider range of consumers. Chi (2011). Online Social networking 
websites such as Twitter, Facebook, and MySpace etc. have made a significant impact on individuals’ life. 
This social network has also made large impact on how internet users communicate, share their data, creating 
and maintaining their profile, and establishing links with their friends. Success of the online social networks 
with growing trends has allowed organizations to penetrate this new domain for marketing their products. 
Many social networks allow companies to market their product through different tools provided by them. 
Social networking websites are online communities of people who share interests and activities or who are 
interested in exploring the interests and activities of others. They typically provide a variety of ways for 
users to interact, through chat, messaging, email, video, voice chat, file-sharing, blogging and discussion 
groups. As World Wide Web grew in popularity, social networking moved to web-based applications. In 
2002, social networking era really started. In 2006, anyone with an email address could sign up in social 
networking sites (Zarrella, 2010). Chaffey (2002) defines e-marketing as ‚application of digital technologies 
online channels (web, e-mail, databases, plus mobile/wireless & digital TV) to contribute to marketing 
activities aimed at achieving profit acquisition and customers retention (within a multi-channel buying 
process and customer lifecycle) by improving customer knowledge (of their profiles, behavior, value and 
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loyalty drivers) and further delivering integrated communications and online services that match customers’ 
individual needs. Chaffey's definition reflects the relationship marketing concept; it emphasizes that it should 
not be technology that drives e-marketing, but the business model. All types of social media provide an 
opportunity to present company itself or its products to dynamic communities and individuals that may 
show interest (Roberts & Kraynak, 2008) online marketing environment raises a series of opportunities 
and also challenges for social media marketing practitioners. The intensity of internet usage stated resulted 
in an increase of information transferred in the forms of messages, pictures, sounds and videos targeted 
both for internal purposes and public communications Social Media in Thailand Two billion young people 
under 18 make up approximately one-third of the world’s population. They make up half of the population 
in the least developed nations and less than a quarter in the most industrialised nations. Globalisation of 
media are among the key factors and defined the current generation of young people. Youth can access more 
multi-media choices than ago such conventional, satellite and cable TV channels; radio stations; newspapers 
and magazines; the internet and computer and video games. Today there is greater availability of foreign 
programming and media, and less official censorship and control in many parts of the world. Information, 
email and images flow around the world faster and more freely than ever. It helps people know each other 
more than ever. In Thailand, Thai facebook users with the ages between 18 - 24 (38.5%) years old have hit 
the highest rate of facebook profile registration with the amount of 237,960 profiles while the ages between 
25 - 34 (36.6%) years old are in the second rank with the amount of 26,460 profiles whereas the ages between 
35 - 44 (10.1%) years old are in the third rank with the amount of 62,180 profiles and the ages between  
14 - 17 years old (8.9%) are the least rate of facebook registration with the amount of 54,940 profiles 
(Przepiórkowski, Górski, Łaziński & Pęzik, 2010). This paper shows about the concepts of social media 
and social media marketing and other aspects like the growth and benefits, role and relevance of social media 
in marketing, social media marketing strategies. It also presents an overview on social media marketing in 
Thailand. This paper aims to give an overview on a digital marketing strategy and planning model. The 
planning template is structured using the Smart Insights RACETA planning framework which covers the 
key areas of the Digital marketing planning across the customer lifecycle as shown in this chart. 
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OBJECTIVES 
  This paper has attempted to review and integrate studies on digital marketing. This topic is related 
to model strategic issues such as sharing knowledge and developing new capacities for action through learning 
processes. 
 

METHODS 
  This paper show a RACETA model of the moderating effect of marketing to analyze and find the 
effectiveness of business strategy. Research needs to expand by providing a deeper understanding of the 
longterm promotional gains retailers obtain from social media marketing. More formalized studies are also 
needed to progress beyond theorized or predicted outcomes in order to gain knowledge of real life applications. 
This review of literature social media marketing research and points out the need for future studies to explore 
the benefits gained by marketing on social networking sites, especially for business. 
 

THE STUDY 
 To consider social media as a marketing tool a retailer must understand every aspect of it. Social 
media cannot be understood without first defining Web 2.0: a term that describes a new way in which end 
users use the World Wide Web, a place where content is continuously altered by all operators in a sharing 
and collaborative way (Kaplan & Haenlein, 2010). "It is much more to do with what people are doing with 
the technology than the technology itself, for rather than merely retrieving information, users are now creating 
and consuming it, and hence adding value to the websites that permit them to do so" (Campbell, Pitt, Parent & 
Berthon, 2011). Social media has advanced from simply providing a platform for individuals to stay in touch 
with their family and friends. Now it is a place where consumers can learn more about their favorite companies 
and the products they sell. Marketers and retailers are utilizing these sites as another way to reach consumers 
and provide a new way to shop. "Technology related developments such as the rise of powerful search engines, 
advanced mobile devices and interfaces, peer-to-peer communication vehicles, and online social networks 
have extended marketers’ ability to reach shoppers through new touch points" (Shankar, Inman, Mantrala, 
Kelley & Rizley, 2011).  
  Shopper marketing is a new concept that has emerged, creating a new touch point for the interactions 
between businesses and consumers. Shopper marketing is "the planning and execution of all marketing 
activities that influence a shopper along, and beyond, the entire path of purchase, from the point at which 
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the motivation to shop first emerges through purchase, consumption, repurchase, and recommendation" 
(Shankar, Inman, Mantrala, Kelley & Rizley, 2011). Perceived fit is an important factor for retailers to 
consider for shopper marketing; perceived fit is the amount of similarity between an extension product 
category and existing products affiliated with the brand. 
  The more people perceive shopping services on social networking sites as useful and easy to use, 
the more likely they are willing to shop for items on social networks (Cha, 2009). The digital revolution is 
threatening existing business models. Business models describe how a business creates the value it provides 
to customers and how it then captures its economic profits (Day, 2011). More specifically, Sorescu, Frambach, 
Singh, Rangaswamy & Bridges (2011, p. 4) define business models as a well-specified system of interdependent 
structures, activities, and processes that serves as a firm’s organizing logic for value creation (for its 
customers) and value appropriation (for itself and its partners). Many business model changes affect both 
value creation and value appropriation and its underlying strategies (i.e., operational excellence for value 
appropriation and customer efficiency for value creation) (Sorescu, Frambach, Singh, Rangaswamy & 
Bridges, 2011). The effect of digital on business model has been rather frequently discussed in retailing. 
More recently, Rigby (2011) discussed the future of shopping in an era of digitalization. In general, offering 
customers the ability to search and buy online requires companies to re-specify their business models. We 
found in our convenience sample that, although most companies generate less than 5% of their sales online, 
digital marketing is a disruptive force having a profound impact in transforming business models. Integrating 
digital tools and technologies into existing business models and adopting current business models to new 
and/or disruptive technologies are the most important strategies to address the challenges of the prevalence 
of digital tools and technologies threatening existing business models. This is also particularly apparent in 
high-tech and telecommunication companies. An example is Netflix, which took a proactive approach to 
adopting on-demand technology, whereas Blockbuster did not react to changing customer needs and technologies. 
 

IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON BUSINESS 
 Social media is the new buzz area in marketing that includes business, organizations and brands 
which helps to create news, make friends, make connections and make followers. Business use social media 
to enhance an organization’s performance in various ways such as to accomplish business objectives, increasing 
annual sales of the organization. Social media provides the benefit as a communication platform that 
facilitates two way communication between a company and their stock holders. Business can be promoted 
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through various social networking sites. Many of the organization promotes their business by giving advertisement 
on the social media in order to attract maximum users or customers. Customers can connect and interact 
with business on a more personal level by using social media. If an organization has established a brand, 
social media may help this organization to develop the existing brand and give the business a voice. With 
the help of social media organization can make their strategy to promote their organization. 
 

BENEFITS OF SOCIAL MEDIA MARKETING 
  Significantly different from conventional marketing strategies, Social Media Marketing (SMM) 
offers three distinct advantages. One, it provides a window to marketers to not only present products/services to 
customers but also to listen to customers’ grievances and suggestions. Two, it makes it easy for marketers to 
identify various peer groups or influencers among various groups, who in turn can become brand evangelist and 
help in organic growth of a brand. And, three, all this is done at nearly zero cost (as compared to conventional 
customer outreach programmes) as most of the social networking sites are free. 
 

THE RACETA DIGITAL MARKETING PLANNING FRAMEWORK 
  RACETA to help digital marketers plan and manage their activities in a more structured way since 
we found that many don't have a marketing strategy. In this post, first published in July 2010 and since 
updated with the a new summary of digital marketing KPIs should track, we show how you can simplify 
measurement and reporting through RACETA Planning. The RACETA mnemonic summarises the key 
online marketing activities that need to be managed as part of digital marketing. RACETA covers the full 
customer lifecycle or marketing funnel from: There is also an initial phase of PLAN involving creating the 
overall digital strategy, objective setting and plan, so sometimes members call it PRACE, but prefer RACETA 
Planning for simplicity. There's more detail at the end of the post in the infographic and the planning process 
is explained. These interactions, covered in the Act step can take place over several channels and touchpoints 
such as web, mobile, social media and email contacts, so these leads need separate management from final 
conversion to online or offline sale through techniques like retargeting and assisted selling. 
 

RACETA PLANNING 

  The RACETA Planning system to help give a simple framework to help small and large businesses 
alike take best advantage of the opportunities available from digital marketing. RACETA is a practical 
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framework to help manage and improve results from your digital marketing. Ultimately it's about using 
best practice web analytics techniques to get more commercial value from investments in digital marketing. 
It will help simplify your approach to reviewing the performance of your online marketing and taking actions to 
improve its effectiveness. The planning template is structured using the Smart Insights RACETA planning 
framework which covers the key areas of the Digital marketing planning across the customer lifecycle as 
shown in this chart. If you're interested in creating a digital strategy RACETA consists of these four steps 
or online marketing activities designed to help brands engage their customers throughout the customer 
lifecycle 1. REACH. Reach involves building awareness of a brand, its products and services on other 
websites and in offline media in order to build traffic by driving visits to different web presences like your 
main site, microsites or social media pages. 2. ACT. Act is short for Interact. It's a separate stage since 
encouraging interactions on websites and in social media to generate leads is a big challenge for online 
marketers.  It's about persuading site visitors or prospects take the next step, the next Action on their journey 
when they initially reach your site or social network presence. For many types of businesses, especially, 
Business-to-Business, this means generating leads, but it may mean finding out more about a company or 
its products, searching to find a product or reading a blog post. You should define these actions as top-level 
goals of the funnel in analytics. Google Analytics Goals can include "Viewed product", "Added to Basket", 
"Registered as member" or "Signed up for an newsletter. Act is also about encouraging participation. This 
can be sharing of content via social media or customer reviews (strictly, part of Engage).The specific goals 
and dashboard need to be defined for each business as explained.  It's about engaging the audience through 
relevant, compelling content and clear navigation pathways so that they don't hit the back button. The bounce 
rates on many sites is greater than 50%, so getting the audience to act or participate is a major challenge 
which is why we have identified it separately. 3. CONVERT. This is conversion to sale. It involves getting 
your audience to take that vital next step which turns them into paying customers whether the payment is 
taken through online Ecommerce transactions, or offline channels. 4. ENGAGE. This is long-term engagement 
that is, developing a long-term relationship with first-time buyers to build customer loyalty as repeat purchases 
using communications on your site, social presence, email and direct interactions to boost customer lifetime 
value. It can be measured by repeat actions such as repeat sale and sharing content through social media. 
We also need to measure percentage of active customers (or email subscribers) and customer satisfaction 
and recommendation using other systems. 5. Technology and Advocay Opportunity - Review current business 
contribution of digital channels through refining dashboards and set future objectives based on an in-depth 
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marketplace review Strategy - Create overall digital channel strategy or specific strategy focused on customer 
acquisition (Reach), Conversion (Act and Convert) and customer retention and loyalty (long - term engagement) 
Action - Details of specific tactics to implement the strategy such as planning and integrating content marketing, 
SEO, Social media and email marketing into marketing campaigns. 
 

 
 

Figure 1. Digital marketing strategy planning model: adapt by Pawinee Thongyam, 2017 
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CONCLUDING 
  Digital channel in marketing has become essential part of strategy of many companies. Nowadays, 
even for small business owner there is a very cheap and efficient way to market his/her products or services. 
Digital marketing may succeed more if it considers user needs as a top priority. Companies should create 
innovative customer experiences and specific strategies for media to identify the best path for driving up 
digital marketing performance. Some practical implications emerge from the above discussion. Ertell (Online, 
2010) believed that loyal customers want to connect with businesses through social media, but it is how 
businesses interact with them once they get there that fosters greater loyalty and the likelihood to buy in 
the future. Ertell went on to state that 49% of customers join to find out about special offers or promotions, 
while 45% would like more product information. Businesses therefore need to strike a balance of giving 
customers the product information they want, without sounding too much like salespersons. Ireson (Online, 
2010) suggested that the main reason that Facebook marketing will work is because the organization will 
enter a community and engage as a friend to customers and that Facebook itself is based around the premise 
of friendship implying trust. There are many things that social media can do for business. Developing a 
strategy for using it means that the firms need to think about what they want to accomplish this year and 
determine how social media fits into the plan. One of the benefits of a social media strategy is the fact that 
the available tools can customized for their particular needs. The firms can choose to concentrate their efforts 
on the sites that seem to offer the best return on investment, while taking a ‚wait and see‛ stand on the others. 
Whether you are an individual, a startup, small business or a large corporation, an online presence and an 
ongoing conversation with your constituents is a baseline requirement and will take time and expertise. 
Companies are diverting resources and rethinking their traditional outreach strategies. And as the social 
media wave dissipates into the vast ocean of connected experiences, the term itself will become an entry 
in dictionaries and encyclopedias and will embark on a new era of knowledge, accessibility and experiences 
unbound by distance, time or physical walls. Our final most important digital marketing challenge concerns 
the analytical talent gap. While marketing researchers have considered capabilities of front-line service 
employees, sales managers, salesmen, etc., specific studies focusing on capabilities of successful marketing 
analysts are lacking. Given the increasing importance of data and the presumed positive effect of marketing 
intelligence capabilities on performance (Germann, Lilien & Rangaswamy, 2012), it is important to know 
how firms can build these functions and which employees they should attract. Also the interface between 
marketing analytics and the marketing function requires additional attention. How can marketing analysts 
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work effectively to improve their impact on the marketing function? For firms it is also important to understand 
how they will be able to compete with other analytical oriented functions (i.e., fi-nance, operations) to attract 
well-trained future employees.  
  Digital marketing strategy essentials are our weekly round-up of the best advice from Smart Insights 
and around the web focused on developing strategies to succeed online. The created RACETA to help 
digital marketers plan and manage their activities in a more structured way since found that many don't 
have a marketing strategy. The a new summary of digital marketing show how can simplify measurement 
and reporting through RACETA Planning.  RACETA is a practical framework to help manage and improve 
results from your digital marketing. Ultimately it's about using best practice web analytics techniques to 
get more commercial value from investments in digital marketing. It will help simplify your approach to 
reviewing the performance of your online marketing and taking actions to improve its effectiveness. 
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MARKETING FACTORS AFFECTING CUSTOMER SATISFACTION AND 
LOYALTY: A CASE STUDY OF THAI FOOD SUPPLIER IN BANGKOK 

 

Sumit Kumar Bhalla*  
Tin Zar Lwin*  

 

ABSTRACT 
 Food sector in Thailand is growing and reaching the success level among dynamic and diverse market. 
In spite of increasing food consumptions in consumer market, the business market which transaction between 
suppliers and buyers arises should not be overlooked. The key constructs of maintaining good relationship 
in business market are customer satisfaction and customer loyalty. The marketing factors which affect the 
increase of satisfaction level need to be specified. Even though a number of studies have been done related 
to the factors on customer satisfaction and loyalty, they were mostly focused on service industry and consumer 
market. 
 This research specifically examines the relationship of marketing factors affecting customer satisfaction 
and loyalty. A case of Thai food supplier was selected to test the effect of marketing variables. The total 
154 business customers were picked to complete questionnaires through telephone survey. The results 
confirm that customer satisfaction is positively associated with customer loyalty. Similarly, the four factors 
(product quality, distribution, price, and service quality) also have a significant positive relationship with 
business customer satisfaction in business market. The results from the multiple regression analysis indicate 
that service quality is the best predictor of business customer satisfaction while product quality plays an 
important role in the loyalty of business customers. It can be concluded that, in business market, different 
types of customers require different marketing strategies. In order to satisfy business customers, supplier 
should recognize this fact by classifying them into groups and understanding their critical criteria and 
requirements. After that, supplier should offer products and services according to their specific requirements. 
Keywords: customer satisfaction, Thai food industry, product quality, distribution, service quality. 
 
 
* Lecturer, International Business Management (International Program), International College, Siam Technology  
   College, Thailand  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

79 

 

INTRODUCTION 

The increase of customer satisfaction has become a principle approach which most marketing-oriented 
organizations implement on a routine basis to increase profitability. There are many interesting factors which 
have potential to achieve the increase of customer satisfaction. A number of researchers have studied several 
factors. Therefore, it is essential for the company to know and understand the factors that influence the level of 
customer satisfaction in order to design and distribute the best offerings. 
 The case of food supplier: Tong Garden Co., Ltd. Part. (Thailand) 

Tong Garden, Thailand is a manufacturer and supplier of healthy food snacks which was established 
in 1963. The products of this company are mainly from sunflower seeds, pumpkin seeds and nuts which 
produced from high quality materials with no preservatives in order to provide natural nutritious value to 
the consumers. The products of this company are available for customers throughout Thailand and also 
export to foreign market in several countries. The key account customers include retailers, wholesalers, 
distributors and export customers (traders). These customers buy products to resell in consumer market. 
Moreover, the other business customers who buy products to use for their organizations’ purposes, for 
example; Thai Airways (buy product for giving to passengers as a snack before meal), Dutch Mill’s yogurt 
manufacturer (use sunflower seeds to mix with yogurt 2 in 1 pot) also considered as the business customers 
of the supplier’s company (Tong Garden, Online, n.d.) 
 

RESEARCH AIMS 
 This research aims to examine the factors which have positive effect to the business customer satisfaction 
and verify the most important factor that could lead to customer loyalty.  
 - To find out any positive relationship between customer satisfaction and customer loyalty in business 
market. 
 - To find out any positive relationship between four marketing variables (product quality, distribution, 
price, and service quality) towards customer satisfaction in business market. 
 - To find out strongest influencer of customer satisfaction and customer loyalty. 
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 Hypotheses 
 H1: Customer satisfaction is positively associated with customer loyalty. 

H2: Product quality is positively associated with customer satisfaction. 
H3: Distribution is positively associated with customer satisfaction. 
H4: Price is positively associated with customer satisfaction.  
H5: Service quality is positively associated with customer satisfaction. 
H6: Product quality, Distribution, Price and Customer Service are the important factors towards  

customer satisfaction. 
 H7: Product quality, Distribution, Price and Customer Service are the important factors  towards 
Customer Retention. 
 

THE CONCEPTUAL MODEL 
 

 
 

Figure 1. The Conceptual Model 
 

METHODOLOGY 
It includes research approach, research strategy, data collection, and sampling design. Primary data 

were gathered via quantitative methods within a structured questionnaire which was used as the research 
instrument. The questionnaire was designed to measure the relationship of related items containing the factors 
that were expected to explain business customer satisfaction in the business market. Before the telephone 
survey, a pilot study was carried out to measure the strength and weakness of the questionnaire and to ensure 
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reliability and validity as well as ascertain the required sample size. Thereafter, a telephone survey gathered 
information from 154 business customers who were randomly selected as participants of this research. 

Analysis of findings 
 

Table 1.  H1: Customer satisfaction is positively associated with customer loyalty 
 

 
 

The results confirm that customer satisfaction is positively associated with customer loyalty. 
 
Table 2.  H2: Product quality is positively associated with customer satisfaction 

 
 

The null hypothesis was accepted, the higher product quality leads to the increase of customer satisfaction. 
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Table 3. H3: Distribution is positively associated with customer satisfaction 

 
 

The null hypothesis was accepted. Better distribution increases customer satisfaction. 
 
Table 4. H4: Price is positively associated with customer satisfaction 

 
 

As a result, the null hypothesis was accepted. Price is positively associated with customersatisfaction. 
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Table 5.  H5: Service quality is positively associated with customer satisfaction 

 
 

The null hypothesis was accepted, service quality has positive effect to customer satisfaction in which 
higher service quality is related to the increase of customer satisfaction. 
 
Table 6.  H6: Product quality, distribution, price and customer service are the important factors towards customer  
             satisfaction 

 
 

The standardize beta value from the coefficient table confirms that "Service Quality" is the best 
predictor which has the greatest influence on business customer satisfaction. 
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Table 7.  H7: Product quality, distribution, price and customer service are the important factors towards customer  
                     retention 
 

 
 
 The standardize beta value confirms that "Product quality" (b = 0.396) is the best predictor which 
has the greatest influence on business customer loyalty. 
 

CONCLUSION 
This study founds the positive relationship between customer satisfaction and customer loyalty. 

The increase in satisfaction level initiates the increase of customer loyalty. Satisfying customers’ needs 
appear to be practical marketing tactic in order to create company profitability. 

This study also identifies the effect of four marketing variables (product quality, distribution, price, 
and service quality) on Thai customer satisfaction and degree of loyalty with their products. Moreover, multiple 
regression analysis was used to find out the best predictor or influencing factor of customer satisfaction and 
loyalty in the market. The results are able to answer the research questions in which each four factors have 
positive effect towards customer satisfaction. Service quality is the best predictor of customer satisfaction 
while product quality is the most influencing factor to the customer loyalty. 

In addition to this, the findings of the study suggest the differences among the various groups of 
customers. The different types of customers have different criteria to consider when they would like to purchase 
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any product. Therefore, the different groups of respondents were discovered by the feedback of the research 
questions. 

The findings from this study provide broad views and specific managerial implications for the supplier 
of Food Industry in Thailand. These research findings identify the degree of correlation between customer 
satisfaction and customer loyalty. Moreover, the results also brought out the fact that marketing variables 
including product quality, distribution, price, and service quality are important determinants of customer 
satisfaction and loyalty in business-to-business relationship. Taken together, the significant positive association 
between four variables and customer satisfaction indicates that customers are seeking for high product quality, 
efficiency distribution system, appropriated price, and excellent service quality. The supplier who is able 
to offer such values to meet the requirements would be successful in the business. This implies that sellers 
can develop appropriate marketing programmers by focusing on specific variable to match with specific 
types of customer’s satisfactions and keep them as loyal customers by repeated purchase from the same 
supplier to generate profitability to the organization. 
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AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR HYBRID ENERGY 
STORAGE IN HIGH FLUCTUATION SOLAR POWER AREA: 

A CASE STUDY OF THAILAND 
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     Dr. Poothep Donthuam* 

 

ABSTRACT 
 Nowadays, since there is not enough electrical energy, Thailand has to purchase electricity from 
neighboring countries such as Laos, Myanmar, and Malaysia. To solve this problem, the government issued 
policies to support renewable energy such as solar roof-top to encourage the cooperation of the private 
sector to use renewable energy and setup as small scale power plant. However, electrical energy generated 
from photovoltaic (PV) array was affected by the solar fluctuation, making energy intermittent. The energy 
storage system had reduced the effect on the environment and also controlling system to track the instantaneous 
change in environment. Lithium-ion battery contained several features that is the size and weight, the ability 
to supply, and its high performance. But, to make investments in the country is difficult. Comparing the 
total installed cost between lithium-ion and lead-acid battery, lithium ion battery has an up to 300% higher 
cost than lead-acid. Hybrid energy storage is the combination of lithium-ion batteries and valve regulated 
lead acid battery (VRLA). Due to this reason, overall cost of energy storage system had reduced, which 
promoted the energy storage technology to industrial sector of Thailand to be compatible with all imported 
technology. However, the normal operation with separation of battery type did not provide the effectiveness 
in energy management. The control system had been developed to emphasize the advantages of individual 
battery type to achieve the optimal use in energy management application such as solar power plant, and 
peak management. 
Keywords: hybrid energy storage, energy management, lead-acid battery, lithium-ion battery, fluctuation.  
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INTRODUCTION 
 Energy crisis is one of the world’s most attention issue for a decade. The electrical energy demand 
still increasing meanwhile the existing electrical power plants almost reach their limits. So, the use of 
renewable energy and energy conservation also the most suitable method to face up the problem. Solar energy 
is the most popular renewable energy resource, it is clean, easy to install, and generate electricity that ready 
to use. Nowadays, solar PV was inexpensive and household sector can be invested to a small scale solar 
power plant. Three years ago Thailand government announced the policy that support private sector to 
generate electricity and connect to grid with solar PV (solar rooftop). However, most of solar roof installer 
was grid connected without electrical energy storage which means when the sun had been shading the 
electrical energy that supplies to grid had lessen, the electricity authority cannot be estimated electrical 
energy correctly and cannot completely reduce production capacity. In Thailand, there is not only peak 
management that need to concern as most of Thailand has a tropical wet and dry or savanna climate, tropical 
monsoon climate, and cloudy environment. Due to this reason, there is a high fluctuation of solar energy. 
Therefore, the energy storage system is necessary for stabilize energy generated from PV arrays. The 
fluctuation of solar energy due to environment can be analyze to short and medium period of daytime (cloudy 
and rain), then energy storage is selected by electricity discharge rate and voltage regulation criteria. 
Lithium-ion battery is the economical and high efficiency one of electrical energy storage. With the 
advantages on size, weight, energy density, and the capability on current supply, it should be perfectly to 
use as a large scale energy storage system, but the cost is too high. To solve this problem, this project presents 
a hybrid energy system is a collaboration between the lithium-ion batteries and lead-acid to provide a low 
cost and can be produced within the country. The control system for the management and bring out the best 
of both batteries of different types and make the most efficient energy systems that can be comparable to 
high performance, reduce the insufficient power problem, and reduce the cost of purchasing electricity as 
well. 
 

BACKGROUND OF THE STUDY 
 Energy Management using Energy Storage 
 Firstly, the large electrical energy storage system has been introduced as electricity demand management 
tool for equalize load and peak shaving. At the high electrical energy demand (on-peak), the electricity 
authority would generate electricity increase and got additional cost. Anyways, that cost will back to the 
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electricity user to pay higher if they spend more electricity on the peak period (09.00 - 22.00 weekdays). 
The basically used of the large energy storage system is to store energy on the off-peak then release when on-peak 
period, with this simply management it got approximately 55% saving (Energy Policy and Planning Office, 
Ministry of Energy, Online, 2002).  M. J. M. Davis and P. Hiralal presented their research on energy storage 
system for smart home which aim to reduce electricity expense. The peak demand management algorithm 
is mainly to store energy at the off-peak period and release at peak period (Davis & Hiralal, 2016). The 
development of energy storage has been continuous develop for load concerning. A. Mishra et.al. use 
feedback control to improve energy storage system efficiency, with this controller peak can reduce up to 
18% (Mishra, Irwin, Shenoy & Zhuz, 2013). In addition, the real time estimating of renewable electricity 
has been introduce to grid connected energy storage and use fuzzy logic control for peak shaving (Son & 
Song, 2014).  However, the use of sensors and field instruments are not enough for tracking of climate 
change effectively. F.A.T. Al-Saedi used the Yahoo Weather Forecast data in his research as the environmental 
information for energy management (Al-Saedi, 2013).  The intermittent of natural power is the big problem 
of the using renewable energy, the forecast technology and monitoring system cannot manage the energy 
storage system for smoothing power as perfect because, each energy storage was suitable with using condition 
differently. So, the use of one type of energy storage to solve the power fluctuation problem maybe shorten 
life-span and not good in energy compensate. The required storage time is the use of energy storage for 
discharge to compensate at the intermittent power period, and use as the important information to energy 
storage selection (Abdelrahman, Lamont & Chaar, Online,  2012; Zhou, Benbouzid, Charpentier, Scuiller & 
Tang, 2012). 
 Hybrid Energy Storage 
 The hybrid energy storage system is the cooperation of two or more types of energy storage to 
enhance in its benefits (Bocklischh, 2015). The combination of energy storage maybe in different type 
such as electrical-thermal, electrical-hydrogen, electrical-mechanical, electrical-electromagnetic, and also 
electrical-electrical. The electrical energy storage is the most flexible and easy to integrate, that’s why the 
electrical energy storage is the main part of general hybrid energy storage. Focusing on the electrical-electrical 
energy storage, the different types of battery has been selected to design for efficiency enhancement based 
on required storage time (Zhou, Benbouzid, Charpentier, Scuiller & Tang, 2012). Besides, the use of hybrid 
energy storage can be design as the cost reduction too and emphasize only the high efficacy may cause high 
cost and difficulties in investment. In the case of wind power, the hybrid energy storage using lead-acid and 
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lithium-ion battery has been implement to solve the intermittent and also reduce the energy storage cost by 
40% (Hiroshi, Yohei & Shoichi, Online, 2015). Likewise the distance area and off-grid system, the smooth and 
continuous power is the very important. The one of health center in South-Africa is the good practice of 
solar power integrated with hybrid energy storage system which lead in lower cost and longer lifespan 
(Rahe, 2016). 
 Lithium-ion and Lead-acid Battery 
 Lithium-ion battery (Li-ion) is popular in electrical energy storage. Their energy density is superb 
comparison with another commercial battery. The European Commission Joint Research Centre in cooperation 
with frontier Economics has been test lithium-ion battery which found that energy efficiency reached to 85%. 
Moreover, Li-ion is having advantage on low self-discharge (0.03 - 0.1% per day) (Beurskens, Online, 2003) and 
also in high response rate. However, Li-ion battery’s cost is too high and battery’s life is too sensitive to 
charging scheme. Hence, the use of Li-ion battery as large scale energy storage was needed to concern. 
 
Table 1. Battery Comparison (Albright, Edie & Al-Hallaj, Online, 2012) 
 

 VRLA Li-ion 
Energy density (Wh/L) 100 250 
Specific energy (Wh/kg) 40 150 
Regular maintenance No No 
Initial cost ($/kWh) 120 600 
Cycle life 1,000 @ 50% DoD 1,900 @ 80% DoD 
Temperature sensitivity Degrades above 25°C Degrades above 45°C 
Efficiency 80% @4-hr rate 99% @4-hr rate 
Cell voltage 2 V 3.7 V 
 
 The deep cycle valve-regulated lead-acid (VRLA) is the updated technology of lead-acid battery 
that doesn’t need to install in upright position and routine electrolyte check. On the view of energy conversion, 
AC/DC and DC/AC conversion efficiency of VRLA assumed to 92% with consistent to the Li-ion system 
(DiOrio, Dobos & Janzou, 2015). The comparison of Li-ion and VRLA battery can be summarize as table 
1. and shows that the capital expense of Li-ion is too high. So the use of VRLA and Li-ion in combination 
is too interesting for hybrid energy storage design. 
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SYSTEM OVERVIEW 
 This research presents an energy management of hybrid energy storage to solve the intermittent 
power. The use of Li-ion and VRLA to work together as hybrid energy storage, control system is the main 
part to gain the effective in energy management. Figure 1. has shown the overall diagram of hybrid energy 
storage system, the arrows connected to each block represent as power flow direction. The power control 
unit is the hardware part of overall control system that isolate the different battery types and control charge-
discharge independently. 
 

 
 

Figure 1. Overall diagram of hybrid energy storage 
 
 According to the difference in physical; the response time, discharge period, and lifetime, the storage 
capacity ratio is the challenged issue for hybrid energy storage design. On considering on the environmental 
parameter, fluctuation frequency and require storage time during daylight were inappreciable because, both 
battery types are good at response time. The lifetime VRLA has shorter useful life to Li-ion so, the discharge 
too much in transient daylight is proper to use Li-ion as the main storage. The VRLA works well in the 
nighttime because lower ambient temperature, hence the lifetime cost is 18% cheaper than the Li-ion. For 
economical design and introduce hybrid energy storage in Thailand, initial investment costs should not higher 
than the costs of pure VRLA system. Therefore, VRLA battery would be selected in the bigger ratio. 
Approximately Thailand has five hours of sun per day and assuming variance of solar power each day to 
40% in cloudy environment, so the intermittent power can be determined as two hours in total. For energy 
management, the electricity demand in each day needed to consider. The daily critical peak event needs to 
shave-out to reduce the demand charge (four hours during daytime and three hours at night). For the preliminary 
calculation the storage capacity ratio should be 70/30 VRLA to Li-ion respectively. The cost per charge-
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discharge cycle of Li-ion is 0.14 USD (Battery University, 2013) which is not significant different from 
VRLA, so lifetime is the dominant parameter to consider the system’s break-even point. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 On testing the design of hybrid energy storage system, Labview model has been created. Figure 2. 
shows the graphic interface of hybrid energy storage system's responsibility testing. The daily solar radiance 
and electrical load profile can be imported to use as control parameters and the measurement data from the 
model has been recorded. However, this model only the testing of physical response, for the system's lifetime 
and break-even point we should basically estimate from mathematical model. 
 On the table 2. the charge-discharge condition of each battery type has been listed. The priority 
number had sorted in significant sequence which priority 0 is the most significant task. In the case of power 
lacking, during daytime, Li-ion has been selected to discharge first, and prior to discharge VRLA at night. 
Towards the solar power fluctuation, Li-ion leading advantages in response time and charging cycle, so it 
has been selected to high frequency power compensate. Consequently, VRLA battery has a "memory" 
likewise the normal lead acid, if charges to less than 100%, battery capacity is shortened. Hence, this is 
one of reason why the hybrid system set the Li-ion as the power intermittent correction. 
 

 
 

Figure 2. Labview graphic interface of hybrid energy storage 
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Table 2. Rules Based Strategy 
 

Condition Li-ion VRLA remark 
Upper solar threshold Charge @ priority 0 Charge @ priority 1  
Lower solar threshold Charge @ priority 1 Charge @ priority 0 use grid power 
Cell temperature Not charge @ T > 40oC Not charge @ T > 50oC cooling enable 
Battery percentage Not discharge @ < 50% Not discharge @ < 20%  
Priority of discharge 1 0 daytime 
Priority of discharge 0 1 nighttime 
Peak forecast in 2 hr. n/a Force charge  
 
 However, the use of control conditions in table 2. maybe adaptable. The details of charge-discharge 
criteria on energy management should decide on electricity load pattern and type of energy consuming. In 
this research has been presented the implementation of hybrid energy storage in three instance with the high 
fluctuation environment such as the peak management of solar-roof building, the private grid connected 
mini solar power plant, and the off-grid system. The initial investment has been reduce up to 56% comparison 
with pure li-ion energy storage system and lifetime extended 96% longer than pure VRLA system. 
 

CONCLUSION 
 This research outcome shows that it improves the efficacy of the use of solar energy in high fluctuation 
environment. The three different application of energy storage has been present; to stabilize the solar power 
in case of grid connected solar power plant, to reduce electricity peak demand in the building, and the off-grid 
system. The hybrid energy storage consist of Li-ion and VRLA battery connected together has been present 
for the lower investment cost. The initial investment is 56% lower cost than pure li-ion energy storage system 
and extend the lifetime to 96% longer than pure VRLA system (in application of power smoothing). 
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A CREATE OF ANIMATION ENHANCING 21th CENTURY  
TEACHING PROCESS FOR TEACHERS 

 
Asst. Prof. Dr. Thanyawich Vicheanpant* 

 

ABSTRACT 
 It is found in our research project, A Creation of an animation that enhances 21st Century teaching 
process for teachers, that learning management to develop Thailand’s education in the new century must 
move toward cooperative learning and teaching process. "Learning process rather than knowledge" and 
"answer-finding process rather than answers" are proposed, both of which are based on three 21st Century 
skills: 1) learning and innovation, 2) life and career, and 3) information, media, and technology. This project is, 
the animation are developed by adopting the framework extracted from the lessons combined in the ASEAN 
Curriculum Source Book and 21st Century skills concept and the brainstorming discussion of 40 representatives 
of best teaching award winning teachers nationwide. To enable the learners to obtain the 21st Century skills, 
the framework of learning from real practice, group work, and team work to create the learning process called 
"Learn How to Learn" is proposed. The important tools for school administrators and teachers are the 8-step 
21st  Century learning process. This research project makes use of an animation containing the following 
learning supporting. This research of A Creation of an animation that enhances 21st Century teaching 
process for teachers is created and distributed to the teachers and educators. The animation is created in 
the form of video format and the animation process is as follows: 1) Pre-production: problem definition, 
story board, turntable animation and backdrop design; 2) Production: 2D model character, shading and 
texturing, light and shadow, rendering and  editing;  and  3) Post-production:  research  validation  by experts.  
The research of 2D Animation in the form of video format was one of the successful ways to promote 21st 
Century teaching process for teachers and it was found that the teacher understood and perceived what the 
animation was trying to tell them very well. 
Keywords: animation, teaching process, 21st century skills. 
 
 
 
*Assistant Professor, School of Mass Communication, Sripatum University-Chonburi Campus, Thailand  
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INTRODUCTION 
Every child in the world  needs 21st Century knowledge and skills to succeed as effective 

citizens, workers and leaders. This can be accomplished by fusing the 3Rs and 4Cs. There is a profound 
gap between the knowledge and skills most students learn in school and the knowledge and skills they 
need in typical 21st Century communities and workplaces. To successfully face rigorous higher education 
coursework, career challenges and a globally competitive workforce, U. S. schools must align classroom 
environments with real world environments by fusing the 3Rs and 4Cs: The 3Rs include: English, reading or 
language arts; mathematics; science; foreign languages; civics; government; economics; arts; history; 
and geography. The 4Cs include: critical thinking and problem solving; communication, collaboration; 
and creativity and innovation. As the 3Rs serve as an umbrella for other subjects and core content, the 4Cs 
are a short hand for all the skills needed for success in college, career, and life. 
 This project is, the animation are developed by adopting the framework extracted from the 
lessons combined in the ASEAN Curriculum Source Book and 21st Century skills concept and the 
brainstorming discussion of 40 representatives of best teaching awarded teachers nationwide. To enable 
the learners to obtain the 21st Century skills, the framework of learning from real practice, group work, and 
team work to create the learning process called "Learn How to Learn" is proposed. The important tools for 
school administrators and teachers are the 8-step 21st Century learning process. This research project 
research makes use of a animation containing the following learning supporting. This research of A Create of 
animation enhancing 21st Century teaching process for teachers is created and distributed to the teachers and 
Educators, including those listed in the Quality Learning Foundation (QLF)’s "best teaching" database and 
those voluntarily participating in the project with an intention to change their schools’ ways of teaching and 
learning. These participants have been trained how to manage the 21st Century learning and are ready to 
use and introduce them to their schools. 
 The purpose research is to let people realize problems that might happen in the future if the over 
consuming keeps going. Many types of media have been used for campaign. However, the most attractive 
media at the present is animation. Animation was originated by the theory of persistence of vision. The 
persistence of vision is the phenomenon of the eye by which an afterimage is thought to persist for approximately 
one twenty-fifth of a second on the retina and believed to be explanation for motion perception. Animation 
creation methods include traditional animation (two-dimensional or hand-drawn animation or cut-out 
animation), stop motion animation of three-dimensional objects (clay animation), and digital computer 
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animation (images are displayed in a rapid succession) (Thammasak, 2004). Therefore, everyone must 
be responsible for energy reduction and should continuously promote campaign. The advantage of using 
animation as a media used in campaign is that it is the most appropriate media especially the 2D animation 
technique, which could illustrate and is very powerful in terms of perception. 
 

OBJECTIVE 
 1. Purpose for develop 21st Century teaching process. 
 2. Purpose for create of animation enhancing 21st Century teaching process. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 Story concept 
 The concept of realization and attitude is used to create story of the animation (Wimonpan, 2011). 
The survey was conducted in order to find out a suitable and most attractive story developed by adopting 
the framework extracted from the lessons combined in the ASEAN Curriculum Source Book and 21st Century 
skills concept and the brainstorming discussion of 40 representatives of "best teaching" awarded teachers 
nationwide. To enable the learners to obtain the 21st Century skills, the framework of learning from real 
practice, group work, and team work to create the learning process called "Learn How to Learn" is proposed. 
The important tools for school administrators and teachers are the 8-step 21st Century learning process. 
 Production concept 
 The purpose of 2D animation is for energy reduction campaign. The story is about electricity reduction 
in a house. Lighting technique and character over acting movement (Williams, 2001) are being used by 
the researcher to create this 2D animation. The reason is that the movement of character will be cheerful 
and is interesting. 
 Design and animation creating 
 According to character design and 2D animation theory, a young working man is created by using 
Photoshop program, Scratch, Camtasia and Movie Maker. 
 Character set up process 
 After collecting information, the process of checking software is then taken places as follows: 
 1. Test model movement using Maya program, then create joints and skeleton using invert Kinematic 
function to control and create smooth movement of skeleton. 
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 2. Test emotion on the face of the model using blend shape method which could make realistically 
face express of the model. 
 3. Determine bind skin in order to be able to control the movement and the change of shapes and 
object surface. Smooth bind skin is used so as to make the movement more natural and realistic. 
 4. Test movement of the model. 
 5. Create location and lighting according to the story. 
 

RESULT OF THE RESEARCH 
 Story concept 
 According of framework extracted from the lessons combined in the ASEAN Curriculum Source 
Book and 21st Century skills concept and the brainstorming discussion of 40 representatives of "best teaching" 
awarded teachers nationwide. To enable the learners to obtain the 21st Century skills. Details in below: 
 Four skills suitable for learners’ age are focused: 
 1st skill : Life skills 
 2nd skill: Academic skills 
 3rd skill: Physical and mental development process skills 
 4th skill: Professional skills 
 1st to 3rd graders are capable of self-understanding, self-learning, self-discipline, and hand skills, 
Respectively for 4th to 6th graders, their analytical thinking, basic reading and computing, systemic thinking, 
and work skills are expected to be observed. 7th to 9th graders are capable of emotion and anxiety management, 
knowledge application in the ASEAN way, service mind, and management skill. 10th graders and over 
have the capability of relational management skills, multidisciplinary learning skills, cultural flexibility, 
and business running on the basis of sufficiency economy. 
 To do so, teacher representatives from all over the country discussed and proposed a learner-based 
"QSCCS" learning process. 
 Q = Learning to Question. In this process, the teacher challenges the students with questions that 
require them to practice thinking, performing, and questioning about things around them. 
 To do this, three steps are involved: 
 Step 1: Teacher preparation. Teacher’s role is changed from being a teacher to a learning director  
who facilitates the learning. 
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 Step 2: A Survey of community’s motivation. The teacher organizes a field trip to the target community 
and encourages the students to inquire about what they see. The students are assumedly equipped with tools 
including survey manual, questionnaire, and field note. 
 Step 3: Brainstorming. The teacher asks the students what they want to learn and find ways to find 
the answer(s) together. The teacher helps the students draw a mind map to conclude what they want to learn. 
The teacher divides the students into groups of the same interests.  
 When the topics of interest have been identified, S = to SEARCH the next stage begins-to search. 
Here, the teacher encourages the students to learn, study, and solve problems by themselves. There are 2 
steps: 
 Step 4: Correct data analysis and classification in this stage. The teacher and students categorize 
the topics of interest into various subjects as well as determine objectives and evaluation criteria together. 
Once the learning objectives have been determined, they design the learning activities together. 
 Step 5: Cooperative learning design. The teacher makes suggestions on how to design learning  
activities for each topic. 
 C = to construct such learning leads to stage C-to construct. The teacher encourages the students to 
integrate the gained knowledge into other subjects and appropriately apply it to practice. This corresponds to 
 Stage 6: Practice. In this stage. The teacher will design learning activities and adjust learning plan 
through the teacher’s assignment and field note creation corresponding to the students’ interest. The students 
thus investigate the problem, follow the plan, and conclude the experiment. Constant knowledge exchanges 
between the teacher and students take place in this step. 
 C = to Communicate On completion of the experiment, the results need to be presented. C = to 
communicate this product-based teaching requires an exchange of gained knowledge. This corresponds to 
 Step 7: Data conclusion. The teacher introduces various presentation formats corresponding to the 
students’ interest and ability. 
 S = To Service 
 Step 8: The 8th step is Knowledge extension. The teacher makes suggestions on the knowledge  
extension by questioning the students of a further application of their findings. 
 Animation creating 
 Animation since 1st scene until last 543 frame and time range is 7.29 minutes. Some scene 
example can see in next page: 
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Figure 1. Awareness scene 
 

 
 

Figure 2. Awareness scene 2 
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Figure 3. Curriculum framework scene 

 

 
 

Figure 4. All steps for teaching scene 
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Figure 5. How to brainstorm with mind map scene 
 

 
 

Figure 6. Learning by doing scene 
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Figure 7. Show and share scene 
 

 
 

Figure 8. Ending scene 
 

CONCLUSION 
 In the project of creating 2D animation for, the concept of realization and attitude is used to create 
story of the animation, character, and location. The survey was conducted in order to find out a suitable and 
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most attractive story to reflect the need of education revolution these days. Then includes making movement 
for character and setting camera angle after that image composition and image advance edition using Scratch 
Program then 2D animation rendering and edit image using advance technique in Camtasia Program and 
movie maker for  rendering. Finally, the last is to launch the finished animation and assess efficiency of 
the campaign. Research validation by experts. The research of 2D Animation in the form of video format 
was one of the successful ways to promote 21st Century teaching process campaign and it was found that 
the teacher understood and perceived what the animation was trying to tell them very well. And other to 
test validity by separate 660 teachers to become 2 sampling groups. The achievement in learn by animation 
group is better than the traditional group and better than before. Animation makes teachers understand the 
lesson easily with positive attitude. 
 Total mean score for group (8.00) seemed higher than the control group (7.21). The animation group 
also scored higher mean scores for 21st Century teaching process, representation and explanation as compared 
to the control group. The animation group also displayed a higher total mean score for curriculum framework 
(13.24) as compared to the control group (12.46). It’s mean teacher have changed in a good way, Animation is 
a new method of content that made teachers more interested and more effectively with a positive attitude 
in complex content successful. 
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DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION DESIGN OF 
POWER TRANSFORMER  "TXc 2,100" 

 
Thavit  Vitsahamuni* 

Nathaphong  Luangnaruedhom** 

 

ABSTRACT 
 The Power Transformer "TXc 2,100" was a developed and constructed design of 2-kVA, 0-420 V/ 
0-240 V, 1-phase, 50-Hz. using for electrical machines laboratory. The range of introduced flux density 
was reached to the high value as 100,000 lines/inch2. The transformer consisted of Silicon laminated sheet 
steel iron core and insulated coil windings. Firstly, The hard and soft insulated fiber forms arrangement were 
raid on the split taper wood cores which could slide them to have the suitable sizes of wood core area giving 
to match the size of the calculated cross sectional area of the iron core on the middle leg of E-I type core. 
The low and high voltage coils were separated each other from the iron core. The winding taps on both coils 
were tapped at various voltages as 50%, 86.6%, 100% and others of each 1-phase transformers to give the 
star-delta (- ) connections and also T-connection of 3-phase transformer at the important voltages as 380-V, 
220-V, 110-V and others. The laminated sheet steels were selected as best as possible from the general 
transformer market. Those came to have the hypothesis of how to select the value of the flux density as 
high as possible to reach at 100,000 lines/in2.   This idea made the saving of copper wire used in the winding 
coils. The turns per volt ratio (T/V) was less than the selected low values of flux densities such as 50,000 
or 65,000 lines/in2. The transformer tests showed that the designed induced-voltages were obtained. And 
the lower the T/V the less number of turns of copper wire would be required so that the weight of copper 
coils was lower than those. The resistance of wires was a smaller value for the length of shorter wire. Then the 
I2R losses were decreased so that the high efficiency and economical saving were obtained as required.        
Keywords: 1 - phase transformer, 3 - phase system, economical design, high efficiency.   
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INTRODUCTION 
 There are some problems to build a practical-small transformer on how to find the good Silicon 
laminated sheet steel iron core in the market. It is only by observation the outside material is good but the 
inside one can’t know any characteristics. Then the approximation of hypothesis is determined to reach the 
maximum flux densities as high as possible. In generally, the practical values of flux densities at 50,000 -
60,000 lines per square inch are introduced to use. This researched suggestion comes to reach the maximum 
flux densities hypothesis towards at 100,000 lines per square inch.  Then the transformer tests at full load 
are required to find the efficiency of which is the best one. 
 

OBJECTIVES 
 - To introduce a simple method to design and build a power transformer. 
 - To arrange the insulation between the high voltage winding and the low voltage winding is separated 
away from each other and the laminated sheet steel iron core. 
 - Develop the transformer to have a low losses but having a high efficiency than those. 
  - To save a Copper wires which using the lower turns per volt coil instead of those higher turns per 
volt coil windings. 
 

SCOPES 
 - To design the single-phase power transformer which has various voltage tapped-coil to support a 
star-delta (- ) connection at desired 380-V, 220-V, 110-V and the other taps of the 3-phase system. 
 - To select the various form of iron cores. 
 - To arrange the tough and hard formed-fiber insulations to support a coil windings of the transformer. 
 

HYPOTHESIS 
 To determine the maximum flux density in the good laminated sheet steel iron core reaches to Bmax= 
100,000 lines per square inch 
 

THEORY AND INVOLVED RESEARCH 
 A 1-phase transformer consists of the coil windings and Silicon laminated sheet steel iron core as 
shown in figure 1.  
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Figure 1. Principal of transformer construction 
 
 Symbol Meaning: 
           H1, H2  = High Voltage Coil / Primary Winding 
              X1, X2  = Low Voltage Coil / Secondary Winding 
      V1      = Supply Voltage Side / Primary Voltage, (in Volt)  
                   V2      = Output Voltage Side / Secondary Voltage, (in Volt) 
      E1     = Primary Induced Voltage,   (in Volt) 
                   E2      = Secondary Induced Voltage,   (in Volt) 
                    I1      = Primary Current,    (in Ampere) 
                    I2      = Secondary Current,    (in Ampere) 
               N1, N2  = Primary / Secondary Turns,   (in Turns) 
                           = Magnetic Lines of Force in the Iron Core         (Webers / Line) 
       (*)      = Marking Indication for the same polarity is occurred at the same time on the ends of      
                              each coil 
 
 When the supplied voltage (V1) is applied to the input side (N1) of a transformer coil. By the Faraday’s 
law, there are the induced voltages (E1, E2) at both sides of the transformer depending on its turn ratio (a), 
cross sectional area of the iron core (A), maximum magnetic flux density (Bmax ) in the core and the frequency (f) 
of supply voltage source. As connecting any load (I2) to the output side (N2), then both coils have the primary 
and secondary currents (I1, I2) to flow in their coils. 
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 The involved equations are required to design a practical transformer: 
 The ratio of transformer,                    a = V1 /V2 = N1 /N2 = I2 /I1    (1) 
 The induced voltages in each coil,  E1 = 4.44 f N1 max   (Volt)   (2) 
       E2 = 4.44 f N2 Bmax . A  (Volt)   (3) 
 The flux density,                             Bmax = max / A   (Wb. / m2)  (4) 
 The currents in each coil,                   I = P/V = P/E   (Amp)   (5) 
 The volt /turn,                              V/T= V1 /T1 = V2 /T2   (volt / turn)  (6) 
 The turn /volt,                              T/V = T1 /V1 = T2 /V2  (turn / volt)  (7) 
 The cross sectional area of iron core,        A = ( W) / 5.58  (in2)   (8) 
 The current density,                 C.D = ampere/square mm.   …  (amp / mm2)  (9) 
 The current density in Copper wire for national ventilation, C.D = 2.5 amp/mm2 …  (10) 
 

PROCEDURE 
 1) Find the good Silicon laminated sheet steel transformer iron core with E-I type in the market. Choose 
the size of center leg of E-type, 3-inch width. The number of pieces is depended on the desired thickness 
of cross sectional area of that core. 
 2) Calculate the cross-sectional area (A) for the 2-kVA transformer iron core, A = ( 2,000)/5.58 = 
8.1 in2. Then the thickness (t) of 3-inch width (W) on the middle leg of E-I type lamination sheet steel core 
is equal to, t = A/W = 8.1/3 =2.67 in. (6.78 cm.). 
 3) Arrange the sliding taper wooden split core suitable to the desired cross sectional area (A) of the 
core. 
 4) Prepare the forming hard and soft insulation papers on around the wooden core for supporting 
those all coil windings. 
 5) Calculate the required values of core area (A) and T/V, N1, N2, V1, V2, I1, I2. 
 6) Determine the sizes of Copper wires for both coil windings on Standard Wire Gauge (S. W .G) by 
using C.D. = 2.5 amp/sq. in. for national air cooling. 
 7) Calculate the number of turns for every tapped coil on those required voltages. 
 8) The operation of coil wirings are wound on fiber form with various all taps as follow as design. 
 9) Tie each tapped coils before removing the sliding taper wooden split core out. 
 10) Put the E-I type laminated sheet steels into the form-coil of the transformer. 
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 11) All taps of each coil are taken to connect to the marking terminals panel on the top of case. 
 12) The transformer tests are introduced to find all parameters and their efficiencies.   
 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
 1) The development design of selection the higher value of the magnetic flux density in the good 
Silicon laminated sheet steel transformer core, the lower number of turns is required as shown in Table 1. 
 
Table 1. The saving in number of Copper turns (= Weight) when using the high flux density in the iron core 
 

Flux 
Density, 

Bmax , 
 
 

[lines/in2] 

% Increase Flux Density 
compare to the low value 
= (Bmax2Bmax1)/(Bmax1)*100% 
              
 
                   [ %] 

Core Cross-
Sectional 

Area, A For 
2-kVA 

Transformer 
[in2] 

Turns/Volt, 
 
 
 
 

[T/V] 

% Saving in Copper Turns, 
(= Weight) compare to the 
low value 
= (T/V1–T/V2)/(T/V1)*100% 
 
                   [%] 

60,000                        - 8.1 0.926                       - 
65,000 = 8.33 8.1 0.855 (0.926-0.855)/0.926*100% 

= 7.67% 
100,000 = (100,000-

60,000)/60,000*100% 
= 66.7 % 

8.1 0.561 (0.926-0.561)/0.926*100% 
= 39.42 % 

  
 2) Supply the rated voltage at the primary winding, the induced voltages give the transformer voltage 
ratio (av) as the same transformer turn ratio (at ), theoretically as shown in Table 2. 
 3) The transformer efficiencies are determined from open- and short-circuit tests as shown in Table 3. 
 4) The arrangement of fiber form on the sliding split-taper wooden core and transformer tests are 
shown in the Figure 1. 
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Table 2. Transformer ratio tests 
 

 
No. 

 
 

Supply V1 
at H.T. coil 

(220V) 
(B1, B9) 

 
(V) 

Measure the 
voltages at 
L.T. coil         
(110 V) 

(b1, b15) 
(V) 

Number of 
turns, N1 

(H.T. coil) 
 

(Turns) 
 

Number of 
turns, N2     

(L.T. coil) 
 

(Turns) 

Ratio of 
Transformation,  
Voltage ratio, 
av = V1 / V2 

Ratio of 
Transformation, 

Turns ratio, 
at = T1 / T2 

1 220 108.4 204 102 2.02 2 
2 110 54.10 204 102 2.02 2 

 
Table 3. The efficiency of transformer is calculated from the transformer tests at power factor, (P.F) = 0.8 
  lagging 
 

kVA output Losses Wattage Per Cent 
Efficiency, 

 (%) 

Remark 
 
 
 

P 
(%) 

P 
(kVA) 

 
(A) 

Core 
(W) 

Copper 
(W) 

Total 
(W) 

Output at = 
0.8 Lagging 

P.F       
(W) 

Input 
(W) 

0 0 0 36 0 40 0 40 0 Practical         
values 25 % 0.5 2.5 36 15.6 51.6 400 451.6 88.57 

50 % 1.0 5.0 36 62.4 98.4 800 898.4 89.04 To predict 
extended 

curve, over 
scaled meters 

75 % 1.5 7.5 36 140.4 176.4 1,200 1,376.4 87.18 
100 % 2.0 10 36 249.6 285.6 1,600 1,885.6 84.85 
125 % 2.5 12.5 36 390.0 426.0 2,000 2,426 82.44 

 
 5) From the development and constructed design a transformer with tests were shown as the using 
the higher value of the magnetic flux density the lower turns per volt was received. Then the number of turns 
and the weight of Copper wire were smaller than those. These meant that the high economical saving of 
Copper wire and the high efficiency of designed transformer could be received.  
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a) Arrangement the hard fiber form to support all the coil windings 
 

 
 

b) Finished transformer on tests with various meters 
 
         Figure 1. Development and tests of transformer TX 260 to TXc 2,100  
 
 6) By the open-and short-circuit tests, The transformer efficiency is equal to,  = [(output)/ (output + 
losses)] * 100 % as shown in Table 3. The losses are the lowest values that making the highest efficiency 
will be obtained.  
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                                    Figure 2                                                                                Figure 3 
 
Figure 2. The relation curves between the current (In), Power (Pn) and Voltage (Vn) on Open-Circuit Test 
Figure 3. The relation curves between the current (Isc), Power (Psc) and Voltage (Vsc) on Short-Circuit Test 

 

CONCLUSION 
 The designed transformer which had the higher hypothesized magnetic flux density would have the 
lower the number of Copper turns per volt that made an economical design transformer in saving cost with 
low losses at high efficiency as required by using them in those Electrical Machines Laboratory. 
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FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE OF  
PERSONS WITH DISABILITIES IN RURAL THAILAND:  

A CASE STUDY PERSONS WITH DISABILITIES IN SRIKAANG  
SUB DISTRICT, BAN-NA DISTRICT, NAKONNAYOK PROVINCE 

 
Thijsanu Rodruksa* 

  

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to assess the quality of life of persons with disabilities in 
rural Thailand, and  2) to develop a causal relationship model of factors affecting quality of persons life 
with disabilities in rural Thailand: A case study persons with disabilities in Srikaang Sub-district, Ban-Na 
District, Nakonnayok Province. The samples were 177  persons with disabilities that who live around 
Srikaang Sub-district. The instrument that used in this research was questionnaire to investigate the variables. 
The result were:  the quality levels  of life of the persons with disabilities overall  was high, with a mean 
of 3.68 and having a standard deviation of 0.517. For result of the confirmatory factor analysis of quality 
of life of Thai persons with disabilities consisted of four key domains, namely; 1) education factor including 
the care taker of persons with disabilities / living / family warmth and problem of family, 2) economy 
factor including the training needs and life skills, 3) economy factor including the saving, and 4) social 
factor including the recognition and access to services/information. Moreover, sufficient income and social 
participation of persons with disabilities. 
Keywords: confirmatory factor analysis, persons with disabilities, quality of life.  
 
INTRODUCTION  
 Currently persons with disabilities in Thailand, The number has increased steadily. It was found 
in March 2017, There are 1,731,598 persons with disabilities across the country, 915,858 men and 815,740  
 
 
* Lecturer, Faculty of  Public Administration, Siam Technology College, Thailand  
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women. Central and Eastern regions 351,644 Northeast 695,799 North South 198,049 Northern 401,766 
Bangkok 71,750 Unidentified 12,590 people.  (Department of Empowerment of  Persons with Disabilities, 
Ministry of Social Development and Human Security, Online, 2017) Based on these statistics. The majority 
of persons with disabilities in the Northeast are 40.12 percent, followed by the Northern Region (23.0 percent), 
the Central Region and the East (20.5 percent), the Southern Region (11.3 percent), and most are in rural areas, 
Make sure that information about the privileges of the persons with disabilities is not misleading. And persons 
with disabilities in rural areas lack the care. As well as improving the quality of life of people with disabilities 
in rural areas and that for such reasons. The government must recognize the value and importance of the 
persons with disabilities as a right-base society for the persons with disabilities to achieve equality.  

In this research have studied factors affecting quality of life of persons with disabilities in rural Thailand: 
A case study persons with disabilities in Srikaang Sub-District, Ban-Na District, Nakonnayok province, They 
are in the central and eastern regions group, with 20.5 percent of total Persons with Disabilities. The area 
is mainly agricultural, such as farming, gardening, animal husbandry, trade and employment daily. 

 

RESEARCH OBJECTIVES 
1. To Assess the quality of life of persons with disabilities in rural Thailand.  
2. To develop a causal relationship model of Factors Affecting Quality of Life of Persons with 

Disabilities in rural Thailand: A case study persons with disabilities in Srikaang Sub-District, Ban-Na District, 
Nakonnayok Province. 
 

METHODOLOGY 
Population and sample 
This research is a combination of quantitative and qualitative research.  Using the study area in Srikaang 

Sub-District, Ban-Na District, Nakonnayok Province.  There were 180 persons with disabilities. The researcher 
collected a total of 180 persons.  

Research tools 
The researcher used the questionnaire as a research tool in 3 parts: 1) The status of the persons with 

disabilities is a checklist, 2) A questionnaire about the quality of life of the persons with disabilities, and 
3) Suggestions and Comments. For past 2 uses the rating scale, In addition, the researchers determined the 
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number of persons with disabilities to use the interview of 10 persons. To get the information to be analyzed 
and to support the research to complete the research results.  

Data collection 
Data collection and checking tools for research. The researcher has given the experts a read and 

check review. For accuracy content validity. And to the purpose of this research study. There are 5 expert 
reviewers. And has index of item objective congruence (IOC) = 0.8 and then applied a edited questionnaire 
to try out the sample with similar characteristics to the non-sample group of 30 persons. To find the reliability 
statistics of questionnaires. By the analyze of Cronbach’s Alpha coefficient or Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items ()  = 0.911. It is suitable for data collection. And use analytical techniques are 
confirmatory factor analysis. 

 

RESEARCH RESULT 
Analytical results of objective 1.  
The results of the assessment of the quality of life of the persons with disabilities. Research findings 

were as follows: Factor 1. Life stability aspect was high level, and had a mean of 3.88 with a standard  
deviation of 0.687; Factor 2. Family aspect was middle level, and had a mean of 3.03 with a standard 
deviation of 0.509; Factor 3. Education aspect was high level, and had a mean of 3.43 with a standard  
deviation of 0.724; Factor 4. Economy aspect was middle level, and had a mean of 3.18 with a standard 
deviation of 0.602; Factor 5. Social aspect was high level, and had a mean of 3.67 with a standard deviation 
of 0.676; Factor 6. Social rights/Rights protection aspect was high level, and had a mean of 3.59 with a 
standard deviation of 0.708. and result to all factors finding were high level, and had a mean of 3.48 with a 
standard deviation of 0.517. 
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Table 1. Overview of analysis results: quality of life level of the persons with disabilities in rural Thailand 
 

Factor of quality of life  X  SD Level 

Factor 1 Life stability 3.88 0.687 high 
Factor 2 Family 3.03 0.509 middle 
Factor 3 Education 3.43 0.724 high 
Factor 4 Economy 3.18 0.602 middle 
Factor 5 Social 3.67 0.676 high 
Factor 6 Social rights/Rights protection 3.59 0.708 high 

Summary of mean 3.46 0.517 high 

 
From the analyze result of table 1 to know the family factor and economy factor had a lowest mean, to 

make the problem and threats to developing quality of life of persons with disability, which to must 
quickly improve.  

For the analyze result the quality of life level of persons with disability all 6 factors, can be explain 
with graph for comparative average (mean) of each factors, which makes the difference of each factor more 
distinctly. 

 

 
 

Chart 1. Assess the quality of life of persons with disabilities in rural Thailand 
 
From graph, factor 1. Life stability had the highest average (mean), a mean of 3.88; inferior to factor 5. 

Social had a mean of 3.67; next on down is factor 6. Social rights/rights protection had a mean of 3.59; 
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factor 3. Education had a mean of 3.43; factor 4. Economy had a mean of 3.18; and factor 2. Family had 
the least average (mean), a mean of 3.03. 

Analytical results of objective 2.  
As an analysis of factors affecting quality of life of persons with disabilities in rural Thailand. Which 

researcher using the confirmatory factor analysis (CFA) technical. By Construct validity analysis, which 
test and goodness of fit index analysis of confirmatory factor analysis with empirical data. 
  
Table 2. Test of goodness of fit index statistic of confirmatory factor analysis with empirical data  
 

Index Criteria  Statistic Considering result 
p-value of X2 > 0.01 or  > 0.05 0.0120 pass 

X2/df < 2.00 183.263/86 = 2.13 fairly conform 
CFI > 0.95 0.951 pass 
TLI > 0.95 0.988 pass 

RMSEA < 0.05 or < 0.07 0.157 not pass 
SRMR < 0.05 or < 0.08 0.028 pass 

 
For the result of confirmatory factor analysis, findings were Chi-Square test had significant of  

p-value of X2 = 0.0120, df = 86,  X2/df = 2.31 show that the Confirmatory Factor Analysis model of quality 
of life of persons with disabilities in rural Thailand which researcher developed a goodness of fit with 
empirical data. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

Chart 2. Confirmatory factor analysis model of quality of life of persons with disabilities in rural Thailand 
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Table 3. As a result of confirmatory factor analysis of quality of life of persons with disabilities in rural Thailand 
 

Variable  
Standardized 

loading 
R2 

Standard error 
of measurement 

Family Factor (f2) .040 0.002 .000 
- caretaker factor / living / warmth in family (b1) .940 0.883 .000 
- family problem (b2) .627 0.394 .039 

Education factor  (f3) .290 0.084 .134 
- get educated on demand (c1) .561 0.315 .016 
- skill of life  (c2) -.301 0.091 .104 

Economy factor  (f4) .961 0.923 .028 
- saving (d3) .232 0.054 .077 

Social factor (f5) .994 0.987 .001 
- accepted by the people in the  
  society (ee1) 

.671 0.450 .040 

- access service/information (ee2) .708 0.502 .035 
Other Relevant Variables 

- Sufficient income to expenses (d2) 
 

-.723 
 

.523 
 

.057 
- Participation (ee3) .359 .129 .085 

Note: f9 is quality of life of persons with disabilities 
 

From a result of Confirmatory Factor Analysis has a factor loading -.301 to .994, when factors are 
considered a finding: social factor (.994) came first, following with, Economy factor (.961). for the variable 
came first is the care taker of disabilities persons / living / family warmth a (.940), access to services / information 
(.708), Recognition (.671), problem of family (.627), the training needs (.561) and R2 have 0.002 - 0.987. 
 

DISCUSSION 
For the result of Confirmatory Factor Analysis: CFA, finding: family factor, education factor, economy 

factor and social factor had a conform between the model with empirical data and had a Goodness of Fit 
index level = 0.51. Most of them statistic are standard criteria. Show that, the model of confirmatory factor 
analysis of quality of life of persons with disabilities in rural Thailand, as researcher developing conforms to 
empirical data, which conform to concept of United Nations Development Program (UNDP) (Online, 2009) 
to indicator mention of quality of life are the tools in develop status evaluation, to see a concrete more than 
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in the past under the name "Human Achievement Index: HAI", which had eight composition  such as: 1) Healthy, 
2) Education, 3) Working, 4) Income, 5) Habitation and environment, 6) Family life and community, 7) Transport 
and communications, and 8) Participation.    
 

RECOMMENDATION 
Policy Recommendations: 
1. Should be hurrying the setting of a service center for the persons with disability in local administration 

organization. 
2. The local administration organization should have supported the policy about better quality of life 

for persons with disabilities. 
Implementation Recommendations: 
1. Support and hurrying the setting of a service center for the persons with disability in local administration 

organization for social reducing disparities and right access for persons with disability. 
2. Should be support creating a network of persons with disabilities in local. 
Next research Recommendations: 
Should be study and literature review of Foreign about the setting service center of persons with 

disabilities in local administration organization. 
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ENTREPRENEURS’ CULTURAL CHARACTERISTICS AFFECTING 
THE SELECTION OF FOREIGN MARKET ENTRY MODES: 

A CASE STUDY OF MULTINATIONAL COMPANIES IN THAILAND 
 

Wissawa Aunyawong* 
 

ABSTRACT 
 The objective of this survey research was to understand the decision making of foreign entrepreneurs 
in choosing modes of foreign market entry in relation to the differences in cultural characteristics of the 
entrepreneurs, locations of the businesses, and the business experiences. The hypotheses were based on 
the differences in cultural characteristics of these entrepreneurs, locations of the businesses, and the business 
experiences affecting differences in decision making of foreign entrepreneurs in choosing modes of foreign 
market entry divided into Equity modes versus Non-Equity modes.  The research participants were 30 
entrepreneurs running business in Thailand.  The sampling techniques used were convenience sampling 
and proportional sampling.  The researcher was approached to gather the completed questionnaire from 
entrepreneurs.  The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation.  
 It was found that the more entrepreneur value high power distance, compared with those who valued 
low power distance, led to the high tendency to use equity modes of foreign market entry.  Moreover, the 
more entrepreneur value low uncertainty avoidance, compared with those who valued high uncertainty 
avoidance, led to the high tendency to use equity modes of foreign market entry. However, high business 
experiences and doing business in special economic zone or costal area did not affect entrepreneurs’ decision 
to choose either non-entry modes or entry modes of foreign market entry. As a result, these results provided 
support to previous literature regarding the relationship between cultural dimensions and foreign market 
entry modes. 
Keywords: Foreign Market Entry Entry Modes, Cultural Dimensions, Multinational Corporation.  
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INTRODUCTION 
 Multinational Corporation or Multinational Company (MNC) or Transnational Company (TNC) 
can use a variety of modes to enter foreign markets, including exports, licensing/franchising, contractual 
manufacturing, and foreign direct investment (FDI). When setting up the domestic production, they can 
select exports, the lowest risk compared to other foreign market entry modes. Whereas, when setting up 
the production abroad, they can start up new ventures or take over existing ones (Hennart, 2009). In cases 
where new plants are stared, MNCs can form joint ventures which local partners by sharing the plants’ 
ownership with them. Likewise, when taking over existing firms, they can acquire only partial equity of 
the targets and thereby enter a joint venture with the current owners. In both cases, MNCs select joint ventures 
over wholly-owned subsidiaries to carry out local production. 
 Due to the opening of ASEAN Economic Community (AEC), many successful foreign companies 
are now looking for doing their businesses in Thailand. Such companies, however, cannot ensure that it will 
be prosperous in Thailand due to the differences in terms of institutional and geographical backgrounds. 
Sometimes these differences in institution and geographies are so significant that even lead to the unsuccessfulness 
in surviving business. Based on the research by various authors, the main reason for failure in conducting 
business aboard is due to the incompatibility of the characteristics between foreign and local country. As a 
result, such firms are presumed that they are avoiding the business risks by exporting or doing contractual 
agreements. Nevertheless, such enterprises can be supposed that they are now attempting to do their businesses 
by themselves or finding the local partners.  Keeping in context of the foreign market entry modes, the 
following research problems have been contrived to study in order to clearly understand the current situations 
and impose the foundation for further research as well. 
 Although there are many international business literatures relating with foreign market entry modes, 
it lacks of the evidence emphasized foreign market entry activities into Thailand under the emerging of AEC. 
Past studies have exposed that the choice of foreign market entry modes is contingent on diverse types of 
aspects, comprising firm-specific factor (Madhok, 1997), industry-specific, and country-specific factors 
(Tse, Pan & Au, 1997). Consequently, this research provides the contribution on entrepreneurs’ choice of 
foreign market entry modes in Thailand under the emerging of AEC.  Because many successful foreign 
companies have different modes of foreign market entry depended on their own different entrepreneurs’ 
characteristics, the objective of this research was to understand how cultural characteristics of entrepreneurs 
affect the decision to choose foreign market entry modes divided into non-equity modes and equity modes. 
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To accomplish this objective, related studies and literatures are mainly based on Greet Hofstede’s Cultural 
Dimension theory. Hypotheses are designed and tested using the survey data collected in Thailand in 2017. 
The research will definitely assist to provide the new foreign entrepreneur with useful implications for 
choosing foreign market entry modes which are suitable with specific firm characteristics in order to avoid 
international mismanagement. 
 

LITERATURE REVIEW 
 1. The hierarchical foreign market entry modes 
 Chu & Anderson (1992) stated that foreign market entry modes have been demonstrated in two 
main different methods. The first is to demonstrate as a range of cumulative stages of risk exposure, resource 
commitment, command, and turnover capability from export to fully owned subsidiaries. The second is to 
establish a foreign market entry mode as starting point in contradiction of which other entry modes are 
collated (Buckley & Casson, 1998). It is frequently assumed that executives make sensibly logical decision 
making: They are supposed to think through all the foreign market entry modes at the same point of period 
rather than a chronological procedure, and they are presumed to study all the elements at the same point of 
period rather than some elements at dissimilar steps. 
 Ganesh, Kumar & Subramaniam (1997) debated that the choice of foreign market entry modes can 
be inspected from a hierarchical viewpoint. Executives would arrange several foreign market entry modes 
into a multi-level hierarchy at the beginning and then describe a set of assessment principles for each degree. 
That is to say, executives deliberate insufficiently significant elements at each level of the hierarchy, and 
they deliberate diverse elements at dissimilar degrees of hierarchy. The first degree of hierarchy is between 
equity and non-equity entry modes. After determining on whether equity or non-equity modes, executives 
formerly choose which particular mode either equity or non-equity to additional deliberation. This viewpoint 
focuses on whether equity asset is entailed. Otherwise, foreign market entry modes can be noticed as two 
main groups of equity based modes, joint ventures and wholly owned subsidiaries, and non-equity based 
modes, export and contractual agreements. 
 2. Geert Hofstede’s cultural dimensions 
 Hofstede's cultural dimensions theory defines the impact of societal culture on its members’ value, 
and how these values associate with manners, applying factor analysis to set up a structure. Geert Hofstede  
is the theorist developing this context. In 1967 - 1973, Greet Hofstede established his inventive ideal as a 
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consequence of factor analysis application to review the outcomes of a global investigation of worker values 
by International business management. The inventive model suggested only four dimensions composing 
of power distance (PDI), individualism-collectivism (IDV), uncertainty avoidance (UAI), and masculinity-
femininity (MAS). Independent research in Hong Kong led Hofstede to add a fifth dimension, long-term 
orientation, to cover aspects of values not discussed in the original paradigm. In 2010 Hofstede added a 
sixth dimension, indulgence versus self-restraint. In this study, the researcher applies only four original 
cultural dimensions. 
 Power Distance Index is defined as ‚the extent to which the less powerful members of organizations 
and institutions (like the family) accept and expect that power is distributed unequally.‛ The occurrence of 
high power distance, such as hierarchical dealings, suggests that persons will be more used to playing their 
single roles in the general public. This might suggest that executives will be more used to playing their roles 
in groups or other communal actions. They are more familiarized to functioning with others outside and 
inside the company. Alien businesses implementing equity foreign market modes exist in the host country 
on a continuous foundation. Numerous dealings with local firms are unavoidable. Frequently, these connections 
can barely be putted down as agreements. They are required to be agreeable to operate with indigenous 
business as complications outward appearance. Logic of hierarchy will be beneficial. Since equity modes 
ten to feature high control, the following is hypothesized: 
 H1: The more entrepreneur value high power distance, compared with those who value low power 
distance, the high tendency to use equity modes of foreign market entry. 
 Individualism and Collectivism refer to the perspective of people when they distinguish themselves, 
also including having a relationship with others in society which reflects to the business perception . In 
collectivist cultures people are probable to have more collectivist cognitive elements when they give importance 
to social situations; in individualistic culture people are probable to have more personal constructs. In an 
individualist culture an people is expected to perform in accordance with his/her own interests, and work 
should be ordered in such a way that which this self-interest and the interest of employer concur. (Hoefstede, 
1994). Since equity modes tends to feature divergent interests, especially joint ventures, the following is 
hypothesized: 
 H2: The more entrepreneur value high individualism, compared with those who value high collectivism, 
the high tendency to use equity modes of foreign market entry. 
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 Masculinity and femininity values (MAS) concern the difference between male and female in many 
aspects. Male socialization has a greater emphasis on work goals, achievement motivation and self-reliance, 
as contrasting to socialization of women emphasizes nurturance and responsibility which involve personal 
goals including friendly atmosphere, good relationship with boss and other workers (Hoecklin, 1994). The 
behavior of feminine societies is frequently misjudged by masculine societies. Moreover, in these two societies 
the matter of aggressive self-assurance against absence of self-assertion emphasizes various ways of handling 
conflicts. In masculine cultures like Thailand there is a sense that conflicts should make the resolution by 
excellent battle. In these countries the industrial relations scene is marked by such battles. If probable, 
management attempts to keep away from having contract with labor unions at all, and labor union behavior 
justifies their antipathy. In feminine cultures there is precedence for resolving conflicts by making negotiation 
and concession. In institutional frameworks this compromise happens differently by country (Hofstede, 1994). 
Since equity mode tends to feature a partner intervention, especially joint ventures, then the following is 
hypothesized: 
 H3: The more entrepreneur value low masculinity, compared with those who value high masculinity 
avoidance, the high tendency to use equity modes of foreign market entry. 
 UAI describes how people in a country deal with uncertain situations (Schneider & De Meyer, 1991). 
UAI is defined as ‚a society's tolerance for ambiguity,‛ in which people embrace or avert an event of 
something unexpected, unknown, or away from the status quo.  In countries with a low score on UAI, people 
are less concerned with taking risk. In contrast, in countries with high uncertainty avoidance, people tend 
to be rigid and show more nervous energy. (Hoefstede, 1994). Intrinsically, businesses from high UAI countries 
favor non-equity entry modes of foreign market entry whenever probable due to the low business risk (TSE, 
Pan and Au, 1997). Since equity modes tends to feature high risks, Then the following is hypothesized: H4:  
The more entrepreneur value low uncertainty avoidance,  compared with those who value high uncertainty 
avoidance, the high tendency to use equity modes of foreign market entry. 
 

METHOD 
 Samples and data collection 
 Participants in this study were successful entrepreneurs running International Businesses in Thailand 
and their businesses had profit revenues up to one million Baht per year within last five years.  Sampling 
technique used to select samples in this study was convenience sampling. The researcher was approached 
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to gather the completed questionnaire from entrepreneurs in 30 international businesses in various industries, 
including agriculture and fishery, textile, cloth, and leatherwork, household goods, electric appliance and 
electronics, logistics, industrial estate, and tourism) in February 2017.  The respondents in each international 
business were contacted in person and were invited to reply the questionnaires. After those respondents 
accepted, totally 30 sets of questionnaires were diffused to them. All 30 completed questionnaires were 
gathered back by the researcher personally. The response rate is 100%. 
 Measures and data analysis 
 All main independent variables were measured in separated tables by the adjusted version of the 
scale previously used by previous researches. The scale was designed definitely to measure opinions about 
what extent respondents do in the several activities. All items were scored on five-point rating scale. Moreover, 
as this research focuses on firm-level measurement, the control variables in this study were types of industries. 
Types of businesses were measured as a dummy variable. 
 Descriptive analysis of the empirical data disclosed that of 30 completed surveys. It was carried 
out employing by regression. The regression aims to learn more about the relationship between ‚several 
independent variables‛, including both main independent variable and control variable, and a dependent 
variable. 
 

RESULT 
 Firstly, the researcher use Exploratory Factor Analysis (EFA) as validity test method to provides 
construct validity evidence of self-reporting scales. The result of KMO Measure of Sampling Adequacy is 
0.780 (good if > 0.7 and acceptable if > 0.5). It indicates that a factor analysis probably useful with data 
gathered in this research. Moreover, the result of Bartlett’s test of sphericity is statistically significant at 
level 0.0001 (P < 0.001). It reflects good correlation matrix. 
 Validity test using Exploratory Factor Analysis (EFA) indicates that all question items can be grouped 
in to 5 factors. Factor 1, PDI, explains 27.70% of total variance. Factor 2, IDV, explains 22.34% of total 
variance. Factor 3, MAS, explains 17.34% of total variance. Factor 4, UAI, explains 26.149% of total variance. 
Finally, Factor 5, the selection of entry mode, explains 18.20% of total variance.  
 Construct reliability of the concepts that are measured using multiple item scale were evaluated by 
using Cronbach alphas coefficient. The results shows that all Cronbach alphas coefficient (0.83) exceed 
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the widely suggested value of 0.7 (Fornell & Larcker, 1981). This indicates that the reliability of all constructs 
is satisfactory. 
 Next, the researcher analyzed bivariate correlations among variables by using Pearson correlation 
coefficients.  This correlation analysis was performed to discover the one-on-one relationships between main 
variables. The strength of the correlation between 2 variables is calculated by the Correlation coefficient (r). 
Correlation coefficient (r) ranges from -1 to +1. Perfect positive correlation (a correlation co-efficient of +1) 
implies that as one security moves, either up or down, the other securities will move in lockstep, in the same 
way. Otherwise, perfect negative correlation denotes that if one security moves in either path the security 
that is perfectly negatively correlated will move in the opposite path. If the correlation is equal to 0, the 
movements of the securities are supposed to have no correlation.  
 R squared was used in the research to denote the proportion of total variation of outcomes explained 
by the independent variable in the model. As the researcher use equity modes as dependent variable, R square 
is 0.981. It means that the regression model can explain about 97% of equity modes. R squared modified for 
the number of explanatory terms in a model or Adjusted R squared is 0.977. Then, the researcher implemented 
the variance inflation factor (VIF) analysis in order to investigate for multicollinearity.  The analysis shows that 
VIF indicators range from 2.231 to 6.002, which are lower than the maximum level of VIF (A value of 10). 
 According to Hypothesis 1, the result depicts that the relationship between PDI and tendency to 
use equity mode is positive and statistically insignificant (β = 0.12; p = 0.007). As a result, the Hypothesis 
1 can be supported. According to Hypothesis 2, the result depicts that the relationship between IDV and 
tendency to use equity mode is positive and statistically insignificant (β = 0.85; p = 0.04). As a result, the 
Hypothesis 2 can be supported. According to Hypothesis 3, the result depicts that there is no statistically 
significant relationship between MAS and tendency to use equity mode (β = -0.73; p = 0.22). As a result, 
the Hypothesis 3 cannot be supported. According to Hypothesis 4, the result depicts that the relationship 
between UAI and tendency to use equity mode is negative and statistically insignificant (β = -0.24; p < 0.001). 
As a result, the Hypothesis 4 can be supported. Additionally, according to dummy variables regression, there 
is no statistically significant relationships between control variable (types of industries) and the tendency 
to use equity modes are found as the following.  As a result, the regression results are found as the following. 
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Figure 1. Regression results 

 
 

Notes: * p <.05, ** p < .01, *** p < .001. 
           Standardized coefficients are reported. 
           Solid lines represent significant paths. 

 

DISCUSSION 
 This research aims to understand to understand how cultural entrepreneurs’ characteristics affects 
the selection of equity modes of foreign market entry. The main effect of entrepreneurs’ decision, evidence 
strongly suggests that the more entrepreneur value high PDI, IDV or low UAI leads to the high tendency 
to use equity modes of foreign market entry.  As a result, these results provide support to previous literature, 
such as companies from a country with high PDI will tend to choose equity modes when entering a foreign 
market (Makino & Neupert, 2000) and companies from high UAI countries prefer non-equity entry modes 
whenever possible (Tse, Pan & Au, 1997).  Moreover, evidence suggests that more entrepreneur value low 
MAS do not lead to tendency to choose equity mode. It is possible that the more entrepreneur value high 
MAS sometimes lead to tendency to choose equity mode as well because wholly-owned subsidiaries offer 
avoiding negotiation with partners.  Thus, future research that aims to investigate the impact of some other 
cultural dimensions as they could be main independent variables of the further research. 
 Regardless of these findings, this study has some limitations.  First, the results are based on cross-
sectional data, so making causality hard to be implied because entrepreneurs’ cultural characteristics might be 
changed in the future. Future study should solve these problems by using longitudinal data or panel data 
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collection because it will make the result of the study more reliable. Consequently, the further findings 
might fluctuate from these results. Second, due to the time limitation, the samples collected for this research 
arose from a few foreign businesses in Thailand.  The generalizability of the findings is confined by excessively 
small sample size.  Consequently, future research should gather data in a larger sample size.  Finally, the 
qualitative methods should be used in data collection as well (Roothamnong, 2017). 
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ABSTRACT 
This paper presented the performance increase of automotive air conditioning system by using the 

cooling equipment at receiver-dryer. The experiment had two cases as follows: 1) not used the cooling 
equipment at receiver-dryer, and 2) used the cooling equipment at receiver-dryer. Quantity for filling 
refrigerant was 0.3 kg that the speed of compressor 900 rpm, 1200 rpm and 1500 rpm. The test results showed 
that in case of using the cooling equipment at receiver-dryer C.O.P of automotive air conditioning system 
increase by being compared to not used the cooling equipment at receiver-dryer 4.94%. 
Keywords: coefficient of performance, automotive air conditioning system, receiver-dryer. 
 

INTRODUCTION  
From global warming in the present cause the increased earth temperature due to using fossil fuels 

increase quantity follow people and economic growth. Automotive air conditioning is important system 
that cause the heat transfer from the cabin to outside air so that driver and passenger are comfortable by 
suitable temperatures are between  22 - 26 ๐C.   
 The problem of automotive air conditioning system when use in the bad traffic area to cause the 
temperature of cabin above 25 ๐C. Due to cooling from the condenser is not enough that cause the refrigerant 
to change from vapor to incomplete liquid and effect of refrigeration to decrease. From the result of the study 
heat exchange between refrigerant with thermoelectric and fuel before inlet to expansion valve cause performance 
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of automotive air conditioning system increase (Yuttana Tepjan, 2012, p. b). In another case, spraying water  
for reducing temperature of condenser cause performance of automotive air conditioning system increase 
9% (Pottker, Online, 2012). 

From such reason cause the interest in studies of increasing performance of automotive air conditioning 
system by using cooling equipment from receiver-dryer to decrease temperature of the refrigerant before 
entering the evaporator so that the refrigerant change to be liquid completely. 

 

EXPERIMENTAL APPARATUS AND PROCEDURES 
This research is the experimental research to study the performance of automotive air conditioning 

system in case of using the cooling equipment at receiver-dryer. This experiment use the test kits as shown 
in Figure 1. and 2. shown diagram of test kits. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1. The automotive air conditioning test kits 
 
 

  

Cooling equipment 
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Figure 2. Diagram of test kits 
 
 In case of not using the cooling equipment: 
 1. Fills the refrigerant into the system by using refrigerant recovery machine. Filling refrigerant 
divide the refrigerant quantity 0.3 kg.  
             2. Turn switch on at test kits and press run button at the inverter to control speed level of compressor 
900 rpm, 1200 rpm and 1500 rpm by using Tachometer.  
             3. Select speed level of blower at maximum.  
 4. Select cooling level of evaporator at Hi. 
             5. Wait for 1 minute then read the pressure gauge and record data.  
             6. Bring pressure values Pin and Pout that the record to the find hA, hB, hC from Molier diagram.   
             7. Bring Value of hA, hB, hC to the find Coefficient of performance (C.O.P) (Weerasak Boonton, 
2007, pp. 117 - 118) shown in Figure 3. 
             Phase 1 - 2 is compression process that constant entropy, have no absorption or heat exhalation to 
the intermediary. This process called the isentropic compression. 
 Compressor Work; W  =     hA– hB         (1) 
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 Phase 4 - 1 is evaporation process of refrigerant through the evaporator to absorb the heat until 
refrigerant become vapor. 
 Refrigeration Effect; RE =     hB– hC    (2) 
             Coefficient of Performance of automotive air conditioning system consider from the effect of heat 
adsorption from the load of system. 

 C.O.P   =
   

RE

W
     (3) 

 
In case of using the cooling equipment:  

             1. Install the cooling equipment at receiver-dryer then turn switch.  
             2. Follow the procedure in case of not using the cooling equipment. 

Phase 4 - 1 is the process of evaporation for reduce the temperature of refrigerant by cooling equipment 
from receiver-dryer. 
 RE   =  hB– hD                                                                     (4) 
 

 
 

Figure 3. hA, hB, hC and hD from Molier diagram 
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RESULTS AND DISCUSSION  
 This experiment fills the refrigerant quantity 0.3 kg with use the compressor speed 900 rpm, 1200 rpm, 
and 1500 rpm. The test result shown in Table 1. 
 
Table 1.  Pressure and temperature of refrigerant at 0.3 kg  
 

Compressor 
Speed  
(rpm) 

not use cooling equipment use cooling equipment 
Pressure 
(MPa)  

Temp  
(๐C) 

Pressure 
(MPa)  

Temp  
(๐C) 

PCom, in PCom, out TCom, out TDry, out ∆T PCom, in PCom, out TCom, out TDry, out ∆T 

900 0.8 0.8 64.4 30.3 34.1 0.75 0.78 66.9 29.6 37.3 

1,200 0.5 0.8 64.2 31.3 32.9 0.5 0.78 64.9 30.1 34.8 

1,500 0.35 0.81 66.5 31.9 34.6 0.35 0.81 67.8 30.4 37.4 
   

From Table 1, Using the cooling equipment at receiver-dryer cause the temperature difference  (∆T) 
increase compare with not use the cooling equipment show that temperature of refrigerant decrease after 
leaving the receiver-dryer. 

 
Table 2.  C.O.P. of R134-a refrigerant at 0.3 kg 
 

Compressor Speed 
(rpm) 

not use cooling equipment use cooling equipment 
Enthalpy (kJ/kg) 

C.O.P 
Enthalpy (kJ/kg) 

C.O.P 
W RE W RE 

900  54 135 2.50 53 137 2.58 
1,200 65 128 1.97 65 131 2.02 
1,500 76 123 1.62 74 126 1.70 

 
From Table 2, Using the cooling equipment at receiver-dryer cause C.O.P of automotive air conditioning 

system average increase 3.55%. 
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CONCLUSION 
  

 
 

Figure 4. Compare C.O.P between unused cooling equipment and using cooling equipment 
 

 From Figure 4, at the compressor speed 900 rpm, in case of using the cooling equipment. the  
coefficient of performance of automotive air conditioning system have value more than 3.2% at the 
compressor speed 1200 rpm, in case of using the cooling equipment. The coefficient of performance of 
automotive air conditioning system have value more than 2.54% and the compressor speed 1500 rpm, in 
case of using the cooling equipment. The coefficient of performance of automotive air conditioning system 

have value more than 4.94%. 
 

REFERENCES 
Pottker, Gustavo.  (2012).  Effect of condenser subcooling of the performance of vapor compression 
            systems: Experimental and numerical investigation. In International refrigeration and 
            air conditioning conference year 2012 proceedings (Online).  Available:  
            http://docs.lib.purdue.edu/iracc/1328. 
Weerasak Boonton.  (2007).  Refrigeration.  Bangkok, Thailand: Publisher of Chulalongkorn University. 
             

http://docs.lib.purdue.edu/iracc/1328


  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 
2017 SPUC  National  and  International  Conference 

139 

 

Yuttana Tepjan.  (2012).  Performance enhancement of automotive air conditioning system using 
            thermoelectric.  Master’s thesis of  Science in Industrial Education, King Mongkut's University 
            of Technology Thonburi, Thailand. 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 
2017 SPUC  National  and  International  Conference 

140 

 

THE STUDY OF PERFORMANCE IN AUTOMOTIVE  
AIR CONDITIONING SYSTEM  

CASE STUDY: FILLED TOO MUCH REFRIGERANT 
 

Jirawat Garluna* 
Jackkapan Meearsa* 

Udomsak Chotimongkol* 
 

ABSTRACT 
This paper presented an analysis of coefficient performance of automotive air conditioning system in 

case of filled too much refrigerant with using Mollier diagram. The experiment divided quantity for filled 
refrigerant 5 levels as follows 0.2 kg, 0.25 kg, 0.3 kg, 0.35 kg, and 0.4 kg that various speed level of compressor 
900 rpm, 1200 rpm, and 1500 rpm. The test results showed that filled too much refrigerant cause the work 
to put into the compressor increased and the refrigerating effect decreased. As a result coefficient of performance 
of automotive air conditioning system decreased.  
Keywords: coefficient of performance, cooling coefficient, Mollier diagram. 
 

INTRODUCTION  
 Due to Thailand is the one of country located on the tropical zone. So the automotive air conditioning 
is important system that cause heat transfers from the cabin to the outside air so that driver and passenger 
are comfortable. Refrigerant are intermediary for heat transfers by heat absorption into itself and use the 
compressor to compresses the refrigerant from a low-pressure vapor to a high-pressure vapor. The high-
pressure vapor is pumped into the condenser, where it is condensed by the cooling airflow to a high-pressure 
liquid. The high-pressure liquid is pumped to the receiver/drier (sometimes referred to as a filter/drier), where it 
is cleaned and all moisture is removed. The clean, dry high-pressure liquid is pumped to the expansion valve, 
where it is changed to a low-pressure mixture of liquid and vapor. The low-pressure refrigerant mixture is 
then pumped to the evaporator, where the remaining liquid is turned back to a low-pressure vapor, cooling 
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vapor, cooling the air passing over the evaporator as it does so. From the evaporator, the low pressure 
vapor passes back to the compressor, which pumps it through the system again. (Mike, 2000, p. 2) 
 The common problem of automotive air conditioning system, which is little cool, is filling the too 
much refrigerant because automotive air conditioning system in each model is designed with different condition; 
Therefore, refrigerant filled quantity is not equal. Most technicians will observe pressure on the manifold 
gauges and observe the flow of a refrigerant at sight glass of receiver-drier which filled refrigerant to suitable 
criteria must use information from manual or the experienced technicians, But if technicians does not have 
information and enough experience. Filled too much refrigerant will occur. 

From such reason cause the interest in studies coefficient of performance of automotive air conditioning 
in case filling too much refrigerant to be used as reference in equipment development for measurement to 
suitable criteria. 

 

EXPERIMENTAL APPARATUS AND PROCEDURES 
This research is the experimental research to study the coefficient of performance of automotive 

air conditioning system in case of filled too much refrigerant by using test kits as shown in Figure 1. and 
Figure 2.  

 

 
 

Figure 1. The automotive air conditioning test kits 
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Evaporator Condenser

Compressor Motor

Pin Pout

Receiver drier

Inverter

Expansion Valve 

 
 

Figure 2. Diagram of test kits 
 
    Test Procedures    
 1. Each experiment fills the refrigerant into the system by using refrigerant recovery machine. Filled 
refrigerant divide the refrigerant quantity 5 levels as follows 0.2, 0.25, 0.3, 0.35 and 0.40 kg.  
             2. Turn switch on at test kits and press run button at the inverter to control speed level of compressor 
900 rpm, 1200 rpm and 1500 rpm by using Tachometer.  
            3. Select speed level of blower at 3.  
            4. Select cooling level of evaporator at Hi. 
            5. Wait for 1 minute then read the pressure gauge and record data.  
            6. Bring pressure values Pin and Pout that the record to find hA, hB, hC from Molier diagram.   
            7. Bring value of hA, hB, hC to the find coefficient of performance (C.O.P) (Weerasak, 2007, pp. 117 - 118) 
that shown in Figure 3. 
             Phase 1 - 2 is compression process that constant entropy, have no absorption or heat exhalation to 
the intermediary. This process called the isentropic compression. 
  Compressor Work; W  =    hA– hB          (1) 
 Phase 4 - 1 is evaporation process of refrigerant through the evaporator to absorb the heat until refrigerant 
become vapor. 
   Refrigeration Effect; RE = hB– hC       (2) 
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             Coefficient of performance of automotive air conditioning system consider from the effect of heat 
adsorption from the load of system. 
 

                 C.O.P = RE

W
        (3) 

 

 
 

Figure 3. hA, hB, hC from Molier diagram 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 From filled refrigerant 5 levels as follows 0.2 kg, 0.25 kg, 0.3 kg, 0.35 kg and 0.4 kg with the various  
speeds of compressor at 900 rpm, 1200 rpm and 1500 rpm. The test results show in table1.  
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Table 1. Pressure values of refrigerant in case filling too much refrigerant 
 

 Quantity of 
refrigerant 

(kg) 

Compressor Speed  
(rpm) 

Pressure ( MPa ) 

Pin Pout P 

0.20 
900 0.14 1.10 0.96 

1,200 0.11 1.14 1.03 
1,500 0.10 1.17 1.07 

0.25 
900 0.19 1.31 1.12 

1,200 0.15 1.34 1.19 
1,500 0.14 1.45 1.31 

0.30 
900 0.22 1.52 1.30 

1,200 0.19 1.55 1.36 
1,500 0.17 1.59 1.42 

0.35 
900 0.23 1.59 1.36 

1,200 0.21 1.66 1.45 
1,500 0.18 1.72 1.54 

0.40 
900 0.23 1.66 1.43 

1,200 0.22 1.83 1.61 
1,500 0.19 1.86 1.67 

 
From Table 1. The increased refrigerant filled quantity and the increased compressor speed cause 

the pressure different (P) to increase. So the coefficient of performance of refrigeration decrease. As shown in 
Figure 2. 
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Table 2. Enthalpy and C.O.P. in case filled too much refrigerant 
 

 
From Table 2. The refrigerant filled quantity 0.3 kg, which use the compressor speed 900 rpm, 

1200 rpm and 1500 rpm, is quantity that cause C.O.P of automotive air conditioning system to have the 
maximum value.   
 
 
 
 

Compressor Speed  
(rpm) 

Volume of 
refrigerant 

(kg) 

Enthalpy (kJ/kg) 
C.O.P 

hC hB hA W RE 

900 

0.2 260 387 435 48 127 2.65 
0.25 270 390 435 45 120 2.67 
0.3 275 393 435 42 118 2.81 

0.35 277 393 435 42 116 2.76 
0.4 280 395 437 42 115 2.74 

1,200 

0.2 262 383 435 52 121 2.33 

0.25 272 388 435 47 116 2.47 

0.3 277 390 435 45 113 2.51 

0.35 280 390 435 45 110 2.44 

0.4 290 390 439 49 100 2.04 

1,500 

0.2 262 383 435 52 121 2.33 
0.25 272 388 435 47 116 2.47 

0.3 277 390 435 45 113 2.51 

0.35 280 390 437 47 110 2.34 
0.4 290 390 439 49 100 2.04 
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CONCLUSION 
 1. The comparison results C.O.P  in case filled too much refrigerant. 
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                     Figure 4. Compare C.O.P in case filled too much refrigerant 
  

From Figure 4. The test results show that the speed of increased compressor cause coefficient of 
performance (C.O.P.) decrease (Gomaa, 2015, p. 172) and found that the suitable refrigerant quantity is 
0.3 kg by maximum coefficient of performance of automotive air conditioning system is between 2.81 in 
addition filled refrigerant more than 0.3 kg cause coefficient of performance of automotive air conditioning 
system decrease. 
 

 2. The comparison results for compressor work in case filled too much refrigerant. 
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Figure 5. Compare the compressor work in case filled too much refrigerant 
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 From Figure 5. The test results show that the compressor work at different speeds increase upon filled 
refrigerant more than 0.3 kg. 
 3.  The comparison of refrigerating effect in case filled too much refrigerant. 
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Figure 6. Compare refrigerating effect in case filled too much refrigerant 

  
 From Figure 6. The test results show that the refrigerating effects at different speeds of compressor 
decrease upon filled refrigerant more than 0.3 kg. 
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A CONCEPTS AND ARCHITECTURE DESIGN OF ONLINE SCHOLARLY 
ACTIVITY MANAGEMENT USING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to study and design the online scholarly activity management system 
(SAMS) using Content Management System (CMS). The concepts and architecture of application was to 
support academic activities, such as scholarly activities, academy conferences and academic competitions. 
The application is suitable for academic user and administrators, and it does not require programming skill. 
The application functions include 1) Information and Communication, 2) Register, 3) Payment notification, 
4) Automatic expert assignment, 5) Committee review, 6) Search engine, 7) Admin control and design for 
three-tier architecture based on Client/Server and Cloud Computing. However, the online scholarly activity 
management system has been developed in the paradigm of open source used by most of the universities 
and colleges. This case describes the implementation of a prototype scholarly activity management system 
developed to enhance scholarly activities.  
Keywords: online scholarly activity management system, conceptual and architecture design.  
  

INTRODUCTION 
 The rapid changes occurring in the 2st century, many of university agree that Scholarly activity is 
play a key role in exchanging learning ideas between participants and enhance knowledge students. This is 
an important factor that contributes to the competitiveness of the country. Especially in higher education 
institutions, this factor is an important mechanism to drive and promote academic skills. 
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 Scholarly Activity is an essential part of university life and development and encompasses the many 
pursuits that broaden and expand the learning communities in which faculty function and the university is 
situated. Typically these activities are related to the faculty member’s discipline but may include significant work 
that prompts the intellectual advancement of others in areas related to the faculty member’s university 
appointment. For the examples of Scholarly Activity may include but are not limited to: 
 - Academic presentations (e.g., academic conferences, professional conferences, on campus colloquia). 
 - Academic publications (e.g., academic journals, conference proceedings, Scholarly books, textbooks). 
 - Application of scholarship that results in documented change (e.g., collaboration with local schools, 
work with community organizations in problem solving, new professional certifications resulting from significant 
exploration, design of assessment systems/reports that require synthesis of expertise and exploration of data). 
 - Creation of scholarly materials or models (e.g., significant study that leads to change in University 
processes, policies, or widely-used materials). 
 - Creative endeavours, performances, and literary or artistic works. 
 - Grant development and awards. 
 - Significant study to expand areas of scholarly expertise promoting cross disciplinary experiences 
and/or student research. 
 - Invitational or juried exhibitions. 
 - Patent applications. 
 However, the education technology is an impotent tool to develop innovation. Many researchers 
rethink the way to develop innovation for learner. The Content Management System is a one thing for creates a 
variety of ways to deliver and provide electronic resources for learner. They can select the lesson that they 
want to learn and interactive with friend and Instructor. The features of the system are online program that 
have subjects and details of several lessons and support knowledge management, learning activities (Suman, 
Chawan & Meshram, 2011). 
 Therefore, this project presents research to design the concepts and architecture of an online scholarly 
activity management system for support teaching and learning in 21st century skills. It is an online scholarly 
activity management system that used to supplement multimedia, sound, video, instruction learning and 
teaching by presentation learning activities, knowledge management and collaborative learning for distribute 
resources and provides body of knowledge to admiralty students. The researcher expects that this system 
can increase wisdom and development students and that knowledge can be applied successfully. 
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DEVELOPMENT PROCESS  
 This study presents an online Scholarly Activity Management System. It was developed based on 
the Design Process (Hoffer, George & Valacich, 1999) (Settachai, 2011) consists of five design phases: analysis, 
conceptual design, development, implementation and evaluation each of which has its own design processes. 
(See figure 1). 
 Phase 1: The analysis was concerned with gathering, analyzing, and summarizing information 
necessary to build the learning environment prototype. 
 Phase 2: The system design phase focused on four design processes that translate user requirements 
into a conceptual user interface and instructional design: design scenarios development, information design, 
structure design, and page design. 
 Phase 3: The development phase: was aimed to construct a high-fidelity prototype of the learning 
environment, based on results of the initial user evaluation on low-fidelity prototypes. This phase consisted 
of three design processes, which translate the conceptual user interface and design into the high-fidelity 
prototype of the learning environment. 
 Phase 4: The implementation phase: the system is installed, initial user training is completed, user 
documentation is delivered, and the post implementation review meeting is held. Once the system is in 
steady-state production, it is reviewed to ensure that we met all of the goals in the project plan for a satisfactory 
result. 
 Phase 5: Evaluation process: this study modified the Blackbox method of software evaluation 
approach to evaluation own system. 
 This article is in the process of presenting in 1 - 2 Phase, ie Needs analysis and conceptual design, 
to use the information to develop the system in the next phase. 
 

ARCHITECTURE DESIGN  
 This research study presents an innovative concepts and architecture design of online scholarly 
activity management using content management system. This system was 3-Tier architecture based on 
Client/Server and Cloud Computing Model. Accordingly this research will consider the possibilities and 
limitations of visual feedback as a promising channel for an online scholarly activity management. The 
system was designed particularly to facilitate academy management. The basic design aim to supports 
Responsive Web Design. (Pallavi & Paras, 2014) As see figure 1. 
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Figure 1. Architecture design of online Scholarly Activity Management System 
 
 For the platform, presented in this study, the main functionality of application can be separated in 
three function and eight tasks: 1) Client presentation function, 2) Server processing function, and 3) Database 
function. The system provides the following features that are properly adapted to the users’ special requirements. 
(Haroon, 2014) 
 1) Client Presentation function: users can access information through the web browser on all smart 
devices using same URL. 
 2) Server processing function: online scholarly activity management system (SAMS) perform the 
processing as requested by the Client to retrieve data from the database. 
 3) Database function: store and backup all of information on the system. 
 

APPLIED CMS AND SAMS 
 Content Management System (CMS) is  a software application or set of related programs that are 
used to create and manage digital content. The most application develops on open source web application 
or website platform (Reem & Afaf, 2014). A content management system provides a simple, accessible website 
interface that can be used to add content to a page in a highly structured manner. The overall approach of a 
CMS is to allow for the generation of standards-compliant content.  Generally, access to a CMS is defined for 
a particular set of users who can view, add, edit and publish the content within the CMS. This reduces 
duplicate work by allowing privileged users to view the work status of content that has already been worked on 
by other users in the group. The CMS allows users to create, edit and publish content from anywhere and at 
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any time. Because content is added to the CMS server, the operational aspects of the CMS are not installed 
on users' personal computers. (Reem & Afaf, 2014) (Manoj & Asoka, 2016). 
 The Scholarly Activity Management System (SAMS) is a system developed by PHP, JQuery, Ajax, 
HTML5, CSS3, XML, Java Script, yii framework and use MySQL as a database management system. By 
developing the system as a ready-made CMS with functional support for academic activities. The application 
suitable for academy user and administrator, it does not need programming skill. The SAMS Model include: 
1) Create, 2) Manage, 3) Modify, 4) Extend, 5) Process, and 6) Publish As see figure 3. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Figure 3, the SAMS Model has a system management process consisting of six modules: 
 1. Create is a part of website development system to support academic activities. 
 2. Manage is a part of the system management consists of three parts: the submitters. The members of 
the review committee. And part of the control of the administrator, including check the payment status of 
the submitters. 
 3. Modify is a part of modifying the content of the system to match the academic activities held. By 
editing basic information. Determining the submission conditions. This is part of the administrator control. 
 4. Extend is an extension of the development of the system or extended functionality of the system 
to support future work. 
 5. Process is the part of the workflow of the system including enrollment submissions, payment 
notification, paper submission and experts qualified. 

Figure 2. The works which may be done on a     
                content 
                (Manoj & Asoke, 2016) 

Figure 3. SAMS  
Model 
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 6. Publish is the implementation of the system. The system can display reports, such as the summary 
of article submission, the results of article consideration, check list of registrants and reporting the payment 
situation. 
 

A CONCEPTS AND ARCHITECTURE DESIGN OF ONLINE SCHOLARLY 
ACTIVITY MANAGEMENT USING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
 Several scholarly activities have been regularly organized worldwide each year. The organizing 
process involves large amount of users and consists of many major steps such as call for content, submission, 
assignment for committee review, participant’s registration. These scholarly activities consume resources 
like distributing content to committee review by officer, collecting the results, notifying, and general 
participants’ registration. Based on the scholarly activity system requirements and the detailed analysis of 
a new system, the new system must be designed. Three-tier client/server architecture is formed by adding 
cloud computing model. The Client/Server has to fulfill defined software and hardware requirement. For the 
minimum software requirements are Web Browser, HTML (Hypertext Markup language), DHTML (Dynamic 
HTML), HTML5, PHP (Hypertext Preprocessor), AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), MySQL 
(open source database) and RED5/Flash player (the open source media streaming technology). (Nongyao, 
Settachai, Ubonwan & Pathom, 2015). (Reem & Afaf, 2014) (Suman, Chawan & Meshram, 2011) (Haroon, 
2014) The design of this proposed application involved: 
 A. Officer: call for content of scholarly activity, assign content of scholarly activity to committee, 
and to take final decision on acceptance/rejection. 
 B. Committee: reviewing content of scholarly activity and posting of comments back to officer. 
 C. Students: submission content of scholarly activity and registration. 
 D. Participants: register to attend scholarly activity.  
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Figure 4. Concept of Online Scholarly Activity Management System 
 
 Form the concept of online Scholarly Activity Management Using Content Management System 
that presented in this research, the main functionality of application can be separated in seven functions:  
 1. Information and communication is a function of providing information and communication channels 
such as general information about academic activities, rules, schedules, press releases, Web board, and others 
that support academic activities.  
 2. Register is a function of registration and submission. It is divided into 3 user groups: presenter, 
participants, and committee. 
 3. Payment notification is a function to confirm payment. The system will provide details about the 
payment to the presenter, participants, and committee. 
 4. Automatic expert assignment focuses on automatically assigning activity work to committee based 
on their expertise and interests. 
 5. Committee review comments management, making committee’ comments available for discussion. 
 6. Search engine the Search Component returns search results based on search criteria. 
 7. Admin control the Control Component helps the officer to change the system’s setting. 
 The design of online Scholarly Activity Management using responsive Web Design for support 
any device. As show figure 5. 
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Figure 5. GUI of an online Scholarly Activity Management System 
 

CONCLUSION 
 This article presents the concept of designing an online academic activity or SAMS system by applying 
the system development in the form of a CMS for those who want to use the system. The system can be used 
to edit the contents of the content to the activities that they themselves. It has functionality to support all 
academic activities. Without messing around with the coding section. The main functionality of application can 
be separated in seven functions: 1) Information and communication, 2) Register, 3) Payment notification, 
4) Automatic expert assignment, 5) Committee review, 6) Search engine, and 7) Admin control. Which 
corresponds to Nirundon (2015). Research on the development of information systems for international 
academic conferences. It is a web application. The system can search for articles and tables. There are article 
submission and article evaluation systems. Automated conference scheduling system. The results of the 
research found that they can be used. And can meet the needs of users as well. But there are restrictions in 
case of forgotten passwords can not access the system. The system does not support payment notification. 
And the system does not have the flexibility to grant access to a single system, such as if a member is registered 
as an author. It can not be a member in any other state and is not supported on smartphone devices. Online 
Research Activity System The researcher has developed the functionality of this section completely and to 
reduce this limit. The developed systems can access data anytime, anywhere and design of SAMS using 
Responsive Web Design for support all kinds of computers and smartphone devices using the same URL. 
 This paper describes design of an online scholarly activity management system for support teaching 
and learning in 21st century skills, which is presented in the form of a number of knowledge systems that 
improve the semantic performance of scholarly activity management system. Furthermore, we want to use 
the power and the flexibility of automatic assignment features within scholarly activity management system 
in order to develop tools, standards and environments that support the following areas: scholarly activity 
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management, allowing dynamic creation of activity. In the future can bring the concept of system design. 
To develop a support system for academic activities, such as academic conferences or professional competitions. 
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THE MAIN FUEL IN DIESEL ENGINES 
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ABSTRACT 
 This study aims to design and adapt the diesel engine combustion chamber to enable gas LPG as fuel 
and to study and test for gas, diesel, LPG. After modification, a modified diesel engine combustion chamber is 
created to enable gas LPG as fuel. Creating this test requires knowledge of the principles of the engine, a 
modified diesel engine, the engine fuel, gas, LPG, operation of vacuum systems, LPG gas equipment, 
sources of pollution in the car, and the emissions from diesel engines. 
 The process of creating a modified diesel engine combustion chamber enables gas LPG as fuel. 
Data modification and operation of the diesel injectors, fuel gas, LPG are studied. LPG gas mix is used. 
Then, the design and installation of a diesel engine to the frame and chassis fit LPG gas. After that it is 
important to find out the extent of the performance below. The compression of the engine, the engine 
emissions, the rate of fuel consumption, and the engine speed are tested. 
 The results of the measurement of exhaust gas of diesel and gas, LPG on gas LPG at an engine speed 
of 4,000 Rpm pollution load measurement is HC = 147 ppm and CO = 0.9% of fuel. Diesel pollution is 
measured HC = 239 ppm and CO = 3.41%, which showed that the CO and HC gas, LPG is higher. This 
means that the amount of CO and HC exhaust gas of gas LPG is less than the amount of CO and HC exhaust 
gases of diesel. It is showed that the cooling water temperature on gas LPG fuel temperature of the coolant 
inlet temperature is higher than diesel fuel. When gas and LPG as fuel, coolant temperature solution is 
higher. When we use oil as a fuel, it is found that the temperature of exhaust gas LPG fuel temperature 
sensor is higher than diesel fuel. Regarding the results of measuring cost of fuel gas, LPG costs less than 
the cost of diesel fuel. 
Keywords: modified diesel engines, dedicated engine. 
 

* Lecturer, Automotive Technology, Faculty of Technology, Siam technology college, Thailand 
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INTRODUCTION 
 At present, every country in the world is paying attention to its toxic environment. Which things 
These are caused by various causes due to the advancement of technology. Especially toxic weather conditions. 
At present, air pollution is destroying both direct and indirect organisms. These pollutants are smoke produced 
by combustion which contains toxic components. And suspension particles caused by the use of fuel From 
the survey statistics, the carbon dioxide content is likely to be higher. From this problem, scientists around 
the world are studying new ways to solve the problem, and to prepare for a situation where the fuel is running 
out. 
             LPG (Liquid Petroleum Gas) and gasoline are more fuel-efficient. This makes it possible to install 
an LPG fuel dispensing system for cars. The installation of LPG equipment with gasoline engines is now 
widely used. But diesel engine modification for LPG is another way to reduce oil consumption. Since there are 
advantages over other methods such as the price of second hand diesel engines. At present, the price is very 
cheap. Also, the parts used in the adaptation can be easily found from various sources. Therefore, the 
research team is interested and appreciated the importance of using natural gas as a substitute for energy 
from oil. Therefore, we have modified the combustion diesel engine to use LPG as fuel. By modifying the 
combustion engine's medium-sized diesel engine, only gas fuels can be used. In adaptation, fuel consumption 
and pollution are tested. By finding the right spots of gas as the main fuel that is likely to be the best. To 
study information on engine refinement and engine performance for development into electronic engines, 
control the fuel input of diesel engines to use gas in the future. 
 

RESEARCH OBJECTIVES 
 To study the effect of a modified LPG diesel engine. 
 

SCOPE OF STUDY 
 The scope of diesel engine development is detailed in the following LPG LPG installations. 
              1. Install the engine to the platform. 
              2. Reduction of engine compression ratio By modifying the cylinder head and piston. 
              3. Install the ignition system using the ignition coil with integrated ignition coil. 
              4. Control of the engine using a butterfly wing. 
              5. Install LPG fuel injection system with engine. 
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EXPECTED RESULTS 
 1. A guide to diesel engine conversion with LPG. To reduce costs and costs of modifications.       
 2. Saves on fuel costs. And reduce imports of crude oil from abroad. 
             3. Helps reduce air pollution problems when compared to diesel engines. 
 

THEORIES AND RELATED RESEARCH 
 Modification to use only gas fuel Dedicated Engine Final Part Is replacing a new gas-fuel engine. 
Imported from abroad to replace the original engine. The last one would be an expensive engine. Each of 
them has its own advantages and disadvantages, its installation and usage, and is interested in a third variant, 
the Dedicated Engine, which is the preferred method for large trucks. Registered in the Land Transport Act, 
but this research will study the modification of diesel engine pickup truck medium. It will be used as a gas 
fuel. At the least cost is to modify the original diesel engine to be a spark ignition engine. And use LPG as 
fuel. But most engine adapters still lack the knowledge of how to customize the settings. Of the correct 
engine It causes many problems in many respects. The problem is that most of the engines are too weak to 
perform. And the exhaust temperature is too high to damage the piston. 
 The results of this research will be used as a guideline to refine the timing of the ignition suitable 
for diesel engines converted into LPG engines. To maximize engine performance. No damage due to excessive 
exhaust temperature. And emissions to the atmosphere are minimal, and can be used to design this effect. 
And to develop a diesel engine ignition control system adapted to LPG engines. 
 Somsak (2005) presents the effect of open exhaust valve on the performance of an injected natural 
gas engine by adopting a petrol engine 1,500 cc converted to use alternating fuel between natural gas and 
gasoline. Test operation when the tongue fully accelerates. And change the opening stroke of the exhaust 
valve is different. The study indicated that adjust the stroke of opening and closing the exhaust valve to slow 
down by 9 degrees, resulting in torque, fuel consumption rate. And the thermal efficiency of the overall 
engine braking is about 5 percent higher. The concentration of hydrocarbons, carbon monoxide And oxides 
of nitrogen Overall, the reduction was approximately 8 percent compared to opening and closing of the 
exhaust valves at standard positions. In addition, the adjustable stroke of the exhaust valve opens and 
closes 9 degrees faster, resulting in lower torque and thermal efficiency. The highest fuel consumption 
was the hydrocarbon pollution. And carbon monoxide is highest. 
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 Raksit (2007) has experimented to improve the performance of compressed natural gas vehicles. 
With the introduction of gasoline engines equipped with natural gas, injection systems use the mechanical 
control of gas distribution. Then, take the test car to the test stand at the wheel. By benchmarking performance 
between gasoline-fueled engines. With gas-fueled engine Electronic control of the ignition timing. And do 
not install the electronic control system ignition timing. Max load The results showed that. Engines that use 
compressed natural gas do not have an electronically controlled ignition timing of 20% power loss compared 
to gasoline-fueled vehicles. 
 

RESEARCH METHODS 
 Study of engine data on diesel and LPG fuel for data on diesel engine combustion modification, 
using LPG as fuel. By studying the principle of diesel engine conversion. Study the operation of mixed 
LPG and mixed LPG equipment. As well as the study of diesel and LPG fuel efficiency. By studying the 
resources that can be collected. Then the data was processed in order to design and install the LPG gas 
mixture. In order to guide the modification of the combustion diesel engine, LPG is used as fuel. 
 

 
 

Figure 1. shows the cylinder head and the modified wood burn chamber position 
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Figure 2. shows the volume expansion of the combustion chamber 
 

 
 

Figure 3. Installs Thotle valve 
 

 
 

Figure 4. Install the Distributor 
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RESULTS 
 

 
 

Figure 5. Comparison of fuel consumption 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6. Compares the coolant temperature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Compares the exhaust temperature 
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Figure 8. Compares oil temperature 

 
 

Figure 9. shows CO emission 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10. shows HC emission monitoring 
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CONCLUSIONS AND DISCUSSION 
 In experiments, the combustion engine diesel engine modified to use LPG as fuel. To know the 
amount of exhaust gas CO, HC coolant temperature. Exhaust temperature And compare the costs between 
diesel fuel. And LPG fuels. The results of the experiments are displayed as tables and graphs. To compare 
the difference between diesel fuel And LPG fuels. All of this is higher than the use of LPG as fuel. Except 
for the amount of fuel used at LPG gas. Will be higher But when it is calculated as the cost of fuel. LPG 
consumption is cheaper. The information obtained from this experiment can be used to improve the efficiency 
of diesel engine with LPG conversion as main fuel. 
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ABSTRACT 
The article presented a prototype of the flood early warning system developed within a project.  

All the water level information is kept into an interactive decision support system that helps city authorities to 
make informed decisions in case of emergency. This paper described about our system. In addition, the 
researchers proposed a simple method to automatically detect the flood for warning people by applying 
widely used surveillance camera. The proposed method can perform near real-time. The results show 97% 
of accuracy.  
Keywords: image-processing, computer-vision, prediction, flood alarm system. 
 

INTRODUCTION  
Flooding has become more important problem in Thailand because the forest in Thailand is decreasing 

rabidly. When the heavy rain drained into the land, soil cannot absorb a large amount of water. Therefore, 
effective real-time water information is extremely important for flood warning. The developed countries 
in the world are using a variety of weather forecasting systems to prevent the flooding. The focus of this 
study is the detection of flood in a video sequences that is being fed by a static video surveillance camera.  

This research will be presented about surveillance, water levels, the new format using video surveillance 
and warning, current water levels the most. The proposed system will be a real time using a video remote 
monitoring and automatic analysis flood to remind, the water level at the flood enters the dangerous level.  
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LITERATURE REVIEW 
 Wei & Sudau (2012) study image-based automated monitoring of flood formation and analyses of 
water level fluctuation were proposed as value-added intelligent sensing applications to turn a passive monitoring 
camera. This research focuses on the determination of flood formation based on image-processing techniques. 
The experimental results suggest that the visual sensing approach may be a reliable way for determining 
the water fluctuation and measuring its elevation and flood intrusion with respect to real-world coordinates. 
And Result of Chen, Wang, Xiao & Gong (2014), a heterogeneous sensor web node meta-model for the 
management of a flood monitoring system. Gourley, Maddox, Howard & Burgess (2002); Basha, Ravela & 
Rus (2008) Model-based monitoring for early warning flood detection. Krzhizhanovskaya, Shirshov,  
Melnikova, Belleman, Rusadi, Broekhuijsen, et al. (2011) study with  multisensor was monitoring water 
levels approach provides more accurate estimates of rainfall (Lin, Chang, Jou, Wilson & Roberts, 2012). 
Objective prediction of warm season afternoon thunderstorms in northern Taiwan using a fuzzy logic approach. 
A fuzzy logic algorithm is developed to provide objective guidance for the predi ction The fuzzy logic 
algorithm is able to integrate the preconvective predictors and provide probability guidance for the prediction 
of afternoon thunderstorms under weak synoptic-scale conditions, and could be implemented in real-time 
operations as a forecaster aid (Lee, Ho, Lee, Wang, Guo, Chen, et al., 2013) evaluation results basically match 
the observed data on flooding (Webster, 2010) improve weather forecasts for the developing world. Heiner, 
Barfuss & Johnson (2011) conditional assessment of flow measurement accuracy by prediction partnerships 
would cost little and reduce the regional carnage caused by floods.   

Hall, Schumann, Bamber, Bates & Trigg (Online, 2015), geodetic corrections to Amazon River water 
level gauges using icesat altimetry Gauge stations are vital for monitoring water levels worldwide The approach 
could provide improvements in modeling floodplain flow, processes, and fluxes. (Shih, Chen & Yeh, 2014) 
Improving our understanding of flood forecasting using earlier hydro-meteorological intelligence. Castillo-
Effer, Quintela, Moreno,mJordan & Westoff (2014)  aims at the development and accuracy of such a warning 
system monitoring the environment Considerable flooding is often shown in the simulated hydrographs, 
but the results as to the peak time and peak stage are not always in agreement with the observations. This 
research use image processing and algorithm monitoring water levels for forcast and prediction flooding. 
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METHODOLOGY 
Input image is captured using a surveillance camera. The images will be stored as image file formats 

like JPEG.  
 

 
 

Figure 1. The image from camera is used for the system 
 

Image Matching Techniques 
Image matching refers to the automatic identification and measurement of corresponding image  

points that are located on the overlapping area of multiple images. The various image matching methods  
can be called as Feature based matching. 

Correlation Windows 
Area based matching uses correlation windows. These windows consist of a local neighborhood of 

pixels. One example of correlation windows is square neighborhoods (for example, 3 x 3, 5 x 5, 7 x 7 pixels). 
In practice, the windows vary in shape and dimension based on the matching technique. Area correlation 
uses the characteristics of these windows to match ground feature locations in one image to ground features 
on the other. 

A reference window is the source window on the first image, which remains at a constant location. 
Its dimensions are usually square in size (for example, 3 x 3, 5 x 5, and so on). Search windows are candidate 
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windows on the second image that are evaluated relative to the reference window. During correlation, many 
different search windows are examined until a location is found that best matches the reference window. 

Correlation Calculations 
Two correlation calculations are described below: cross correlation and least squares correlation. 

Most area based matching calculations, including these methods, normalize the correlation windows. Therefore, 
it is not necessary to balance the contrast or brightness prior to running correlation. Cross correlation is more 
robust in that it requires a less accurate a priori position than least squares. However, its precision is limited 
to one pixel. Least squares correlation can achieve precision levels of one-tenth of a pixel, but requires an 
"a priori" position that is accurate to about two pixels. In practice, cross correlation is often followed by 
least squares for high accuracy. 

Cross Correlation 
Cross correlation computes the correlation coefficient of the gray values between the template window 

and the search window according to the following equation: 
 

 
 
Where: 

   =  correlation coefficient 
g (c, r)  =  gray value of the pixel (c, r) 
c1, r1  =  pixel coordinates on the left image 
c2, r2  =  pixel coordinates on the right image 
n   =  total number of pixels in the window 
i, j   =  pixel index into the correlation window 

 
 When using the area based cross correlation, it is necessary to have a good initial position for the 
two correlation windows. If the exterior orientation parameters of the images being matched are known, a 

https://wiki.hexagongeospatial.com/index.php?title=File:Photog_cross_correlation_equations.png
https://wiki.hexagongeospatial.com/index.php?title=File:Greek_rho_symbol.png
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good initial position can be determined. Also, if the contrast in the windows is very poor, the correlation 
can fail. 

Least Squares Correlation 
Least squares correlation uses the least squares estimation to derive parameters that best fit a search 

window to a reference window. This technique has been investigated thoroughly in photogrammetry. It  
accounts for both gray scale and geometric differences, making it especially useful when ground features 
on one image look somewhat different on the other image (differences which occur when the surface terrain 
is quite steep or when the viewing angles are quite different). 

Least squares correlation is iterative. The parameters calculated during the initial pass are used in 
the calculation of the second pass and so on, until an optimum solution is determined. Least squares matching 
can result in high positional accuracy (about 0.1 pixels). However, it is sensitive to initial approximations. 
The initial coordinates for the search window prior to correlation must be accurate to about two pixels or 
better. When least squares correlation fits a search window to the reference window, both radiometric (pixel 
gray values) and geometric (location, size, and shape of the search window) transformations are calculated. 

For example, suppose the change in gray values between two correlation windows is represented 
as a linear relationship. Also assume that the change in the window’s geometry is represented by an affine 
transformation. 

 

 
 

Where: 
c1, r1     =  pixel coordinate in the reference window 
c2, r2     =  pixel coordinate in the search window 
g1 (c1, r1)   =  gray value of pixel (c1, r1) 
g2 (c2, r2)   =  gray value of pixel (c1,r1) 
h0, h1     =  linear gray value transformation parameters 
a0, a1, a2    =  affine geometric transformation parameters 
b0, b1, b2   =  affine geometric transformation parameters 
Based on this assumption, the error equation for each pixel is derived, as shown in the following 

equation: 

https://wiki.hexagongeospatial.com/index.php?title=File:Photog_least_squares_correlation1.png
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Where: 
gc and gr are the gradients of g2 (c2, r2). 

 

RESULT  
The proposed flood detection system was tested using a real outdoor surveillance camera in an area 

at a river. The proposed video processing system can identify the risk.  The images from surveillance camera 
used in this experiment was taken 24 hours. The proposed system can perform each image by apply template 
matching. The detected results for the flood objects will be used for warning people on the website. The result 
shows 97% accuracy. 
 

CONCLUSION 
The main purpose of this study was to apply the traditional surveillance camera for the flood detection. 

Our study shows image processing technique can be used for providing a flooding detection and warning. 
In addition, this automated detection system can perform a near real-time analysis and send warning text 
to the website. Finally, it can be widely used in any urban areas which will warn citizens stay away from 
the flooding regions in order to avoid the dangerous. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the current problem conditions in media and instructional 

technology of Anubanchonburi School. The sampling groups of this study were 30 school’s staffs, selected 
sampling groups using simple purposive sampling method. Research methods were applied to collect 
quantitative data using interviews and questionnaires for participant and non-participant observations, as 
well as documentary studies. The process and product research tools were evaluated by three experts 
revealing an index of item objective congruence of 0.51. The survey was on a 5-point Likert-type scale. 
Data collection was done by questionnaires then the questionnaires were analyzed to find out the conclusion. 
Data analysis was done using mean and standard deviation. The results show that: 1) the current situation 
shows that the application of information technology and communications to enhance the management 
and educational services with a focus on the primary, and 2) the current problem and need of the staff 
found that lack of knowledge in media innovation and experience in the use of educational innovation. 
Thus, research results will lead the various to develop solutions and fine the ways to solve these issues in 
future. 
Keywords: current problem conditions, needs analysis, learning media and instructional technology. 
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INTRODUCTION 
Learning Media and Instructional Technology are defined as any class that offers its entire curriculum 

in the educational course, thereby allowing students to participate regardless of geographic location, independent 
of time and place (Harasim, Hiltz, Teles & Turoff, 1995). Instruction media and information technology have 
many advantages and some of them being convenience, flexibility, accessibility, and self-pacing. Efficient 
access to information is another characteristic of professional education (McComb, 1993). However, the 
importance of instruction media and information technology for education is quite clear. It is the knowledge 
of putting one's potentials to maximum use. One can safely say that a human being is not in the proper sense 
till he is educated. This importance of education is basically for two reasons. The first is that the training of 
a human mind is not complete without education. Education makes man a right thinker. It tells man how to 
think and how to make decision. The second reason for the importance of education is that only through the 
attainment of education, man is enabled to receive information from the external world; to acquaint himself 
with past history and receive all necessary information regarding the present. Without education, man is as 
though in a closed room and with education he finds himself in a room with all its windows open towards 
outside world (Maulana, 2010).  

Thus, there has been a lot of research that has been done on the examine needs and gaps of instruction 
media and information technology in education. In this study, we decided to find our participant’s views 
on examine situations problems and needs when using instruction media and information technology of 
eastern region school in Thailand. Therefore, the result of this study used to annex the solutions to solve 
these issues in future and creating a society of participatory learner and a wide sharing of knowledge. 

 

DATA COLLECTION INSTRUMENT 
This research is a type of survey research. The data were collected by using a questionnaire and 

structured interview to get the conclusion of conditions and expectations towards the current problem 
conditions in using learning media and instructional technology. This questionnaire was validated using 
the IOC system (index of item-objective congruence) by three experts, education administrator and 
educational director, with the coherent value equal or greater than 0.51. The questionnaire was divided 
into 3 sections: 
 Section 1: interviewees’ basic data. 
 Section 2: problems found and needs areas.    
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 Section 3: open-ended questions.   
The data collected from questionnaire were analyzed using descriptive statistics, percentage and 

the data collected from group conversation was analyzed using quality analysis to translate, interpret and 
make conclusions. 

 

RESEARCH RESULTS 
These studies were to find out the situations, problems and needs in using learning media and 

instruction technology. The questionnaire was synthesized via perceptions’ experts. After that, collection 
questionnaires data was done by 30 school’s staffs. The evaluation criteria determined the overall situations, 
problems and needs of learning media and instruction technology in Anubanchonburi School, its clarity 
and impact, and followed international research. In this research, researcher examines in three areas: 1) The 
situations of learning media and instruction technology area, and 2) The current problems and needs of 
learning media and instruction technology area;  

1. The situations of learning media and instruction technology area. The results of situations could 
be concluded as follow: the present situation, the application of information and communication technology 
to increase the efficiency of management and educational services has been a top priority. Followed by the 
application of information technology and communications to advance their learning. Also used for promote 
the virtue and morality and use information technology and communications for creativity, respectively. 

2. The current problems and needs of learning media and instruction technology area. The survey 
questionnaires with rating scales. The results could be concluded as shown in Table 1. 
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Table 1.  The current problems and needs of learning media and instruction technology area 
 

Personnel and Budget Issues 
Problems Needs 

M SD M SD 
- Adequacy of staff 3.60 0.83 4.13 0.74 
- Expertise of staff 3.33 0.90 4.07 0.59 
- Training regularly and continuously 3.47 0.83 4.07 0.59 
- Cooperation of experts of other agencies 3.27 0.80 3.93 0.70 
- The adequacy of the budget 3.67 0.90 4.27 0.59 
- Flexibility in spending 3.53 0.99 4.00 0.65 
- To receive financial support from government agencies and the   private sector 3.33 1.18 4.00 0.53 
- The appropriate rate of disbursed for the economic recession 3.27 0.88 4.00 0.53 
- Training of outside speakers 3.73 0.88 4.20 0.68 
- Expertise in creating teaching materials 3.47 0.74 4.07 0.70 
- Administrative Officer for Information Technology 3.40 0.74 4.13 0.83 

Total 3.46 0.88 4.08 0.65 
 

Table 1. (Continued)  
 

Equipment and Facilities Issues 
Problems Needs 

M SD M SD 
  - Suitability of the equipment in the learning materials 3.27 0.88 4.07 0.46 

- The adequacy of the computer lab 3.20 0.77 4.13 0.64 
- Number of computers 3.47 0.83 4.13 0.64 
- The suitability of the materials present 3.27 0.80 3.93 0.59 
- State for the use of information technology to create teaching materials 3.40 0.83 4.13 0.64 
- Modernization of information technology equipment 3.20 0.68 4.07 0.46 
- The quality of computer equipment and information technology 3.40 0.83 4.13 0.52 
- Information communication technology facilitates. 3.40 0.74 4.00 0.65 
- Network management systems 3.33 0.62 4.13 0.52 
- Internet access to connect the network to a crawl 3.60 0.74 4.13 0.52 
- The centralized information technology to crawl 3.47 0.64 4.00 0.76 
- The validity of license about software 3.27 0.80 4.13 0.64 
- Suitability of the equipment in the learning materials 3.36 0.76 4.08 0.59 

Total 3.27 0.88 4.07 0.46 
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Table 1. (Continued)  
 

Instruction Media Issues 
Problems Needs 

M SD M SD 
- Students can create and use their own media and computer-assisted 
instruction 

3.47 0.74 4.33 0.49 

- Students focus on importance and benefits of information technology 3.53 0.64 4.27 0.46 
- The teaching materials for the learning 3.53 0.74 4.33 0.49 
- Creating teaching materials: Instructional Games 3.33 0.72 4.40 0.51 
- Creating teaching materials: Simulations 3.33 0.72 4.53 0.52 
- Creating teaching materials: Problem-Solving 3.20 0.56 4.33 0.49 
- Creating teaching materials: Drills and Practices 3.33 0.98 4.40 0.51 
- Creating teaching materials: Dialogue 3.20 1.08 4.33 0.49 
- Creating teaching materials: Inquiry 3.33 0.72 4.47 0.52 

Total 3.20 0.77 4.40 0.51 

 
Form table 1, the overall situations problems and needs on leanring media and information technology 

was also conducted to identify situations and problems. The level of problems issues agreement was determined 
through three categories: 1) The personnel and budget issues, 2) The equipment and facilities issues, and 
3) instruction media issues. These showed means of 3.46 (SD = 0.88), 4.08 (SD = 0.65), 3.27 (SD = 0.88), 
4.07 (SD = 0.46), and 3.20 (SD = 0.77), 4.40 (SD = 0.51), respectively.  
 

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

media and instruction technology. Research methods were applied to collect quantitative data using interviews 
and questionnaires for participant and non-participant observations, as well as documentary studies. The 
results of this research found that: 1) the current situation shows that the application of information technology 
and communications to enhance the management and educational services with a focus on the primary, 2) the 
problem of the staff found that lack of knowledge in media innovation and experience in the use of educational 
innovation, 3) The problems of equipment and facilities found that it fairly modern, but lack of care and 
continuous improvement, and 4) the problem of educational media found that it was not enough innovation 
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media in teaching and learning constantly and not enough a variety of innovation media that can motivation 
the students. And can used in conjunction with teaching both in the classroom and outside the classroom. 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
ที่ใช้บริการน้้าแข็งหลอดในอ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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CONSUMTION SATISFACTION IN RAYONG PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่ง

น้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะขององค์กรกับความ  
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งน้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ าแนกตามลักษณะองค์กร 
และ 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่
ใช้บริการขนส่งน้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 302 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของลูกค้าที่ใช้บริการน้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก ส่วนความ 
พึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งน้ าแข็งหลอดอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะของ
องค์กรกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งน้ าแข็งหลอด พบว่าองค์กรที่มีขนาดธุรกิจแตกต่างกันจะมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจ
แตกต่างกันในด้านการซื้อมาขายไป จ านวนพนักงานที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านความ
... 
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สะอาดและความปลอดภัย ระยะเวลาที่ซื้อสินค้าแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านความ
สะอาดและความปลอดภัย และปริมาณการสั่งซื้อที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละประเภทของสถานประกอบการอาจจะเท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ค้าส้าคัญ: การขนส่ง, คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจ, ธุรกิจน้ าแข็ง 
 

ABSTRACT 
The research aims 1) to study the factors that affect customer satisfaction transport ice in Ban Chang, 

Rayong, 2) to compare the characteristics of the organization and satisfaction of customers who use public 
transport ice in Ban Chang, Rayong by organizations, and 3) to study the influence of the quality of transportation 
services that affect customer satisfaction transport ice in Ban Chang, Rayong. The number of samples used 
in this research was 302 cases. Questionnaires were used to collect data and statistics to analyze the data 
were frequency distribution, percentage, the arithmetic average, standard deviation, and, the analysis of 
the computer program. The research indicated that users are satisfied with the overall quality of service, 
customer service ice in Ban Chang, Rayong at a high level. The satisfaction of customers using the service 
ice was at a high level. The results of the comparison factors and satisfaction of customers who use public 
transport ice that organizations have different business will be satisfied by the price difference, marketing 
plans and promotion. Different types of businesses have different satisfaction by business types. For 
cleanliness and safety. The time of purchase, the difference will affect the satisfaction of our customers is 
cleanliness and factors. The order volume is different to impact the satisfaction of customers is not different 
due to the volume of customer orders in each category of establishment which may be equal based on 
customer demand or the seasons.  
Keywords: transportation, service quality, satisfaction, the ice manufacturing. 
 

บทน้า 
การขนส่งสินค้าหรือกิจกรรมด้านการเคลื่อนย้ายสินค้ามีความสัมพันธ์กับมนุษยชาติมายาวนาน นับแต่

อดีตที่สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในภาคเกษตรกรรมจนมาถึงปัจจุบันที่การติดต่อค้าขายเป็นแบบไร้พรมแดน 
สินค้าที่ขนส่งจะมีความหลากหลายโดยมากมาจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และมีการขนส่งไปทั้ง
ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิตสินค้าตั้งแต่เร่ิมกระบวนการผลิตจนถึงการกระจายผลผลิต
ไปสู่มือผู้บริโภคล้วนต้องอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น 
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การขนส่งจึงถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์และมีส่วนช่วยสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งยังท าหน้าที่เป็นสื่อให้เกิด
การผลิต การบริโภค และการขยายตัวในด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ราคาสินค้าที่ประชาชนต้องการเพื่อ
การซื้อสินค้าส าหรับอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวันนั้น จะมีค่าขนส่งรวมอยู่ในสินค้าเป็นทอด ๆ นับ 
ตั้งแต่น าวัตถุดิบไปสู่แหล่งผลิต จากแหล่งผลิตไปใช้ในการผลิตสินค้าและถูกส่งผ่านไปยังพ่อค้าคนกลาง  
พ่อค้าปลีก จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นย่อมกระทบ 
ต่อระดับราคาของสินค้าซึ่งเป็นภาระแก่ผู้บริโภค ส าหรับพัฒนาการของการขนส่งในประเทศไทยนั้น เร่ิมมา
จากในอดีตที่มีการใช้เส้นทางแม่น้ าและล าคลองเพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตรและติดต่อค้าขาย โดยปัจจุบันการ
ขนส่งบางประเภทอาจลดบทบาทความส าคัญลงไป และการขนส่งบางประเภทที่มีความสะดวกรวดเร็วและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากกว่าจะทวีความส าคัญขึ้นมาแทน จากการพิจารณา
แนวโน้มการขนส่งสินค้าภายในประเทศจะเห็นได้ว่า การขนส่งทางรถไฟและทางแม่น้ าล าคลองมีแนวโน้ม
การขยายตัวในอัตราต่ า ท าให้คาดการณ์ได้ว่าการขนส่งทั้งสองรูปแบบมีแนวโน้มที่จะลดความส าคัญในอนาคต 

การขนส่งสินค้าจึงเป็นงานบริการที่ต้องมีการติดต่อกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นจ านวนมาก ท า
ให้คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าได้รับบริการไม่ดี ไม่เป็นที่น่าพอใจ อาจท าให้เปลี่ยน 
ไปใช้บริการของบริษัทอ่ืนได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าหากได้รับบริการที่ดีจะท าให้เกิดความประทับใจและกลับ 
มาใช้บริการอีกคร้ัง ซึ่งสิ่งที่องค์กรจะได้รับผลตอบแทนกลับมาคือผลก าไรที่จะท าให้องค์กรเติบโตและ
ด าเนินงานต่อไปได้ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับ
ความต้องการด้านการขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ และควรพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการขนส่ง
และคุณภาพการบริการควบคู่กันไปด้วย  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยแบ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขนส่งที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความ

เชื่อมั่นของลูกค้า ออกเป็น 2 ตัวแปรคือ 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะองค์กรของลูกค้า และคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่ง 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งน้ าแข็งหลอดในอ าเภอ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง  
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะขององค์กรกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งน้ าแข็ง

หลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ที่ใช้บริการขนส่งน้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ลักษณะขององค์กรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งน้ าแข็งหลอด

ในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 
2. คุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่ง

น้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่
ใช้น้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ใช้แบบสอบถามจ านวน 186 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ประเภทของสถาน
ประกอบการ ขนาดสถานประกอบการ ระยะเวลาที่ซื้อสินค้าจากบริษัท ปริมาณการส่งสินค้า ตอนที่ 2 สอบถาม
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ เช่น คุณภาพพนักงานบริการ การติดต่อและกระบวนการสั่งซื้อ ขั้นตอนผู้
ให้บริการ การขนย้ายสินค้าที่ส่งมอบ ตอนที่ 3 สอบถามปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่ง
น้ าแข็งหลอด เช่น ความรวดเร็วในการขนส่ง การตอบสนองความต้องการ ความสะอาด ความปลอดภัย ราคา 
และการส่งเสริมการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (one-way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะขององค์กรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร 
ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ สถานบันเทิง ร้อยละ 32.3 และร้านกาแฟ ร้อยละ 31.7 มีจ านวนพนักงานอยู่ที่ 1 - 10 
คน ร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ 11 - 20 คน ร้อยละ 33.9 และตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป ร้อยละ 12.9 ตามล าดับ มีระยะ 
เวลาสั่งซื้อทุกวัน ร้อยละ 75.8 และสั่งซื้อทุก 2 วัน ร้อยละ 24.2 ตามล าดับ มีปริมาณสั่งซื้อมากกว่า 90 กิโลกรัม 
ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ ปริมาณสั่งซื้อ 71 - 90 กิโลกรัม ร้อยละ 25.3 ปริมาณสั่งซื้อ 51 - 70 กิโลกรัม ร้อยละ 
17.7 ปริมาณสั่งซื้อ 31 - 50 กิโลกรัม ร้อยละ 10.2 ปริมาณสั่งซื้อ 11 - 30 กิโลกรัม ร้อยละ 7.0 และปริมาณ
สั่งซื้อน้อยกว่า 10 กิโลกรัม ร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะขององค์กรของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จ้านวน (คน) ร้อยละ 
1. ประเภทของสถานประกอบการ   

ร้านอาหาร 67 36.0 
ร้านกาแฟ                                                 
สถานบันเทิง 

59 
60 

 

31.7 
32.3 

 รวม 186 100.0 
2. จ านวนพนักงานทั้งหมดในสถานประกอบการ   

1 - 10 คน 
11 - 20 คน 

99 
63 

53.2 
33.9 

ตั้งแต่ 21 คน ขึ้นไป 24 12.9 
รวม 186 100.0 

3. ระยะเวลาที่ซื้อสินค้า   
ทุกวัน 141 75.8 
2 วัน 45 24.2 

รวม 186 100.0 
4. ปริมาณการสั่งซื้อ   

น้อยกว่า 10 กิโลกรัม 7 3.8 
11 - 30 กิโลกรัม 13 7.0 
31 - 50 กิโลกรัม                                                                                            
51 - 70 กิโลกรัม 
71 - 90 กิโลกรัม 
มากกว่า 90 กิโลกรัม 

19 
33 
47 
67 

10.2 
17.7 
25.3 
36.0 

รวม 186 100.0 

 
2. คุณภาพการให้บริการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพพนักงานบริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการติดต่อและกระบวนการสั่งซื้อ ด้านการขนย้ายสินค้าที่ส่งมอบ และด้านขั้นตอนผู้ให้บริการ 
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3. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1  ลักษณะขององค์กรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่ง

น้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน พบว่าลักษณะขององค์กรที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยลูกค้าที่เป็นร้านกาแฟและสถานบันเทิงมีความพึงพอใจมากกว่าลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร อาจเนื่องมาจาก
ลูกค้ามีการซื้อขายกันมานานจึงท าให้เกิดความพึงพอในการบริการ ไม่สอดคล้องกับ ณัฐกฤตา รักใหม่ (2557) 
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี พบว่าปัจจัยองค์กรด้าน
จ านวนพนักงาน ระยะเวลาที่ซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งน้ าแข็งหลอด จ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร 
 

ปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร ค่าสถิติของความพึงพอใจของลูกค้า 
 1. ประเภทของลูกค้า 9.19* (0.00) 
 2. จ านวนพนักงาน 0.01   (0.99) 
 3. ระยะเวลาที่ซื้อ 0.92   (0.09) 
 4. ปริมาณการสั่งซื้อ 1.37   (0.12) 

    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรระยะเวลาที่ซื้อ ใช้การทดสอบที (t-test) ในตารางคือค่า t (Sig.) ตัวแปรประเภทของลูกค้า  
       จ านวนพนักงาน และปริมาณการสั่งซื้อ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (one-way ANOVA) ในตารางคือ F (Sig.) 

 

สมมติฐานท่ี 2  คุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้
บริการขนส่งน้ าแข็งหลอดในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  พบว่าโดยรวมลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการด้านการขนส่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งมี
ระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 40 ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
จากการถดถอย 25.82 4 6.46 8.02* 0.00 
จากแหล่งอื่น ๆ 145.64 181 0.81   

รวม 171.46 185    
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation, R ) = .388 
ค่าสัมประสิทธิ์ด้านประสิทธิภาพ (coefficient of determination, 2R ) = .151 

*p < .05 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 คือ ด้านคุณภาพพนักงานบริการ ล าดับที่ 2 คือ ด้านขั้นตอนผู้ให้บริการ ล าดับที่ 3 คือ ด้านการติดต่อ
และกระบวนการ และล าดับที่ 4 คือ ด้านการขนส่ง ดังตารางที่ 4 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธิดา บุญเกิด 
(2558) ที่ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทซื้อมาขายไป
แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พบว่าปัจจัยด้านราคาและการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับประเภทของสถานประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยต่อความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า 
 

คุณภาพการให้บริการด้านขนส่ง 
ความพึงพอใจของลูกค้า 

t 
 

p-value สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่  (constant) -3.49 2.25 -1.55 0.12 
1. ด้านคุณภาพพนักงานบริการ 0.69 0.29 2.36** 0.02 
2. ด้านการติดต่อและกระบวนการ 0.08 0.19 0.41 0.69 
3. ด้านขั้นตอนผู้ให้บริการ 0.47 0.19 2.40** 0.02 
4. ด้านการขนส่ง 0.54 0.15 3.57** 0.00 

 *p < .10, **p < .05    

 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้  
 1. การติดต่อของพนักงานโดยรวม ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท หรือทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง รวมทั้งการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านกระบวนการสั่งซื้อ จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการค าสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ต้องพยายาม
ด าเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาช่วยด าเนินงานได้ 
 3. ด้านความรวดเร็วในการขนส่ง ในสถานการณ์เร่งด่วน ผู้บริหารควรจะมีพนักงานบริการส ารองไว้ 
เมื่อเวลาที่ลูกค้าต้องการน้ าแข็งหลอดทันที 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจด้านการขนส่งสินค้า ส าหรับอุตสาหกรรมอื่น 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านโลจิสติกส์หรือด้านการขนส่งของแต่ละ

บริษัท 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการ
ทางการมองเห็นที่จะใช้หลักการสะท้อนของคลื่นอัลตร้าโซนิคในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้
สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าและระดับของพื้นที่ต่างระดับได้ในเวลาเดียวกัน โดยใช้ไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ เอทีเมกา328 ท าหน้าที่สร้างสัญญาญคลื่นพัลส์วิดท์มอดูเลเตอร์ขนาดความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ์ 
เมื่อสัญญาณคลื่นสะท้อนกลับจากวัตถุจะถูกรับโดยภาครับ 2 ชุด โดยภาครับชุดที่ 1 จะตรวจสอบความสูง
เทยีบกับระดับอ้างอิง และภาครับชุดที่ 2 จะตรวจสอบระยะทางของสิ่งกีดขวาง หากพบพื้นที่ต่างระดับหรือ
สิ่งกีดขวาง อุปกรณ์จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนเป็นระบบสั่นผ่านคอยด์ไวเบรเดอร์และเสียงผ่านบัสเซอร์ โดยที่
ระยะสิ่งกีดขวาง 150 ซม. มีการแจ้งเตือนในรูปแบบการสั่นระดับที่ 1 ระยะสิ่งกีดขวาง 100 ซม. มีการแจ้งเตือน 
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ในรูปแบบการสั่นระดับที่ 2 และระยะสิ่งกีดขวาง 50 ซม. มีการแจ้งเตือนในรูปแบบเสียงระดับที่ 1 และการ
สั่นระดับที่ 2 ทางต่างระดับขาขึ้นมีการแจ้งเตือนในรูปแบบเสียงระดับที่ 2 ทางต่างระดับขาลงมีการแจ้งเตือน
ในรูปแบบเสียงระดับที่ 2 และการสั่นระดับที่ 2 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน จากการทดสอบประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวาง สามารถแจ้งเตือนได้ในระยะทางที่ก าหนดและแจ้งเตือนพื้นที่ต่างระดับทั้งขาขึ้น
และขาลงได้ ซึ่งผลการทดสอบความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้พิการทางการมองเห็นอยู่ในระดับมาก  
ค้าส้าคัญ: อัลตร้าโซนิค, ผู้พิการทางการมองเห็น, อุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวาง 
 

ABSTRACT  
  This research aims to establish and validate an obstacle warning device for visually impaired 

people. The device uses a ultrasonic wave reflection principle to detect obstructions. The proposed device 
can detect both obstacles and different floor levels before users at the same time. An ATmega328 
microcontroller was used to generate a 40 kHz pulse width modulator (PWM) signal. If the PWM signal 
can reflect back from obstacles and received by two sets of receivers to check the height relative to the 
reference level and the distance of the obstruction.  If a level or obstacle is found, the device will generate 
signals, vibration and sound signals. Different for the security of the user.  From performance testing, the 
obstacle warning device can be alerted when obstacles or different floor levels.  The results of the average 
satisfaction test of the visually impaired were at a high level. 
Keywords: ultrasonic, blind people, obstacle warning device. 
 

บทน้า    
ในปัจจุบันมีผู้พิการทางการมองเห็นในประเทศไทยที่จดทะเบียนไว้ จ านวน 186,389 คน (กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ออนไลน์, 2558) ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
แม้จะมีความยากล าบากบ้าง เช่น การเรียนรู้ การท างาน ฯลฯ อาชีพส่วนใหญ่ของผู้พิการทางการมองเห็นมี
ตั้งแต่คนขายสลากกินแบ่ง วณิพก จนถึงเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้พิการทางการมองเห็น
ยังคงประสบปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการบริการทางสังคมต่อผู้พิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานยังมี
ไม่เพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมไปถึงสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ก็ยังไม่เพียงพอและไม่ได้
มาตรฐาน นอกจากนั้นการจดทะเบียนผู้พิการยังไม่ครอบคลุมผู้พิการทุกคน ท าให้การวางแผนของหน่วยราชการ
ไม่ตรงตามปัญหาที่มีอยู่จริง (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ, ออนไลน์, 2555) โดยปัญหาที่พบ
มากในผู้พิการทางการมองเหน็คือ ปัญหาด้านการเดินทาง เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นเส้นทางหรือสิ่งกีดขวาง 
ทางได้เหมือนคนปกติทั่วไป อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางได้ โดยทั่วไปผู้พิการทางการมองเห็นจะใช้
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ไม้เท้าน าทางเป็นตัวช่วยในการเดินทาง แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในบางกรณี เช่น ผู้พิการทางการมองเห็นจะรับรู้
เท่ากับความยาวของไม้เท้าน าทางเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการเดินทาง หรือไม้เท้าน าทางอาจตรวจสอบ
ผิดพลาดได้ในกรณีที่มีหลุมบ่อขนาดไม่กว้างมาก หากผู้พิการทางการมองเห็นมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับ
สิ่งกีดขวางล่วงหน้าได้ไกลขึ้น จะท าให้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางทางเดินได้ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามี 2 ส่วนคือ 1) การน าเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ  มาติดกับตัวไม้เท้า
ขาวแบบเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในด้านระยะการใช้งาน และการใช้เซ็นเซอร์
ชนิดล าแสงอินฟราเรดจะท าให้ผลการแจ้งเตือนไม่กว้างหรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (วิลาสินี ภารเจิม และ
ขนิษฐา สุขงาม, 2553) และ 2) การใช้วิธีตรวจจับด้วยกลอ้งตรวจจับสี (Fukasawa & Magatani, Online, 2012) 
เหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีการทาสีไว้เท่านั้น บางสถานที่ที่ไม่มีการทาสีไว้ก็จะเป็นข้อจ ากัดของระบบนี้เช่นกัน 
และในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ระบบนี้ก็จะตรวจจับไม่ได้ ผู้วิจัยจึงประสงค์จะสร้างอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวาง
ส าหรับผู้พิการทางการมองเห็นที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระยะ 3 เมตร ซึ่งเพียงพอส าหรับการ
เดินทาง โดยมีเสียงสัญญาณและระบบสั่นเตือนเพื่อบอกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ในเส้นทางเดิน ท าให้ผู้พิการทางการ
มองเห็นระมัดระวังในการเดินทางเพิ่มขึ้นและยังลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็น
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น 

       2. เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น 
3. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น รวมถึง

ทางต่างระดับต่าง ๆ เช่น บันได เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถเดินทางได้ปลอดภัย รวมทั้งส ารวจ
ความพึงพอใจที่มีต่ออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น โดยก าหนดขั้นตอน ดังนี ้

1. การศึกษาและสร้างอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น 
2. การออกแบบแบบส ารวจความพึงพอใจ 
3. การทดสอบระบบกับกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาและสร้างอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส้าหรับผู้พิการทางการมองเห็น ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลและ

ปัญหาของผู้พิการทางการมองเห็น พบว่าถึงแม้ผู้พิการทางการมองเห็นจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
เอง แต่ยังพบปัญหาหลายประการ เช่น ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม เทคนิคในการใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์
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ช่วยในการเดินทางชนิดอ่ืน ๆ รวมถึงเจตคติของผู้คนรอบข้าง ดังนั้น อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเตือนสิ่งกีดขวาง
ส าหรับผู้พิการทางการมองเห็นจึงต้องมีความสามารถในการตรวจจับพื้นผิวต่างระดับ เช่น บันได หรือพื้น
ต่างระดับได้ โดยมีรูปแบบการท างานดังภาพที่ 1 โดยอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น
จะมีเซ็นเซอร์ระยะทางอยู่สองตัวที่ท ามุมต่างกัน 45 องศา ตัวที่ 1 จะชี้ไปข้างหน้า และตัวที่ 2 จะชี้ไปที่พื้น 

 

  
(ก) ไม่มีสิ่งกีดขวาง (ข) มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า 

 

 

 
 

(ค) มีสิ่งกีดขวางเป็นบันไดทางขึ้น (ง) มีสิ่งกีดขวางเป็นบันไดทางลง 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะของการตรวจจับสิ่งกีดขวาง 
 

จากภาพที่ 1 การท างานสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1) สภาพที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง (ภาพที่ 1 ก) 
เซ็นเซอร์ตัวที่ 1 จะไม่พบวัตถุ ในขณะที่ตัวที่ 2 จะตรวจพบพื้นตลอดเวลา 2) สภาพที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า 
(ภาพที่ 1 ข) เซ็นเซอร์ตัวที่ 1 จะพบวัตถุ และตัวที่ 2 จะตรวจพบพื้นตลอดเวลา 3) สภาพที่มีสิ่งกีดขวางเป็น
บันไดทางขึ้น (ภาพที่ 1 ค) เซ็นเซอร์ตัวที่ 1 จะพบวัตถุ และตัวที่ 2 จะตรวจพบพื้นแต่มีระยะสั้นลงกว่ากรณีที่ 2 
และ 4) สภาพที่มีสิ่งกีดขวางเป็นบันไดทางลง (ภาพที่ 1 ง) เซ็นเซอร์ตัวที่ 1 จะไม่พบวัตถุ และตัวที่ 2 จะตรวจ
พบพื้นแต่มีระยะยาวขึ้นกว่ากรณีที่ 2   

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็นดัง
ภาพที่ 2 โดยวงจรภายในประกอบด้วยอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ จ านวน 2 ชุด ตั้งอยู่มุมต่างกัน 45 องศา โดยมี
ตัวประมวลผลเป็น ATmega328  
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   ภาพที่ 2  อุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น 
 

การทดสอบระบบ 
เนื่องจากการตรวจจับสิ่งกีดขวางจะขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ใช้งาน จึงต้องทดสอบการตรวจจับสิ่ง

กีดขวางเมื่อผู้ใช้งานถืออุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็นอยู่ในมือ ดังนั้นการทดสอบ
จะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตามภาพที่ 1 (ก - ง) โดยจะทดสอบที่ระยะความสูงต่าง ๆ กัน และตรวจสอบความห่างจาก
สิ่งกีดขวางที่เป็นบันไดทางขึ้นและทางลง  

 

 
 

ภาพที่ 3 ระยะการตรวจพบสิ่งกีดขวางเป็นบันไดทางขึ้น แปรผันตามต าแหน่งความสูงของอุปกรณ์ 
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ภาพที่ 4 ระยะการตรวจพบสิ่งกีดขวางเป็นบันไดทางลง แปรผันตามต าแหน่งความสูงของอุปกรณ์ 
 

        จากข้อมูลสามารถน ามาหาสมการเพื่อใช้ในการปรับแก้ต าแหน่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานมีความสูง
ที่ต่างกัน คือ 

 
 

ผลการวิจัย 
ระดับความพึงพอใจของผู้พิการทางการมองเห็นที่ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการ

ทางการมองเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการใช้งานอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น มีการแจ้งเตือนในรูปแบบการ
สั่นหลายระดับอาจท าให้เกิดความสับสน ควรเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นระบบเสียงพูดเพื่อให้เข้าใจง่าย และ
เนื่องจากอุปกรณ์เตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผู้พิการทางการมองเห็นเป็นไม้เท้าแบบไร้ด้าม  ท าให้ผู้พิการ
ทางการมองเห็นไม่คุ้นชินและยังไม่กล้าเดิน จึงควรน าอุปกรณ์ไปใช้งานร่วมกับไม้เท้าก่อนในระยะแรก 
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ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 

PROBLEMS AND OBSTRACLES IN ENFORCING THE SAFETY, 
OCCUPATIONAL HEALTH AND WORK ENVIRONMENT ACT              

B.E. 2554 
 

กุลชาติ อารีราษฎร์พิทักษ์* 
Kullachart Areeratpitak 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านแรงงานตาม
หลักสากล และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน พบปัญหาเร่ืองนิยามค าว่า “ลูกจ้าง” 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ยังไม่ครอบคลุม
ไปถึงลูกจ้างแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติและการถูกบังคับใช้แรงงาน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ. 1976 และพบปัญหาเกี่ยวกับการที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิเสธการท างาน ในกรณีต้องท างานในสภาพเสี่ยงที่
จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ โดยยังมิได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา ฉบับที่ 155 ว่าด้วยความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน ค.ศ. 1981 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966  อีกทั้งยังมีช่องว่างทางกฎหมาย
ในมาตรา 42 ที่นายจ้างอาจใช้กระท าต่อลูกจ้าง ท าให้ลูกจ้างไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง... 

 
 

* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559 
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 จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ด้วยการเพิ่มเติมนิยามค าว่า “ลูกจ้าง” ในมาตรา 4 ให้ครอบคลุมไปถึง
ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้าเมืองมาโดยถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย เพิ่มเติมเนื้อหาในมาตรา 6 
วรรค 3 เร่ืองการห้ามเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการห้ามบังคับใช้แรงงาน เพิ่มเติมเนื้อหาในมาตรา 14 
วรรค 2 ให้ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธการท างานในกรณีต้องท างานในสภาพเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต 
ร่างกาย และสุขภาพ เพิ่มเติมเนื้อหาในมาตรา 42 เพื่อลดช่องว่างทางกฎหมายที่นายจ้างอาจใช้กระท าต่อลูกจ้าง 
และให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง 
ค้าส้าคัญ: ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน, แรงงานข้ามชาติ 
 

ABSTRACT 
This research has the objectives to study and analyze about problems and obstruction in enforcing 

the Safety, Occupational Health and Work Environment Act, B.E. 2554 (2011). The study is to find for 
guidelines for modifying and upgrade of such law so that the law can enforce effectively, complying with 
the labor safety standard according to the international principles and complying with the international law 
on human right.  From the research result, there is finding about problems on the definition of "employee", 
according to the Safety, Occupational Health and Work Environment Act, B.E. 2554 (2011) the word did 
not cover migrant labor employees, both those enter into the country legally and illegally, having risk to be 
discriminated because of race and labor forcing. This problem results in the fact that migrant labor cannot 
access to protection according to the criteria determined by the law. This does not comply with the international 
convention on disposal of discrimination of race of all forms, in the year of 1965 and the international rules 
on the citizen right and the political right, in the year 1976. There is finding of the problem regarding the 
fact that employees cannot refuse work; in case employee has to work in risk condition to have danger towards 
life, body and health; there is no determination in the Safety, Occupational Health and Work Environment 
Act, B.E. 2554 (2011). There is no compliance with the Convention No. 155, RE : Safety and Occupational 
Health, in the year 1981, the International Declaration on Human Right, in the year 1948 and the International 
Rules on Economic, Social and Cultural Right, in the year 1966 and there is gap in the law, in Section 42 
that employer may use in acting towards employees, causing employees to be unable to receive actual 
protection. 
 The researcher recommends that there shall be amendment of the provisions of the Safety, 
Occupational Health and Work Environment Act, B.E. 2554 (2011) by adding the contents of the 
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definition of "employee" in Section 4 to cover migrant labor employees, both entering into the country 
legally and illegally. There should be adding of contents in Section 6, Third Paragraph, RE : Prohibition to 
discriminate in races and prohibition to force labor use, adding contents in Section 14, Second Paragraph, 
employees shall have right to reject work in the case that employees have to do work; in case employee 
has to work in risk condition to have danger towards life, body and health. There should be adding of 
contents in Section 42 to reduce legal gap that the employer may use to act against employee and allow 
employee to be protected actually. 
Keywords: safety health and work environment, migrant labor employees. 
 

บทน้า 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมาย

ที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้มีความปลอดภัยในการท างาน เนื่องจากในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และสารเคมีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการท างาน จึงมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวขึ้น 
แต่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนิยามค าว่า “ลูกจ้าง” นั้น ยังมิได้ระบุครอบคลุมไป
ถึงลูกจ้างแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติและการถูกบังคับใช้แรงงาน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.  2554 ได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และยังมีปัญหาในเร่ืองของลูกจ้างไม่สามารถ
ปฏิเสธการท างาน ในกรณีที่ต้องท างานในสภาพเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพนั้น  ยัง
มิได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ที่ก าหนดไว้ในรูปแบบของอนุสัญญา (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2551, หน้า 47) อีกทั้งยังมีช่องว่าง
ทางกฎหมายในมาตรา 42 ที่ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานเพราะเหตุที่ลูกจ้างด าเนินการ
ฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน หรือให้หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย แต่หากเป็นกรณีลดต าแหน่งหน้าที่ หรือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
การท างาน หรือพักงาน หรือหักลดค่าจ้าง หรือโยกย้ายสถานที่ท างานไม่ได้เข้าข่ายการคุ้มครองตามมาตรา 42 
จึงเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่นายจ้างอาจกระท าต่อลูกจ้างและส่งผลกระทบต่อสิทธิในการท างานของลูกจ้าง 
ซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ เพื่อคุ้มครองลูกจ้างแรงงานทุกคนทั้งแรงงานไทยและแรงงาน
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ข้ามชาติแม้จะเข้าเมืองมาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้มีความปลอดภัยในการท างานและลด
ช่องว่างทางกฎหมาย ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
 2. เพื่อศึกษากฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

3. เพื่อหาแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และตามมาตรฐานสากล 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 บัญญัติขึ้น
เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้มีความปลอดภัยในการท างาน แต่ยังมีปัญหาในเร่ืองของค านิยามค าว่า “ลูกจ้าง” นั้น 
ยังไม่ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการถูกบังคับ
ใช้แรงงาน อีกทั้งกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมิได้ก าหนดคุ้มครองลูกจ้างให้มีสิทธิในการปฏิเสธการท างานที่
ไม่ปลอดภัย และยังมีช่องว่างทางกฎหมายท าให้ไม่สามารถคุ้มครองลูกจ้างได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะต้องปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ให้บังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและตามมาตรฐานสากล เพื่อ
คุ้มครองลูกจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติให้มีความปลอดภัยในการท างาน และลดช่องว่างทางกฎหมาย
ได้อย่างแท้จริง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1980 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิการเมือง ค.ศ. 1976 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 อนุสัญญา ฉบับที่ 
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155 ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน ค.ศ. 1981 อนุสัญญา ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิง
ส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006  
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
พร้อมกับกฎหมายอ่ืน ๆ วิจัยจากเอกสาร (documentary research) ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ค าพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศและสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัญหาตามค้านิยามค้าว่า “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 

แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 ในมาตรา 4 ยังมิได้ระบุครอบคลุมถึงลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้า
เมืองมาโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการถูกบังคับใช้
แรงงาน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 
ในข้อ 2 ข้อย่อยที่ 1 ก าหนดถึงรัฐภาคีจะต้องจัดให้มีนโยบายที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
ข้อ (ค) ก าหนดถึงรัฐภาคีแต่ละรัฐต้องด าเนินมาตรการที่จะแก้ไข เพิกถอน หรือยกเลิกกฎหมาย หรือระเบียบ
ใด ๆ ที่มีผลก่อให้เกิดหรือแพร่ขยายการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และข้อ 5 ที่ก าหนดถึงการประกันสิทธิของ
ทุกคนที่จะมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายโดยไม่จ าแนกเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ข้อ (ฉ) (1) การมีสภาพการท างานที่เหมาะสม และน่าพอใจ  

 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1976 ข้อ 2 ข้อย่อยที่ 1 
ก าหนดคุ้มครองถึงสิทธิทั้งหลายที่รับรองโดยกติกานี้โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา หรือสถานะอ่ืน ๆ ข้อ 8 ข้อย่อยที่ 3 (ก) ก าหนดถึงบุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรือบังคับใช้แรงงาน
มิได้ และข้อ 26 ก าหนดถึงบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียม
กันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ  

เมื่อศึกษากฎหมายด้านแรงงานของประเทศญ่ีปุ่น พบว่ามีก าหนดห้ามเลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติและการห้ามบังคับใช้แรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2557, หน้า 42) เห็นควรน ามา
ปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทยโดยการเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล 
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2. ปัญหาลูกจ้างไม่สามารถปฏิเสธการท้างานในกรณีท่ีต้องท้างานในสภาพเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ ยังมิได้ระบุคุ้มครองไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดังนี ้

 1. อนุสัญญา ฉบับที่ 155 ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน ค.ศ. 1981 มาตรา 
13 ก าหนดคุ้มครองคนงานที่ละเว้นจากการท างานโดยมีเหตุผลอันควรให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อ
ชีวิตหรือสุขภาพของตน  

 2. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ข้อ 23 (1) ก าหนดถึงทุกคนมีสิทธิในการท างาน 
ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้ออ านวยต่อการท างาน  

 3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ข้อ 7 ก าหนดถึง
การรับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการท างานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ ซึ่งประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เร่ือง ข้อ (ข) สภาพการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

เมื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศ
เกาหลีใต้ พบว่ามีการก าหนดห้ามนายจ้างไล่ลูกจ้างออกหรือกระท าการอันไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างที่หยุดงาน
ชั่วคราว เนื่องจากลูกจ้างนั้นได้หยุดงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดโรคในขณะที่มีสถานการณ์รุนแรง (อภิภู สอนน า, 
2556, หน้า 57) เห็นควรน ามาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทย โดยเมื่อกล่าวถึงลูกจ้างว่าจะรู้ได้อย่างไร
ว่าเมื่อใดที่อาจจะเกิดอันตรายจากการท างานของลูกจ้าง จะต้องให้ลูกจ้างสามารถรับรู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อตัวลูกจ้างเองด้วย ตามแนวคิดทางด้านจิตวิทยาที่น ามาพัฒนาเป็นตัวแบบความเชื่อทางสุขภาพ (health belief 
model) (ธิรินทร์ ณ ถลาง และคณะ, 2550, หน้า 15) การปรับปรุงแก้ไขควรเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อปรับให้สอดคล้อง
กับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

3. ปัญหาความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 42 เนื่องจากปัญหาความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.  2554 มาตรา 42 ที่ห้าม
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงาน เพราะเหตุที่ลูกจ้างด าเนินการฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน หรือ
ให้หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานต่อพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย แต่หากถ้าเป็นกรณีลดต าแหน่งหน้าที่ หรือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการท างาน หรือพักงาน หรือ 
หักลดค่าจ้าง หรือโยกย้ายสถานที่ท างาน ก็ไม่ได้เข้าข่ายการคุ้มครองตามมาตรา 42 (ข่าวแรงงาน, ออนไลน์, 
2559) จึงเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่นายจ้างอาจใช้กระท าต่อลูกจ้างและส่งผลกระทบต่อสิทธิในการท างาน
ของลูกจ้าง ซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขมาตรา 42 เพื่อลดช่องว่างทางกฎหมายให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองอย่าง
แท้จริง 
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อภิปรายผล 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมาย

ที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้มีความปลอดภัยในการท างาน แต่เนื่องจากนิยามค าว่า “ลูกจ้าง” ยังไม่
ครอบคลุมไปถึงแรงงานข้ามชาติ ท าให้เกิดปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติและการถูกบังคับใช้แรงงาน และพบว่า
กฎหมายฉบับดังกล่าวยังมิได้ก าหนดคุ้มครองลูกจ้างให้มีสิทธิในการปฏิเสธการท างานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งไม่
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีช่องว่างทางกฎหมายที่
ท าให้ไม่สามารถคุ้มครองลูกจ้างได้อย่างเต็มที่ 

เมื่อศึกษากฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุ่น พบว่ามีการก าหนดห้ามเลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติและการห้ามบังคับใช้แรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2557, หน้า 42) ส่วนกฎหมาย 
ของประเทศเกาหลีใต้ พบว่ามีการก าหนดห้ามนายจ้างไล่ลูกจ้างออกหรือกระท าการอันไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง
ที่หยุดงานชั่วคราว เนื่องจากลูกจ้างนั้นได้หยุดงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดโรคในขณะที่มีสถานการณ์รุนแรง 
(อภิภู สอนน า, 2556, หน้า 57)  ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังมิได้ก าหนดคุ้มครองไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 จึงควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล เพื่อคุ้มครองลูกจ้างและลด
ช่องว่างของกฎหมายให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากนิยามค าว่า “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน พ.ศ. 2554 ในมาตรา 4 นั้น ยังมิได้ระบุครอบคลุมถึงลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้าเมือง
มาโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ผู้วิจัยเห็นควรเพิ่มเติมนิยามค าว่า “ลูกจ้าง” ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ให้ครอบคลุมไปถึงแรงงานข้ามชาติ
ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดังนี ้  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบ
กิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตาม และให้รวมไปถึงผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทย แม้ว่าจะเข้าเมือง
มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
 จากการพบการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการบังคับใช้แรงงาน ท าให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถ
เข้าถึงการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ ผู้วิจัยเห็นควรให้น าข้อความตามข้อ 5 ของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965  ข้อความตามข้อ 8 ข้อย่อย
ที่ 3 (ก) และข้อ 26 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1976 มาบัญญัติ
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เพิ่มเติมไว้ในมาตรา 6 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 ดังนี ้
 มาตรา 6 วรรค 3 บัญญัติว่า นายจ้างต้องประกันถึงสิทธิของลูกจ้างที่จะมีสภาพการท างานที่เหมาะสม
และน่าพอใจ โดยจะต้องค านึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว และรวมไปถึงการห้ามบังคับ
ใช้แรงงาน 
 2. การที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิเสธการท างานในกรณีที่ต้องท างานในสภาพเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ ผู้วิจัยเห็นควรให้น าข้อความตามมาตรา 13 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 155 ว่าด้วยความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน ค.ศ. 1981 ข้อ 23 (1) ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 
1948 และข้อ 7 (ข) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ.  1966 มา
บัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา 14 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ. 2554 ดังนี ้
  มาตรา 14 วรรค 2 บัญญัติว่า ลูกจ้างมีสิทธิในการท างานที่จะมีสภาพการท างานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอ้ืออ านวยต่อการท างาน มีสิทธิที่จะปฏิเสธการท างานในกรณีที่ต้อง
ท างานในสภาพเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และจะต้องได้รับความคุ้มครองจากผลที่
ตามมา 
 3. จากความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 มาตรา 42 ผูว้ิจัยเห็นควรเพิ่มเติมเน้ือหาในมาตรา 42 ดังนี้ 
 มาตรา 42 บัญญัติว่า ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง หรือการกระท า
ต่าง ๆ ของนายจ้างที่ไปกระทบต่อสิทธิในการท างานของลูกจ้าง เพราะเหตุที่ลูกจ้างด าเนินการฟ้องร้อง หรือ
เป็นพยาน หรือให้หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อศาล 
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Kanitta Tirawattanawanich 
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกได้เข้าร่วมลงนามและให้สัตยาบันกฎหมายระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน จึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จาก
การศึกษาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ของประเทศไทย พบว่ายังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ ในประเด็นการลงโทษทาง
วินัยต่อผู้ตอ้งขังที่ถือว่าเป็นการกระท าทารุณกรรม เช่น การขังห้องมืดและการเฆี่ยน รวมถึงยังไม่มีการก าหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้ต้องขังพิการ รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจ ายังมี
การละเมิดสิทธิและใช้อ านาจไปในทางไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ต้องขัง เนื่องจาก
ไม่มีคณะกรรมการต่อต้านการทรมานที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้ถูกกระท าทรมาน จึงควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้ไป
ลงนามและให้สัตยาบันไว้   
ค้าส้าคัญ: การทรมาน, ผู้ต้องขังพิการ, ผู้ต้องขัง, พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
 

ABSTRACT 
Because of the reason that Thailand, as an associate member country, has jointly signed and ratified 

the International Law on Human Rights, it is therefore necessary for the country to adhere to and comply 
with the obligations set forth under the International Law on Human Rights. Deriving from the study of 
Penitentiary Act, B.E. 2479 (1936) of Thailand, it is found that there remains some certain provisions which 
are not compatible with the International Law on Human Rights which has already been signed and ratified 
on the issue of disciplinary punishment on detainees which is deemed to be the torture such as detention in 
darkroom, whipping and in the case where there is no stipulation on the provisions relating to the providing 
 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559 
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of welfare for handicapped detainees including the duty performances of prison officers who are, in their 
duty performance, still violating the rights and abusing their authorities, thus, constituting a violation of 
detainees’ human rights because there is no Committee Against Torture to perform duty in protecting persons 
being tortured. This research therefore tends to propose the recommendation which is the revision of 
Penitentiary Act, B.E. 2479 to conform with International Law on Human Rights which has already been 
signed and ratified. 
Keywords: torture, prisoners with disabilities, detainee, The Penitentiary Act. 
 

บทน้า 
 หลักสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเร่ืองที่นานาอารยประเทศให้ความส าคัญ รัฐที่เป็นภาคีสมาชิกที่ได้ลงนาม
และให้สัตยาบันในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลง รวมถึง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศของตนเองให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ระบุไว้ในหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยก าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ว่าเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและสะดวกต่อการบริหารงานของเรือนจ า  อีกทั้งยังเป็นหลักประกัน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในชีวิตและเสรีภาพจากการไม่ถูกทรมาน 
หลักการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น หลักเกณฑ์สากลขององค์กรสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่มีผลต่อผู้ต้องขัง ได้แก่ 1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948  
2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966  3) อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ 1984 4) อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิของคนพิการ ค.ศ. 2006 5) ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ 
ค.ศ. 1955 6) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559  ฉบับลงประชามติ 

ประเทศไทยในฐานะภาคีประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาดังกล่าวจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม แต่
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ. 2479 ยังมีปัญหาเร่ืองการบังคับใช้ตามมาตรา 35 (7) การขังห้องมืด และ 
(8) การเฆี่ยน ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสากลและกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และประเด็นปัญหาในด้านการจัดสวัสดิการส าหรับผู้ต้องขังที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ 
หรือ “ผู้พิการ” ต้องขจัดอุปสรรคซึ่งเป็นสาเหตุของความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของผู้พิการในเรือนจ า 
ส่งผลให้ผู้พิการมีความเสียเปรียบทางสังคม ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการที่ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันไว้ รวมถึงต้องแก้ไขในกรณี
ที่ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดให้มีองค์กรกลางในลักษณะของการจัดต้ังคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน 
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เพื่อท าหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน และเยียวยาผู้เสียหายที่ถูกลงโทษด้วยการทรมานในทุกรูปแบบในระบบ
ราชทัณฑ์ของประเทศไทยด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายไทยในการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังพิการและการลงโทษวินัยผู้ต้องขัง
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ หลักสิทธิมนุษยชน และ
หลักกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งหาแนวทางในการด าเนินการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการผู้ต้องขังพิการและการลงโทษวินัยผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามหลักสากลและหลักสิทธิมนุษยชน 
และน ามาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้ต้องขังที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและการบริหารจัดการ
เรือนจ า ไม่ว่าจะปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ตามมาตรา 35 (7) การขังห้องมืด และ (8) การ
เฆี่ยน ปัญหาในด้านการจัดสวัสดิการส าหรับผู้ต้องขังที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ หรือ “ผู้พิการ” และปัญหาในการ
ก าหนดให้มีองค์กรกลางในลักษณะของการจัดต้ังคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ที่แท้จริงตามกฎหมาย มีผลในทางปฏิบัติให้มีความยุติธรรม ส่งผลต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิเสรภีาพ รวมถึงหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามกฎหมาย อาทิ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2559 ฉบับลงประชามติ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. 
2006 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ค.ศ. 1955 โดยเปรียบเทียบ
มาตรการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังในระหว่างอยู่ในเรือนจ า หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ
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เจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขัง ซึ่งจะสามารถน าไปบังคับใช้ให้เกิดผลเป็นจริงตรงกับวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ได้รับความเสมอภาคตามมาตรฐานสากลและหลักสิทธิมนุษยชน 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ศึกษาเอกสาร (documentary research) ที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง ค.ศ. 1966 อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. 2006 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วย
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ค.ศ. 1955 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
  

ผลการวิจัย 
1. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ตามมาตรา 35 (7) การขังห้องมืด และ 

(8) การเฆี่ยน ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ยังไม่สอดคล้องกับหลักสากลและกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 ตามข้อ 1 และข้อ 16 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 
ค.ศ. 2006 ตามข้อ 15 ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ค.ศ.  1955 
ตามข้อ 31 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ค.ศ. 1948  ตามข้อ 5 กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ตามข้อ 7  

จากการศึกษาระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ได้ยกเลิกการลงโทษขังห้องมืดและการเฆี่ยน แต่เมื่อพิจารณา
พระราชบัญญัตริาชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 35 (7) และ (8) พบว่ายังมีการบัญญัติบทลงโทษต่อผู้ต้องขังโดย
วิธีการขังห้องมืดและการเฆี่ยนปรากฏอยู่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมถึงไม่สอดคล้องกับหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนาม
และให้สัตยาบันไว้  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ในเร่ืองการขังห้องมืด
และการเฆี่ยนที่บัญญัติอยู่ในมาตรา 35 (7) และ (8) ย่อมสามารถคุ้มครองผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
ให้กฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ต่อผู้ต้องขังพิการ การ
จัดสวัสดิการส าหรับผู้ต้องขังที่มีความแตกต่างทางสมรรถภาพของร่างกาย หรือ “ผู้พิการ” การขจัดอุปสรรค
จากภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของผู้พิการที่อยู่ในเรือนจ า ส่งผลให้
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ผู้พิการมีความเสียเปรียบทางสังคม รวมถึงการด าเนินชีวิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ ตาม
ข้อ 5 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ ตามมาตรา  27 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 15 และมาตรา 37 

ดังนั้นรัฐจึงควรก าหนดบทบัญญัติให้การคุ้มครองผู้ต้องขังพิการ โดยจัดให้มีปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อชีวิต
ผู้ต้องขังพิการ การจัดที่พักอาศัย ให้การดูแลด้านสุขอนามัย และจัดหาอุปกรณ์หรือเคร่ืองช่วยความพิการ
เฉพาะบุคคลตามความจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อ
ผู้ต้องขังพิการในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงการกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดที่กระทบต่อผู้ต้องขังพิการ
รวมอยู่ด้วย  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ในเร่ืองการจัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้ต้องขังพิการ ย่อมสามารถคุ้มครองผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน และให้กฎหมายฉบับดังกล่าว
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ 

3. ปัญหาในการก้าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้
ก าหนดให้มอีงค์กรกลางในลักษณะของการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน เพื่อท าหน้าที่ในการสืบสวน 
สอบสวน และเยียวยาผู้เสียหายที่ถูกลงโทษด้วยการทรมานในทุกรูปแบบที่ปรากฏในระบบราชทัณฑ์ของ
ประเทศไทย ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 ตามข้อ 17 

เพื่อให้การด าเนินงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลผู้ต้องขังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
เรือนจ า และเป็นการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ได้รับความยุติธรรม จึงควรมีเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการฝึกอบรม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ และมีความเที่ยง
ธรรม เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุร่วมกับญาติหรือทนายความในกรณีที่มีเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้นในระหว่าง
อยู่เรือนจ า เพื่อประกันผู้ต้องขังหรอืญาติพี่น้องจะได้รับความยุติธรรมจริง 

 

อภิปรายผล 
 การคุ้มครองผู้ต้องขังไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้วิจัยเห็นควรจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการ
ทรมาน โดยบัญญัติให้น าข้อความตามข้อ 17 (1) อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษ
อ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ไปบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันต่อต้านการทรมาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้  

ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ได้มีรายงานการประชุมกรมราชทัณฑ์ คร้ังที่ 3/2560 ระเบียบวาระที่ 3 ดังนี้ 
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สถานะของร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ อยู่ระหว่างส านักงานเลขารัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติ
ขึ้นทูลเกล้าขึ้นถวายเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนี้ 

 1. อารัมภบทและนิยาม จะมีเพิ่มเติมในเร่ืองมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีการอ่ืน 
 2. หมวดคณะกรรมการราชทัณฑ์ซึ่งยกร่างขึ้นมาใหม่ จะมีคณะกรรมการราชทัณฑ์มาดูแลเร่ืองงาน

ราชทัณฑ์ในภาพรวม โดยคณะกรรรมการฯ สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการได ้
 3. หมวดการจ าแนกเขตความรับผิดชอบและมาตรฐานเรือนจ า หมวดนี้ยกร่างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

โดยมีเร่ืองส าคัญคือ การจ าแนกประเภทชั้นของเรือนจ า การก าหนดชื่อเรือนจ าขึ้นมาใหม่โดยจะไม่มีเรือนจ า
จังหวัดและเรือนจ าอ าเภอ ยกเลิกทัณฑสถานและทัณฑนิคมโดยมีการก าหนดเขตสถานที่อ่ืนให้เป็นสถานที่
คุมขัง จะตอ้งมีการวางระเบียบการบริหารงานเรือนจ ากับสถานที่คุมขังให้เป็นมาตรฐานสากล 

 4. หมวดการจ าแนกและพัฒนาพฤตินิยม จะมีเร่ืองการจัดระบบ การจัดชั้น จัดกลุ่ม จ าแนกลักษณะ
ของผู้ต้องขังและมีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 

 5. หมวดวินัยและบทลงโทษผู้ต้องขัง ไม่มีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ 
 จากระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรน าร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2560 มาบังคับใช้ เน่ืองจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบาง
ประการไม่สอดคล้องกับนโยบายทางอาญาของประเทศ ประกอบกับมีกฎหมายและเกณฑ์ในระดับสากลที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ มาเกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่มีการบัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่งผลให้การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงควรปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรยกเลิกการลงโทษ “ขังห้องมืด” และ “การเฆี่ยน” ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 
35 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนาม
และให้สัตยาบันไว้ในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 2. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ต้องขังพิการ ทั้งการคุ้มครองสิทธิ 
ประโยชน์ สวัสดิการที่จะได้รับในระหว่างอยู่เรือนจ า จึงควรปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. 2006 ที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและ
ให้สัตยาบันไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ฉบับลงประชามต ิ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ใช้บังคับกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2479 เพื่อให้ผู้ต้องขังพิการได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้ต้องขังทั่วไป 
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 3. ควรจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน รวมทั้งมีหน่วยงานและมาตรการทางกฎหมายในการ
ดูแลคดีที่ผู้ต้องขังถูกทรมาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตามอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 
ที่ใช้บังคับกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีบุคลากรที่
มีประสบการณ์ทางกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่อของการถูกทรมาน ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกาย
และจิตใจ แต่ไม่มีการรักษาพยาบาลจนบางรายอาจเสียชีวิต ควรมีการติดตามการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูร่างกาย
และจิตใจอย่างต่อเน่ือง 

 

บรรณนุกรม 
จันทิมา อรุณรัตน์.  (2558).  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ: ศึกษาสิทธิของผู้ต้องขังในการมีสิ่งจ าเป็น

พื้นฐานทางกาย.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  

ทรมานเลวร้ายท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ (ออนไลน์).  (ม.ป.ป.).  เข้าถึงได้จาก:  
               http://tipings.com/th/pages/3656 [2559, 16 ตุลาคม]. 
ธานี วรภัทร์.  (2555).  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก: โทษทางวินัยผู้ต้องขัง (พิมพ์คร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: 

วิญํูชน. 
              .  (2558).  กฎหมายราชทัณฑ์: การลงโทษฐานผิดวินัยกับผู้ต้องขัง.  กรุงเทพฯ: วิญํูชน. 
ประชา กระมล.  (2553).  การพัฒนามาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธะกรณีตามอนุสัญญา

ต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือท าลายศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ค.ศ. 1984: ศึกษาเฉพาะกรณีการทรมาน.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ภารดร ภคพัฒน์.  (2531).  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการลงโทษ.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

หนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์ เร่ือง ขอส่งส าเนารายงานการประชุมกรมราชทัณฑ์ คร้ังท่ี 3/2560 (ออนไลน์).  
เข้าถึงได้จาก: http://os.correct.go.th/correct/index226feb.html [2560, 3 เมษายน]. 

                
 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
214 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการท้าความรับผิดชอบต่อสังคม 
กับผลการด้าเนินงานขององค์กร 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPERATE SOCIAL   
RESPONSIBILITY AND FIRM’S PERFORMANCE 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์ ทนุผล**   

Asst. Prof. Dr. Israporn Tanupol 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของการท ากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่มีผลต่อการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่แตกต่างกัน 
การร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติ การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการเงินประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) ของ
บริษัทระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558  จ านวน 425 บริษัท 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 2,125 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูล
ข่าวจากโปรแกรม IQ Newclip และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (multiple 
regression analysis) พบว่าบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศ OECD  และการเปิดเผย
การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการท าก าไร (ROA)  
ส่วนการมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการท าก าไร (ROA)  
ค้าส้าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
 
 
 
* บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศกึษา 2559 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to examine the Corporate Social Responsibility (CSR) of companies 

listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) by studying about the relationship and influence of corporate 
social responsibility on the operations and changes in total revenues of the company compared with the 
average total revenues of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. Social responsibility indicates the 
different levels of social responsibility. This research aggregated the secondary data from the annual financial 
report. The Company's Annual Information Disclosure Form (Form 56-1) during the period from 2011 - 2012, 
consisted of 425 companies, 8 industry groups, 2,125 samples, and IQ News clip reports and multiple  
regression analysis. The results showed that companies having joint ventures with OECD multinationals, 
and disclosure of CSR activities were positively correlated with ROA. Furthermore, CSR had strong negative 
correlation with ROA and change in total revenue including industry averages.  
Keywords: the corporate social responsibility (CSR), companies listed on the Stock Exchange of  
                    Thailand (SET). 
 

บทน้า 
การด าเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันในระดับสูง เพื่อให้องค์กรธุรกิจอยู่รอดและด าเนินไป

อย่างยั่งยืน องค์กรต่าง ๆ มีการปรับตัวตามกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างไม่หยุดยั้ง การน าแนวคิดเร่ืองการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้องค์กรธุรกิจเจริญเติบโต ก้าวหน้าและ
ยั่งยืน ส าหรับในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ ต่างให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก 
แนวคิดนี้จึงถูกพัฒนาและปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง  ๆ 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวัดค่าจากความสามารถในการท าก าไร (ROA) และการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรม   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการท าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของการท าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผลการด าเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของการท าความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
            การศึกษาการท าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรและการเปลี่ยนแปลงรายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม เก็บข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SET Smart 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2558 รวมระยะเวลา 5 ปี ทุกหมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน 8 กลุ่ม ยกเว้น 1) กิจการที่อยู่ในกลุ่มฟื้นฟูกิจการ กองทุนรวม และกิจการที่อยู่ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ 
เน่ืองจากบริษัทเหล่านี้ไม่สามารถระบุกลุ่มอุตสาหกรรมที่เด่นชัดได้ และ 2) บริษัทที่มีข้อมูลในการศึกษาไม่
สมบูรณ์และครบถ้วนตามตัวแปร เนื่องจากไม่สามารถน ามาทดสอบตามสมมติฐาน และเก็บข้อมูลข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากผู้อ่าน โดยเก็บข้อมูลผ่าน
โปรแกรม IQ Newsclip ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดเก็บข้อมูลข่าวจากการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2558 และผู้เก็บใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2558 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกบริษัท 

แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยไม่ตัดกลุ่มธุรกิจการเงินออก เนื่องจากกิจการทุกกลุ่มควรต้องตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม แม้ธุรกิจการเงินจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนก็ตาม 
โดยผู้วิจัยจะใส่ตัวแปร Dummy ให้กับกลุ่มธุรกิจการเงินดังกล่าว การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 425 บริษัท 
แบ่งออกเป็นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 39 บริษัท กลุ่มทรัพยากร 31 บริษัท กลุ่มเทคโนโลยี  38 บริษัท
กลุ่มธุรกิจการเงิน 53 บริษัท กลุ่มบริการ 77 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม 72 บริษัท  กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
36 บริษัท และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 79 บริษัท 

การเก็บรวมรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558 จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) งบการเงินประจ าปี จากระบบฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SETSMART 
(SET market analysis and reporting toll) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.sec.or.th) และ
เก็บข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ผ่านโปรแกรม IQ Newclip  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดเก็บข้อมูลข่าวจากการ 
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ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเลือกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวันที่มียอดจ าหน่ายสูงสุดของประเทศ ข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ตัวแปรและการวัดค่า 
ตัวแปรต้น  ได้แก่  
1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณการท าความรับผิดชอบต่อสังคม (change of quality of corporate social 

responsibility) เป็นการวัดค่าการเปลี่ยนแปลงจ านวนคร้ังการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
เพื่อสังคมขององค์กรผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ส ารวจปริมาณการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการ
นับจ านวนข่าวผ่านโปรแกรม iQNewsClip แทนด้วยตัวแปร QCSR ซึ่งค านวณได้ดังนี้  

 

QCSR  =   QCSRt - QCSRt-1 
 

โดย   QCSRt    = จ านวนคร้ังการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ปีที่ t 
         QCSRt-1 = จ านวนคร้ังการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ปีที่ t-1 
 

2. ระดับการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่แตกต่างกัน (level corporate social responsibility) 
โดยวัดจากการถ่วงน้ าหนักจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม แทนด้วยตัวแปร LCSR ซึ่งค านวณได้จาก  

 

LCSR  = ผลรวมถ่วงน้ าหนัก (การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม x คะแนนการท าความ 
               รับผิดชอบต่อสังคมตามล าดับขั้น) 
 

โดยมีการก าหนดระดับการท าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นคะแนนตามล าดับขั้นของหนังสือเข็มทิศ
ธุรกิจและตัวแบบของคาร์รอล ตั้งแต่ 1 - 4 ดังนี้                                       

ขั้นที่  1 ระดับข้อบังคับ (manatory level)   ให้ค่าคะแนนเป็น 1 
ขั้นที่  2 ระดับเบื้องต้น (elementary level)  ให้ค่าคะแนนเป็น 2 
ขั้นที่  3 ระดับปกป้อง (preemptive level)  ให้ค่าคะแนนเป็น 3 
ขั้นที่  4 ระดับสมัครใจ (voluntary level)  ให้ค่าคะแนนเป็น 4 
3. การร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ (ForComp) คือการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่มาจากประเทศที่เป็นสมาชิก

ในกลุ่ม OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) อยู่ใน 10 อันดับแรกของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยประเทศสมาชิกในกลุ่ม OECD ประกอบด้วย 34 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย 
เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ 
ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์  
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โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา  
และ 1 องค์กรคือ สหภาพยุโรป บริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ไม่ได้ร่วมทุนกับบริษัท
ข้ามชาติ โดยที่ปัจจัยเกี่ยวกับสัญชาติของธุรกิจก็ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่งผลต่อผลการด าเนินงานของกิจการเช่นเดียวกัน (Waworuntu, 2014; Platonova, 2016) จึงน ามาเป็นตัวแปร
ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยแทนด้วยตัวแปร FORC ซึ่งจะวัดจาก Dummy (0, 1) 

 

FORCi  =  1 ถ้าบริษัท i มีการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติ 
  =  0 ถ้าบริษัท i ไม่ได้ร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติ 
 

4. การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (disclosure of corporate social responsibility 
activity) แทนด้วยตัวแปร DCSRA ซึ่งจะวัดจาก Dummy (0, 1) โดยก าหนดให ้

 

DCSRA i = 1 ถ้าบริษัท i เปิดเผยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
  = 0 ถ้าบริษัท i ไม่ได้เปิดเผยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

5. การมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (disclosure of corporate social responsibility 
policy) แทนด้วยตัวแปร DCSRP จากงานวิจัยในอดีตพบว่า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่งผลต่อผลการด าเนินงานของกิจการ (Singhvi & Desai, 1971; Karagiorgos, 2010; Yusoff, Mohamad & 
Darus, 2013) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเร่ืองการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของกิจการ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะวัดนโยบายเกี่ยวกับการท าความรับผิดชอบต่อสังคมจาก Dummy 
(0, 1) โดยก าหนดให ้

 

 DCSRP  i   =  1     ถ้าบริษัท i เปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมระบุในแบบแสดง 
                               รายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 
                    =  0     ถ้าบริษัท i ไม่เปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมระบุในแบบแสดง 
                               รายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 
 

ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
1. ความสามารถในการท าก าไร (profitability) วัดค่าด้วยอัตราส่วนทางการเงินที่ท าให้ผู้ลงทุนทราบ

ถึงความสามารถในการท าก าไรของเงินลงทุนที่มาจากสองส่วนด้วยกันคือ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น นั่นคือ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็นการวัดผลการด าเนินงานจากการท าความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (return on assets) เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
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ของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Johansson, Online, 2015) แทนด้วยตัวแปร ROA มีสูตรการ
ค านวณ ดังนี ้

 

                       ROAit     =         NetProfitit  x  100 
                  Assetsit 

โดย ROAit  = ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท i ณ เวลา t 
 NetProfitit = ก าไรสุทธิของบริษัท i ณ เวลา t 
 Assetsit  = สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท i ณ เวลา t 
 

2. การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (changed 
revindus) เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงรายได้ของกิจการที่เป็นผลมาจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยวัดด้วยการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  (Rajput, 
Batra & Pathak, 2012) แทนด้วยตัวแปร CHREVIND ซึ่งมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 

 

   CHREVIND =               REVit 
       REVINDj  
โดย REVit             = รายได้รวมของบริษัท i ณ เวลา t หักรายได้ในปีที่ t-1 
 REVINDjtn      = รายได้รวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรม j ณ เวลา t 
 

ตัวแปรควบคุม  ได้แก่ 
1. อายุของการเป็นบริษัทจดทะเบียน (age of listing company)  
2. ขนาดของบริษัท (firm size) 
3. ประเภทอุตสาหกรรม (type)  
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเกี่ยวกับความคลาด 

เคลื่อน (error or residual) 
2. การบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าต่ าสุด (min) ค่าสูงสุด (max) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
3. การหาความสัมพันธ์ ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (multiple-regression analysis) โดยมี

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่วัดโดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการท าความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่แตกต่าง
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กัน บริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศ OECD การเปิดเผยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม ระดับการเปิดเผยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อายุการเป็นบริษัทจดทะเบียน ขนาดของบริษัท และประเภทอุตสาหกรรม  

การทดสอบสมมติฐาน 
แบบจ าลองที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (multiple-regression analysis) ของแบบจ าลอง

ความสัมพันธ์ระหว่างการท าความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงานขององค์กรที่วัดโดยอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นการทดสอบสมมติฐานการท าความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงาน
ขององค์กร ในสมมติฐานที่  1, 3, 5, 7, 9  

 
ROA   = β0 + β1QCSR  + β2LCSR + β3FORC + β4DCSRA  + β5 DCSRP  + β6 AGEL + 

β7 SIZE  + β8 TYPE  +  ε  
ROA   = 11.1027 + 0.0861QCSR  + 0.0040 LCSR + 1.9876 FORC + 2.2865 DCSRA –  

2.2744 DCSRP –  0.0346 AGEL – 0.5425 SIZE – 0.4073 TYPE +  ε 
 
แบบจ าลองที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (multiple-regression analysis) ของแบบ 

จ าลองความสัมพันธ์ระหว่างการท าความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงานขององค์กรที่วัดโดยการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (CHREVIND) เป็นการ
ทดสอบสมมติฐานการท าความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงานขององค์กร ในสมมติฐานที่  2, 4, 6, 
8, 10      

CHREVIND =  β0 + β1QCSR  + β2LCSR + β3FORC + β4DCSRA  +Β5 DCSRP  + β6 
AGEL + β7 SIZE  + β8 TYPE  +  ε 

CHREVIND =  -0.1513 + 0.0006QCSR  + 0.0000LCSR -  0.0008FORC -  0.0007DCSRA  - 
0.0069 DCSRP  + 0.0000AGEL + 0.0167SIZE  + 0.0014TYPE  +  ε 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร (ROA) ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี 3 ตัวแปรคือ บริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติ
ในกลุ่มประเทศ OECD  การเปิดเผยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการเปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม นั่นคือบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศ OECD มีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการท าก าไร (ROA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่งผลกระทบในทิศทางบวกกับความสามารถในการ
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ท าก าไร ชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศ OECD มีปริมาณการท า CSR ที่ดี
และส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท าก าไร (ROA) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางบวก แสดงให้เห็นว่ากิจการที่มีการเปิดเผยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมสูงก็จะท าให้ผลการด าเนินงานของกิจการสูงขึ้นตาม เมื่อองค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอกองค์กร ย่อมส่งผลเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอก และ
สะท้อนกลับมายังองค์กรเป็นไปในทิศทางบวก   

การมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท าก าไร (ROA) และ
การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของบริษัทเทียบกับรายได้รวมเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในทิศทางลบ แสดงให้เห็นว่า บริษัทที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลเชิงลบกับผล
การด าเนินงานของกิจการ เน่ืองจากการที่บริษัทมีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ท าให้บริษัท
มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จึงกระทบกับผลการด าเนินงานขององค์กร 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ลงนาม
และให้สัตยาบันไว้แล้ว รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย
ให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ. 2551 พบว่าไม่มีการบัญญัติบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุปฏิเสธในการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน และเหตุปฏิเสธในการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าค าร้องขอให้ส่งตัวบุคคลนั้นเกิดจากการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของ
เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ ส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
ได้ลงนามและให้สัตยาบันไว้ รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่บางคร้ังมีการน ากฎหมายฉบับอ่ืนมาบังคับ
ใช้ เช่น พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้ายข้ามแดนด้วย จึงควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้ร้ายข้ามแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ค้าส้าคัญ: สิทธิมนุษยชน, ผู้ร้ายข้ามแดน, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 
 
 
 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559 
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ABSTRACT 
 This research focuses to study the measure on the protection of human rights in accordance with 
the Extradition Act, B.E. 2551 (2008) in respect of the compatibility with International Law on Human 
Rights having already been signed and ratified by Thailand including the study to find guidelines on the 
revisions and developments of the extraditions of Thailand for more efficiency in protecting the human 
rights. Deriving from the study of the Extradition Act, B.E. 2551, it is found that there is no enactment on 
the provision relating to the denial of a request for the extradition in the case where there is a reasonable 
ground to believe that such person would fall under a danger to be tortured and there is a cause for denial 
of the extradition in the case where there is a reasonable ground to believe that a request for extradition of 
such person has arisen from a nondiscrimination no matter what it is the cause with regard to the race, 
nationality or sex consequently resulting in the Act to be incompatible with International Law on Human 
Rights having already been signed and ratified by Thailand. In addition, in duty performances of competent 
officials, the other law such as the Immigration Act, B.E. 2522 (1972), is applied for fuse sometimes, thus, 
resulting in the unclearness in duty performances of the competent officials eventually causing the violation of 
human rights of the extradited criminals, as well. As a result of the research, it is hereby recommended that the 
Extradition Act, B.E. 2551 and the law relating to the extraditions of Thailand such as the Immigration Act, 
B.E. 2522 be revised to make them compatible with the International Law on Human Rights for more 
efficiency on the protections of the human rights of the extradited criminals. 
Keywords: human rights, cross-border criminal, extradition. 
 

บทน้า 
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่พึงมี เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของ

มนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า  หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับการรับรองและคุ้มครอง
โดยกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิต  ร่างกาย และความมั่นคงปลอดภัย  สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน ตลอดจน
สิทธิในการเคลื่อนไหวและในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนยังหมายถึงสิทธิที่พึง
มีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ  คุณภาพชีวิต เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิในการเลือก
นับถือศาสนา  สิทธิในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสิทธิในการมี
ส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนประกอบไปด้วยสิทธิต่าง ๆ ครอบคลุมวิถีชีวิต
ของมนุษย์ทุกคนต้ังแต่เกิดจนตาย (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2553, หน้า 24 - 25) 
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สิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเร่ืองที่นานาประเทศให้ความส าคัญและให้การยอมรับ รวมถึงประเทศไทยด้วย 
ดังเห็นได้จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ได้น ามาบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ การกระท าและการปฏิบัติใดที่ขัด
ต่อหลักสิทธิมนุษยชนย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง บางคร้ังอาจสร้างความไม่พอใจกับต่างประเทศซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดี ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศภาคีสมาชิกที่ได้ลงนามและให้สัตยาบันในกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงเป็นพิเศษในการกระท าใด ๆ ที่จะขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน  ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกได้เข้าร่วมลงนามและให้สัตยาบันในกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 7 ฉบับ และมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 3 ฉบับ ดังนี้ 1) อนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้ มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 2) อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ  จึงท าให้ประเทศไทยในฐานะภาคีประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาดังกล่าวจะต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตาม แต่ในพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน  พ.ศ. 2551 พบว่ายังไม่ได้มีการบัญญัติครอบคลุมถึงหลักสิทธิ
มนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นเหตุปฏิเสธการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณี
ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าค าร้อง
ขอให้ส่งตัวบุคคลนั้นเกิดจากการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ และเมื่อ
พิจารณาถึงกรณีที่มีการน าพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้ก็พบว่าพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวในประเด็นการส่งตัวบุคคล
ต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน 
และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าค าร้องขอให้ส่งตัวบุคคลนั้นเกิดจากการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ
ของเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ จึงควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ร้ายข้ามแดนและเป็นมาตรฐานสากลด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ

การส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ประเด็นเหตุปฏิเสธการส่งกลับ
ผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน 

2. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
การส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ประเด็นเหตุปฏิเสธการส่งกลับ
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ผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรือลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ    

3. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการน าพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 มาใช้แทนพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551   

4. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มีหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติในบางประการที่ยังไม่

สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลและหลักสิทธิมนุษยชน ในประเด็นเหตุปฏิเสธการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
ค าร้องขอให้ส่งตัวบุคคลนั้นเกิดจากการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ ซึ่ง
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ย่อมส่งผลให้พระราชบัญญัติดังกล่าว
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และเป็น 
ไปตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ร้ายข้ามแดน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเร่ืองการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามหลักเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับ
ต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 สนธิสัญญา
แม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model Treaty on Extradition) ของสหประชาชาติ และศึกษากฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ อนุสัญญา
ต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention  
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms 
of Racial Discrimination: CERD) และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention  
on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination against Women) รวมถึงค าพิพากษาศาลฎีกา  ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุด โดยเปรียบเทียบในเร่ืองหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบัติในส่วนของเหตุปฏิเสธไม่ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งจะสามารถน าไปบังคับใช้ให้เกิดผลในทางเป็นจริงตรงกับวัตถุประสงค์ในการปราบปราม
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อาชญากรรมตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ศึกษาเอกสาร (documentary research) ของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ผลการวิจัย 
1. เหตุปฏิเสธการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตราย

ที่จะถูกทรมาน เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ยังมิได้มีการ
บัญญัติเกี่ยวกับเหตุปฏิเสธในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้
อันตรายที่จะถูกทรมาน ส่งผลให้ผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 - ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of 
Human Rights)  ตามข้อ 5  เร่ืองบุคคลใดจะถูกกระท าการทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีไม่ได้ 

 - อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or  
Punishment: CAT ) ตามข้อ 1 เร่ืองนิยามของค าว่า “ทรมาน”  และข้อ 3 เร่ืองรัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ส่งกลับ (ผลักดัน
กลับออกไป) หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่งเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่
ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน 

 - สนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model Treaty on Extradition) ขององค์การ
สหประชาชาติ ค.ศ. 1990  ตามข้อ 3 อนุ 6  เร่ืองการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจกระท าได้หากบุคคลนั้นจะถูกกระท า
ทรมาน 
 ผู้วิจัยเห็นควรว่า การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ความตาม
มาตรา 9 เร่ือง เหตุปฏิเสธการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้
อันตรายที่จะถูกทรมานนั้น ย่อมสามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ร้ายข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
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2. การส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดนต้องค านึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อชาติ สัญชาติ 
หรือเพศ   เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ยังมิได้มีการ
บัญญัติเกี่ยวกับเหตุปฏิเสธในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดี หรือลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ  ศาสนา สัญชาติ ก าเนิดเผ่าพันธุ์  ความ
คิดเห็นทางการเมือง เพศ หรือสถานะของบุคคล หรือสถานะของบุคคลนั้นอาจได้รับความกระทบกระเทือน
เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว สง่ผลให้ผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ และไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 - ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human 
Rights)  ตามข้อ 2 เร่ืองทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญานี้โดยปราศจากการ
แบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด และ ข้อ 7 เร่ืองทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด 

 - อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 (Convention  on 
the Elimination of all Forms of Racial Discrimination: CERD) ตามข้อ 1 เร่ืองนิยามของค าว่า “การเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาต”ิ ข้อ 2 เร่ืองรัฐภาคีจะไม่อุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยบุคคล
หรือองค์กรใด และข้อ 5 เร่ืองประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมายโดยไม่จ าแนกตาม
เชื้อชาต ิสีผิว หรือชาต ิหรือเผ่าพันธุ์ก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 - อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention on the 
Elimination of all Forms of Racial Discrimination against Women) ตามข้อ 1 เร่ืองนิยามของค าว่า “เลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี” ข้อ 2 ความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม  

 - สนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model Treaty on Extradition) ขององค์การ
สหประชาชาติ ค.ศ. 1990 ตามข้อ 3 อนุ 2  เร่ืองการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจกระท าได้หากค าร้องขอมีเจตนา
ที่จะฟ้องร้องด าเนินคด ีหรือลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ก าเนิดเผ่าพันธุ์  
ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ หรือสถานะของบุคคล หรือสถานะของบุคคลนั้นอาจได้รับความกระทบ 
กระเทือนเน่ืองจากสาเหตุดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 

ผู้วิจัยเห็นควรว่า การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ความตาม
มาตรา 9 เร่ืองเหตุปฏิเสธการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดี หรือลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ  ศาสนา สัญชาติ ก าเนิดเผ่าพันธุ์  ความ
คิดเห็นทางการเมือง เพศ หรือสถานะของบุคคล หรือสถานะของบุคคลนั้นอาจได้รับความกระทบกระเทือน
เน่ืองจากสาเหตุดังกล่าว ย่อมสามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ร้ายข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
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3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการน าพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  มาใช้แทน
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.  2551  โดยที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นกฎหมายที่ใช้ในการส่งบุคคลออก
นอกราชอาณาจักรเหมือนกัน แต่มีวัตถุประสงค์และหลักการที่แตกต่างกัน การที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องน า
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 นั้น เกิด
จากเจ้าหน้าที่มองว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นเร่ืองที่มีขั้นตอนการด าเนินการซับซ้อน ใช้ระยะเวลา
นาน และมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงอาจจะไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งสาเหตุมิได้เกิดจากปัญหา
ของกฎหมายไม่ชัดเจน  แต่เกิดจากการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวขอ้งน ากฎหมายมาปรับใช้โดยยึดเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายแต่ละฉบับ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ย่อมส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ร้ายข้ามแดนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

ในกรณีที่ไม่มีค าร้องขอให้ส่งตัวบุคคลกลับในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ. 2551 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการส่งตัวบุคคลตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 เร่ืองการส่งตัวบุคคลต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนนั้น พบว่าพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 
เร่ืองการส่งตัวบุคคลต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร ระบุสาเหตุในการส่งตัวบุคคลออกนอกราชอาณาจักร
ไว้เพียง 2 กรณี คือ 1) กรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ 2) กรณีที่การอนุญาต
นั้นสิ้นสุดลงหรือถูกเพิกถอนแล้ว  แต่ไม่ได้มีการบัญญัติบทบัญญัติในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะ
ตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน ส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้น
จะได้รับการเลือกปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ ส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ ผู้วิจัยเห็นควรว่า การปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ความตามมาตรา 54 เร่ืองการเพิกถอนการอนุญาตนั้น ย่อม
สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ร้ายข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศ 
 

อภิปรายผล 
 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มีการบัญญัติเกี่ยวกับเหตุปฏิเสธการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน
ตามความในมาตรา 9 แล้ว แต่เมื่อพิจารณาพบว่ายังไม่ได้มีการบัญญัติบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุปฏิเสธในการ
ส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน และ
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เหตุปฏิเสธในการส่งกลับผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าค าร้องขอให้ส่งตัวบุคคลนั้นเกิดจาก
การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ ส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ ซึ่งเร่ืองสิทธิมนุษยชน
นั้นเป็นเร่ืองที่นานาประเทศให้การยอมรับ การกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนย่อมส่งผลกระทบต่อ
ประเทศนั้น ๆ 
 ประเทศแคนาดาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ได้มีการลงนามและให้
สัตยาบันในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว อีกทั้งยังได้มีการบัญญัติเหตุปฏิเสธการส่งกลับ
ผู้ร้ายข้ามแดนในกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศของตนให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้นการที่ประเทศไทยซึ่งได้ลงนามและให้สัตยาบันในกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนแล้วเช่นกัน หากด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ย่อมส่งผลให้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ตามความในมาตรา 9 จาก

ข้อความเดิมโดยเพิ่มเติมข้อความใหม่ ดังนี้  
 “กรณีเป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้และไม่ปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้

อันตรายที่จะถูกทรมาน” ในอนุมาตราย่อยของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551   
2. ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ตามความในมาตรา 9 จาก

ข้อความเดิมโดยเพิ่มเติมข้อความใหม่ ดังนี้  
 “กรณีเป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้และไม่ปรากฏเหตุอันควรเชื่อได้ว่าค าร้องขอมีเจตนา

ที่จะฟ้องร้องด าเนินคดี หรือลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ก าเนิดเผ่าพันธุ์  
ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ หรือสถานะของบุคคล หรือสถานะของบุคคลนั้นอาจได้รับความกระทบกระเทือน
เน่ืองจากสาเหตุดังกล่าว” ในอนุมาตราย่อยของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551   

3. ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามความในมาตรา 54 จากข้อความ
เดิมโดยเพิ่มเติมข้อความใหม่ ดังนี้  

“ถ้ามีกรณีต้องสงสัยว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน หรือถูก
กระท าการอ่ืนใดเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ก าเนิดเผ่าพันธุ์  
ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ หรือสถานะของบุคคล หรือสถานะของบุคคลนั้นอาจได้รับความกระทบกระเทือน
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เน่ืองจากสาเหตุดังกล่าว อาจปฏิเสธการส่งตัวผู้นั้นออกไปนอกราชอาณาจักรได้” ในมาตรา 54 แห่งพระราช 
บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

4. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาก
ยิ่งขึ้น เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่กฎหมายแต่ละฉบับ
บัญญัติไว้ โดยรัฐบาลควรจัดการประชุม อบรม สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ได้แก่ ต ารวจ อัยการ ศาล กระทรวงการต่างประเทศ และกรมราชทัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยน ศึกษา
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น  และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสร้างจิตส านึกในการยึดหลักยุติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย 
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การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณศีึกษา 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองต้าหรุ อา้เภอเมือง จังหวัดชลบรุี 

REINFORCEMENT QUALITY OF ELDERS LIFE:                                             
A CASE STUDY OF KHLONG-TAMRU SUBDISTRIC  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AREA, CHONBURI PROVINCE 
 

ชัยณรงค์  ชัยจินดา* 
Chainarong Chaichinda 

อดุลย์  จวงสอน** 
Adul  Joungsorn 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และความคิดเห็นเร่ืองรูปแบบการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 
คุณภาพชีวิตด้านสังคม และคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม พบว่าคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ดังนี้ คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านสังคม และ
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย การทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ และระดับการศึกษา 
มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีผลต่อความคิดเห็นเร่ืองรูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
ค้าส้าคัญ: คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 
 
 
* ผู้อ านวยการส านักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบุรี 
** อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the quality of life of the elderly and opinions towards 

activity to enhance the quality of the elderly in Khlong-tamru Sub-district Administrative Organization area, 
Chonburi Province. The instrument used in this research was a questionnaire with 30-item questions divided 
into 4 aspects, including physical, psychological, social and environmental quality of life.  The results showed 
that the quality of life of the elderly in this area was at a high level. The environmental, psychological, social 
and physical quality of life was ordered respectively. According to the hypothesis, 1) factors related to age, 
income and education had statistically significant on quality of life of the elderly in Khlong-tamru Sub-district; 
and 2) the factors related to income had an effect on opinions towards activities to enhance quality of life 
with statistically significant.  
Keywords: quality of life, elderly, Khlong-tamru Sub-district Administrative Organization. 
 

บทน้า 
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ความผูกพันในครอบครัว

และการคงไว้ซึ่งครอบครัวที่พึ่งพากันได้ในยามทุกข์มักมีผู้สูงอายุเป็นเสาหลัก เป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นร่มโพธิ์
ร่มไทรให้ก าลังใจกับครอบครัว ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้นจนท าให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ก าหนดไว้ว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วน
เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) และจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอย ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในสังคมประสบปัญหามากมาย ค ากล่าวที่ว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอัน
ประเสริฐ” ยังคงใช้ได้อยู่เสมอแม้เวลาจะล่วงผ่านไปนานสักเท่าใดก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชด าริ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” จึงมีการตราไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ  มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ มาตรา 6 (วรรค 2) สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อย
โอกาสในสังคม และคนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความจ าเพาะในเร่ืองสุขภาพ ต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครอง
อย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย  
 ฉะนั้นหากจะสร้างเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีความอยู่ดีกินดีอย่างปกติสุข ต้องเร่ิมต้นที่คุณภาพชีวิตที่
ดี โดยทั่วไปคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วย 4 ด้านคือ  1) ด้านร่างกาย (physical domain) 2) ด้านจิตใจ 
(psychological domain) 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
234 

 

(environment)  เมื่อน าเร่ืองสุขภาพมาพิจารณาประกอบกับเร่ืององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแล้วจะพบว่า 
องค์ประกอบของการมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  และสังคม  เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี อีกทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีการก าหนดแผนประชากร (พ.ศ. 2555 - 
2559) อย่างเป็นรูปธรรม มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมสูงวัยว่า “ประชากรไทย
ทุกคนเกิดมามีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัยให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ มีหลักประกันที่มั่นคงพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีการจัดสวัสดิการอย่างยั่งยืนโดยครอบครัวและชุมชน
มีส่วนร่วม”  
 ปัจจุบันองค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้นตามล าดับ เพราะกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน เช่น บางกลุ่มสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม พอช่วยเหลือตนเองได้ แต่บางกลุ่มก็อาจมีครอบครัว
หรือชุมชนที่ไม่สามารถรับภาระ หรือมีปัญหาทางสุขภาพเกินกว่าความสามารถของผู้ให้การพึ่งพิงจะจัดการ
ได้ ผู้สูงอายุบางคนไร้ญาติขาดมิตร ฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอ ฯลฯ จากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาจึงมีความ
จ าเป็นต้องศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างจริงจัง   เพื่อใหส้ามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง 

จังหวัดชลบุร ี
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเร่ืองรูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะ
ครอบครัว และปัญหาด้านสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน 
              2. ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะ
ครอบครัว และปัญหาด้านสุขภาพ มีความคิดเห็นเร่ืองรูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ แบ่ง

ออกเป็น 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาเกลือ (บางส่วน), หมู่ที่ 4 บ้านกลาง, หมู่ที่ 5 บ้านบน (บางส่วน) และ
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หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง จ านวน 160 คน ค านวณตามสูตรของ Yamane ก าหนดความเชื่อมั่น 95% ค่าระดับ
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 %  ได้กลุ่มตัวอย่าง 116 คน  

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ ลักษณะครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพ (มีโรคประจ าตัวหรือไม่มีโรคประจ าตัว) 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ 
ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และรูปแบบการสร้างเสริม 
(นโยบายองค์การบริหารส่วนต าบล) ประกอบด้วย นโยบายด้านร่างกาย นโยบายด้านจิตใจ นโยบายด้านสังคม 
และนโยบายด้านสภาพแวดล้อม  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ปรับจากแบบสอบถามที่ได้รับการยอมรับจากองค์การ
อนามัยโลก (เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย WHOQOL-BREF-THAI) 
แต่เน่ืองจากผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีปัญหาในการตอบแบบสอบถาม จึงใช้วิธีสัมภาษณ์เพื่ออธิบายข้อค าถาม
เพิ่มเติมให้ผู้สูงอายุเข้าใจ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยการ
หาค่า t-test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance: ANOVA) 
  

ผลการวิจัย 
 1. ตัวแปรด้านอายุของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
พบว่าผู้สูงอายุที่อายุแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกัน โดยพบว่าคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ และด้านสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุน้อย จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Paskulin, Vianna & Molzahn (2009, p. 15) ที่พบว่าอายุของผู้สูงอายุมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวบราซิล 
 2. ตัวแปรด้านรายได้ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
พบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกัน โดยพบว่าคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มที่มีรายได้
น้อยทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huguet, Kaplan & Feeny (2008, p. 10) ที่ศึกษาปัจจัยสุขภาพและ
สถานะเศรษฐสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากการส ารวจภาวะสุขภาพร่วมกันของสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา พบว่ารายได้ของครัวเรือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกา 

3. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุร ีพบว่าสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมทั่วไปของผู้สูงอายุจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ มีฐานะปานกลาง 
โดยผู้สูงอายุจะให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอ านวยความ
สะดวกให้ผู้สูงอายุ และยังมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของบุตรหลานได้ เมื่อชุมชนมีสภาพแวดล้อม
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ที่ดีก็จะส่งผลต่อประชาชนบริเวณรอบ ๆ ในด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านร่างกายตามมา หากพิจารณาจาก
ข้อมูลเชิงปริมาณจะพบว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติที่ต้องการโดยไม่ต้องคอยให้บุคคลอ่ืนช่วยเหลือ และสังคมรอบข้าง
พร้อมให้ความช่วยเหลือหากเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ  

4. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองต าหรุควรเพิม่เร่ืองสวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป และจัด
สถานที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยกันตามธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการจัด
กิจกรรมในวันส าคัญ ประเพณี และงานประจ าปีของชุมชน นอกจากนี้ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองต าหรุที่มีครอบครัวและผ่านการสมรสนั้น มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืน งานวิจัย
ของ วิไลพร ข าวงษ์ (2554, หน้า 38) ระบุว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู่จะมีผลประเมินคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่เป็นโสด 
หย่า หม้าย หรือแยกกันอยู่ ดังนั้น หากองค์กรบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุให้ความส าคัญและส่งเสริมเร่ือง
สถาบันครอบครัวให้มากตามนโยบายภาครัฐจะส่งผลดีกับเยาวชนและชุมชนคลองต าหรุต่อไป ในส่วนรายได้
ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุนั้น ไม่แตกต่างจากชุมชนผู้สูงอายุทั่วไปคือ ผู้ที่มีรายได้
มากกว่าจะมีโอกาสในการเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตนเองและครอบครัว งานวิจัยของ วรัทยา กุลเกลี้ยง (2556, หน้า 33) 
ระบุว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 1,000 - 5,000 บาท และ 5,001 - 10,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ ากว่า 1,000 บาท และเป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้หลัก
จากบ าเหน็จ บ านาญ และอาชีพปัจจุบัน จะมีคุณภาพชีวิตแย่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนได้ ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่มีความ 
สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ ได้ จึงอาจท าให้เกิดหนี้สิน ซึ่งการมีหนี้สินจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ท าให้
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง อย่างที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า สภาพแวดล้อมที่ผู้วิจัยได้รับข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่
ชุมชนผู้สูงอายุแห่งนี้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีจึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจดี รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกันทางสังคมของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองต าหรุก็ท าให้สังคมน่าอยู่ตามไปด้วย แต่เร่ืองของรายได้ในเชิงนโยบายส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อยนั้น ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ส่วนระดับการศึกษาของผู้สูงอายุในชุมชนโดยส่วนใหญ่จะส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา แต่พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ
ที่มีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมดี จะเป็นผู้สูงอายุที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แสดง
ให้เห็นว่าระดับการศึกษาช่วยให้ผู้สูงอายุเลือกรูปแบบในการด ารงชีวิตให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธาริน สุขอนันต์ (2554, หน้า 246) ที่ระบุว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป 
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จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ส่วนปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ ควรพิจารณาดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวเพิ่มขึ้นตามแนวทางที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองต าหรุจะสามารถจัดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้นโยบายและการบริการทางด้านสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุได้รับการยอมรับจากผู้สูงอายุอยู่แล้ว  หากพิจารณาเพิ่มเติมบริการให้
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวได้รับการบริการเพิ่มขึ้น จะท าให้สังคมและชุมชนที่น่าอยู่อย่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองต าหรุเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนทั่วประเทศต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและวางแผนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และอยู่เป็นขวัญก าลังใจให้คนในครอบครัวต่อไป ดังนี ้ 
 1. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรวางแผนนโยบายด้านการให้ความรู้หรือจัดโครงการเพื่อสร้าง
รายได้ให้ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
 2. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรวางแผนนโยบายด้านส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุที่
สนใจ เพื่อใช้เป็นภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้แก่ผู้สูงอายุ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สามารถน าไปอ้างอิงกับท้องที่อ่ืนได้ จึงควรก าหนดพื้นที่ให้กว้างขึ้น 
รวมถึงเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพหลังจากวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณแล้ว อาจท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจัยหรือปัญหา
ของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้น และควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อน าข้อมูลมา
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพที่มีต่อความส้าเร็จ 
ของกระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY MANAGEMENT 

ON SUCCESSFUL LOGISTICS MANAGEMENT IN  
FOOD INDUSTRY OF THE BANGKOK METROPOLIS VICINITY 

 
ณรงค์ชัย  ธเนศธรรมกิตติ์* 

Narongchai Thanasthammakit 
 

บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะขององค์กรที่ส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของ
กระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพกับความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์
ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 203 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมข้อมูล พบว่า 1) ลักษณะขององค์กรที่มีกลุ่มธุรกิจแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของ
กระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ด้านการ
สร้างความแตกต่าง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) หลักการพื้นฐานของการบริหารงาน
คุณภาพ ส่งผลต่อความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกสข์องโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  ในด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค้าส้าคัญ: การบริหารงานคุณภาพ, ความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์, โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
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ABSTRACT   
 The objectives of this research were: 1) to study the nature of the organizational effect to succeed 
the logistics of food industry in Bangkok Metropolis and vicinities, and 2) to study the relationship between 
the quality management principles and the success of the logistics of food industry in Bangkok Metropolis 
and vicinities. Samples of this study were 203 employees from food industry who worked in Bangkok 
Metropolis and vicinities. A questionnaire was used to collect data and statistics was used for data analysis. 
 The findings showed that: 1) the nature of organizations with different business groups effected 
the success of the logistics of food industry in Bangkok Metropolis and its vicinities to make a difference 
that was statistically significant at .05, and 2) the quality management principles effected the success of 
the logistics of food industry in Bangkok Metropolis and vicinities in terms of the cost leadership to make 
a difference and the quick response to relationship which were statistically significant at .05. 
Keywords: quality management principles, success of the logistics, food industry. 
 
บทน้า 
 ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ท าให้ทุกองค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ โดยเน้นประสิทธิภาพทางการผลิตพร้อมกับสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับองค์กรและสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทั้งหมด (อุบลรัตน์ 
แจ้งเจริญ, 2554) ดังนั้น เพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้จึงต้องมุ่งเน้นการปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพในการ
บริหารจัดการต่าง ๆ เช่น การจัดการโซ่อุปทาน การสร้างความร่วมมือในโซ่อุปทานเดียวกัน และการบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ที่เร่ิมตั้งแต่กระบวนการน าเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการน าส่งสินค้าให้ 
กับลูกค้าซึ่งเป็นการบริหารที่ทุกธุรกิจให้ความส าคัญ ปัจจุบันสภาพตลาดการขนส่งสินค้าของประเทศไทย
แข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยลูกค้ามีอ านาจการต่อรองสูง อีกทั้งยังมีภัยคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่จาก
ต่างประเทศที่มีศักยภาพ มีขอบเขตของการบริการที่มากกว่า ท าให้ผู้ประกอบการของไทยต้องปรับปรุงคุณภาพ
ของบริการและพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สามารถแข่งขันได้โดยต้องมีบริการโลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยการ
จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร โอภาสานนท์, 2550)  
 ความส าเร็จในการบริหารโลจิสติกส์จะส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การด าเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ ความส าเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ตามที่กล่าวมานั้นอาจเกิดจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนั้น หากมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต จะสามารถน า
ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตได้ (กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว และกัญญกาญจน์ 
ไซเออร์ส, 2557) 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา มีการศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพและ
ความส าเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ ได้แก่ ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ (อุบลรัตน์ แจ้งเจริญ, 2554) ผลกระทบของการบริหารคุณภาพที่มีต่อความส าเร็จในการบริหาร 
โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย (กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว และกัญญกาญจน์ ไซเออร์ส, 2557) 
และการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาชลบุรี จ ากัด 
(มหาชน) (รัตน สุภาศาสตร์, 2557) ส่วนงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการบริหารคุณภาพที่มีต่อความส าเร็จในการบริหาร 
โลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าผลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและได้ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ให้กับธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะขององค์กรที่ส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพกับความส าเร็จของ
กระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ลักษณะของ
องค์กร ขนาดขององค์กร ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และหลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพ 
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ โดยพัฒนามาจากแนวทางของการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์อุตสาหกรรม โดยประยุกต์มาจากแนวคิดของ กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว และกัญญกาญจน์ ไซเออร์ส (2557) 
และอุบลรัตน์ แจ้งเจริญ (2554) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ลักษณะขององค์กรที่ส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความแตกต่างกัน 
 2. การบริหารคุณภาพที่มีต่อความส าเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความสัมพันธ์กัน 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือ พนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จ านวน 411 คน ใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973, p. 125) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 203 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน รายได้ต่อเดือน ปัจจัย
ด้านลักษณะขององค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ขนาดขององค์กร ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 
ส่วนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นต่อหลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ ด้านการให้ความส าคัญกับ
ลูกค้า ด้านความเป็นผูน้ า ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการบริหารเชิงกระบวนการ ด้านการบริหารที่
เป็นระบบ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้านการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริง และด้านความสัมพันธ์กับ
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ผู้ขายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ 
ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว 

 

ผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและลักษณะขององค์กร โดยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลประกอบ ด้วยเพศ  

อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน และรายได้ต่อเดือน ข้อมูลลักษณะขององค์กร
ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ขนาดขององค์กร และระยะเวลาในการประกอบกิจการ  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.20 มีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี ร้อยละ 37.93 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 77.34 ต าแหน่งฝ่ายผลิตและเทคนิค ร้อยละ 28.57 มีประสบการณ์
การท างานระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 50.74 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท ด้านลักษณะของ
องค์กรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจจาก Cash and Carry ร้อยละ 39.90 ขนาดองค์กรมีพนักงาน 1 - 500 คน ร้อยละ 
48.28 มรีะยะเวลาในการประกอบกิจการ 6 - 10 ปี ร้อยละ 43.35  
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลหลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพ พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ
พื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านการบริหารเชิงกระบวนการ รองลงมา
คือ ด้านการให้ความส าคัญกับลูกค้า ด้านความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อันดับ
สามคือ ด้านความเป็นผู้น า  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการบริหารที่เป็นระบบ ด้านการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง และด้านการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ พบว่าระดับความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว และด้านการสร้างความแตกต่าง ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะขององค์กรที่ส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ของโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  มีความแตกต่างกัน พบว่าขนาดขององค์กรและ
ระยะเวลาในการประกอบกิจการต่างกัน มีปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
กลุ่มธุรกิจแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ในด้านการสร้างความแตกต่าง  
โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันจึงมีกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบสินค้า แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิภรณ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ 
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(2557) ที่ศึกษาความสามารถในการท างานด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค และ
สุนทรี เจริญสุข (2555) ที่ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน: กรณีศึกษาบริษัท 
วี-เซิรฟ์ โลจิสติกส์ จ ากัด  

สมมติฐานท่ี 2 การบริหารคุณภาพที่มีต่อความส าเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความสัมพันธ์กัน พบว่าการบริหารคุณภาพกับความส าเร็จ
ในการบริหารโลจิสติกส์ ในด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านการตอบสนองที่
รวดเร็ว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการท าธุรกิจทุกประเภทถือว่าลูกค้า
เป็นสิ่งส าคัญที่สุด ดังนั้นผู้น าขององค์กรจะต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจน โดยบุคลากร
จะต้องร่วมมือกันในกระบวนการด าเนินงาน มีการจัดการกระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค ซึ่งจะก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การบริหารคุณภาพองค์กร เห็นได้ว่ากระบวนการการบริหารคุณภาพมีความสัมพันธ์ในการส่งต่อความส าเร็จ
ในการบริหารโลจิสติกส์ในด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านการตอบสนองที่
รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว และกัญญกาญจน์ ไซเออร์ส (2557) ที่ศึกษาผลกระทบ
ของการบริหารคุณภาพที่มีต่อความส าเร็จในการบริหารโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 
และอุบลรัตน์ แจ้งเจริญ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ด้านหลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ 
  1.1 ด้านการให้ความส าคัญกับลูกค้า ควรสื่อสารให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง
เหมาะสม 
  1.2 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้น าองค์กรควรสร้างการยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งและส่วน
ส าคัญขององค์กร 
  1.3 ด้านการบริหารที่เป็นระบบ หากมีการแก้ไขปัญหาขององค์กรในจุดหน่ึง ควรมีการตรวจสอบ
ผลกระทบจากจุดอ่ืนในระบบด้วยเช่นกัน 
  1.4 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทควรก าหนดนโยบายขององค์กรให้มีการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเน่ือง 
  1.5 ด้านการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริง ควรวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
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 2. ด้านความส าเร็จของกระบวนการโลจิสติกส์ ได้แก่ 
  2.1 ควรก าหนดแผนกลยุทธ์ให้มีความชัดเจน เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานโดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสภาพแวดล้อมนอก โดยเฉพาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
  2.2 ควรร่วมมือระหว่างคู่ค้าในโซ่อุปทานอย่างจริงจัง โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมประสาน
การด าเนินธุรกิจต้ังแต่วัตถุดิบไปจนถึงผู้บริโภค 
  2.3 ควรน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างานของบริษัทในทุกกระบวนการและทุกกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในการด าเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายส่งมอบงานระหว่างกัน 
  2.4 ควรบริหารทรัพยากรบุคคลด้านโลจิสติกส์นับตั้งแต่กระบวนการวางแผนก าลังคน การสรรหา 
การคัดเลือก และการพัฒนาบุคลากร 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลถึงการบริหารงานคุณภาพกับความส าเร็จของกระบวนการ 
โลจิสติกส์ เช่น ทุนจดทะเบียน การจัดการสินทรัพย์ ผลิตภาพ และการบริการ เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือในจังหวัดอ่ืน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือ
คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ประกอบการการประมง กลุ่มพ่อค้าคนกลางทั้งใน
เขตคลองด่านและกลุ่มพ่อค้าคนกลางจากแหล่งอ่ืน จ านวน 1,367 ราย ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 309 ตัวอย่าง 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ค่าน ้าหนักความส าคัญ
ของปัจจัยความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง
อาหารทะเลสดในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ได้น ้าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านเวลา ด้านคุณภาพ ด้านการสื่อสาร ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ และด้านความปลอดภัย 
ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าค่าน ้าหนักความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ 
ได้น ้าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ตามล าดับ 
ค้าส้าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
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ABSTRACT 
 A study was done on the factors affecting the decisions to use the fresh sea food services for 
customers at Khlong Dan port area, Samut Prakarn Province. The samples used in the study were fishery 
operators, a middlemen group at Klong Dan and 1,367 middlemen from other sources. The sample size for 
this research was 309. The results showed that the correlation in the supply chain between the service 
providers and the customers was found to be the importance of weight of supply chain in the relationships 
between service providers and customers. To make decisions to use the fresh sea food services at Klong 
Dan Pier, Samut Prakarn Province, weight gain was sorted by descending order. The next most important 
factors were the quality of communication, the responses to the demand and security in the marketing mix,  
and weight in marketing mix, respectively for making decisions to use the fresh sea food services at Klong 
Dan Pier, Samut Prakarn Province. Weight gain in terms of products, services was followed by price, 
location and responses to demand, respectively. 
Keywords: decision in choosing service, relationship on the supply chain, ingredients of the marketing. 
 

บทน้า 
อุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลในไทย เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยสูงเป็น

อันดับต้น ๆ โดยในปี 2557 ปริมาณการส่งออกอาหารทะเลมีจ านวนถึง 359,168 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 74,715 
ล้านบาท มีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกหลัก คิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด รองลงมา 
คือ ญ่ีปุ่น ร้อยละ 25 กลุ่มสหภาพยุโรป ร้อยละ 14 ส่วนกลุ่มอาเซียนและกลุ่มอัฟริกา ร้อยละ 5  (ส านักงาน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ออนไลน์, 2557) ทั้งนี้สัตว์ทะเลส่วนใหญ่มาจาก 22 จังหวัดที่ติดน่านน้ าทะเล
ทั้งในน่านน้ าไทยและนอกน่านน้ าไทย ในปี 2557 ทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจับสัตว์ทะเลได้รวมทั้งหมด 
1,344,269 ตันต่อปี (ลากคู่ คู่ประเทศไทย, ออนไลน์, 2558) เขตคลองด่านจึงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างรายได้
ให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยคิดเม็ดเงินได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี วิชัย ปฏิยัตต์โยธิน (2553) 
กล่าวถึงธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลสดว่ามีความแตกต่างกับสินค้าส่งออกทั่วไป เนื่องจากอาหาร
ทะเลสดต้องการความรวดเร็วและตรงเวลา เพื่อป้องกันการเน่าเสียหรือความเสียหาย รวมถึงความรู้ในเร่ือง
ขั้นตอนการส่งออกอาหารทะเลอย่างมีคุณภาพ ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงการก าหนดราคาสินค้า ช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย การควบคุมอุณหภูมิรักษาระดับความเย็น การขนส่งที่รวดเร็วไม่ท าให้
เกิดความเสียหายกับสินค้าขณะขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge 
Center (ออนไลน์, 2557) พบว่าการจัดการขนส่งสินค้าเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีบทบาทต่อการวางแผนและ
การตัดสินใจทางธุรกิจมาก ซึ่งการขนส่งทางถนนหรือการขนส่งทางรถยนต์นั้นนับได้ว่าเป็นการขนส่งที่
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ผู้ประกอบการนิยมใช้มากที่สุด เพราะสะดวกรวดเร็ว ส่งถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้า
หรือเปลี่ยนพาหนะ สามารถขนส่งได้ปริมาณตามต้องการ ผู้ประกอบการบางรายยังคงขนส่งด้วยตนเองหาก
ระยะทางการขนส่งไม่ไกลมาก แต่ผู้ประกอบการบางรายนิยมใช้บริการผู้ให้บริการการขนส่งเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในบางส่วน อาทิ ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ เพื่อลดปัจจัยที่ท าให้อาหารทะเลไม่ได้คุณภาพและ
ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการอาหารทะเลสดและพ่อค้าคนกลางในเขตท่าเรือคลองด่านบางกลุ่มจึงนิยมใช้
บริการการขนส่งเพื่อช่วยลดต้นทุน และผู้ให้บริการการขนส่งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการอาหารทะเลสดและพ่อค้าคนกลางได้ จึงเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างใกล้ชิดและส่งผลให้
ผู้ประกอบการใช้บริการขนส่งแบบระยะยาว ซึ่งเกิดจากความไว้วางใจในบริษัทที่ให้บริการขนส่ง ผู้วิจัยจึง
มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ให้บริการการขนส่งทราบถึงจุดบกพร่องเพื่อการพัฒนา และเพื่อเป็นประโยชน์แก่
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการประมง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัด

สมุทรปราการ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน 

จังหวัดสมุทรปราการ 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขต

ท่าเรือคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 
ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ  ประเภทการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด แบ่งเป็น ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัด
สมุทรปราการ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้ากับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของ
ลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ ผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลางในเขตท่าเรือคลองด่าน และ
พ่อค้าคนกลางจากแหล่งอื่น จ านวน 1,367 ราย (ชรินทร์ ทองมา, 2559) ใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane (1973) ที่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 309 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ลักษณะองค์กรของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น กลุ่มประเภทของธุรกิจการประมง ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประเภทของรถขนส่ง 
และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า 
เช่น คุณภาพการบริการ ความปลอดภัย เวลาขนส่ง การสื่อสาร และการตอบสนองต่อความต้องการ ตอนที่ 3 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เช่น ราคา สถานที่ ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมทางการตลาด ตอนที่ 4 การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ โดย
แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านความไว้วางใจ และด้านความสัมพันธ์ระยะยาว  
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ผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยด้านผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการ

ด าเนนิการ ประเภทการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จ้านวน ร้อยละ 
1.  ประเภทธุรกิจ   
     ผู้ประกอบการเรือประมง 69 22.3 
     พ่อค้าคนกลางที่จ าหน่ายอาหารทะเลสดในเขตคลองด่าน 112 36.2 
     พ่อค้าคนกลางที่จ าหน่ายอาหารทะเลสดไปแหล่งอื่น 128 41.5 

รวม 309 100.0 
2.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   
      ต่ ากว่า 1 ปี 2 0.6 
      1 - 5 ป ี 130 42.1 
      6 - 10 ป ี 158 51.2 
      11 - 15 ป ี 19 6.1 

รวม 309 100.0 
3.  ประเภทของรถขนส่งที่ใช้ขนส่งสินค้าอาหารทะเลสดที่ใช้บ่อย 
      ที่สุด 

  

      รถพ่วง 52 16.8 
      รถกระบะ 4 ล้อ 257 83.2 

รวม 309 100.0 
4.  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการขนส่งสินค้าอาหารทะเลแต่ละเที่ยว   
      ต่ ากว่า 1,000 บาท 226 73.1 
      1,000 - 2,000 บาท 83 26.9 

รวม 309 100.0 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยด้านผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในประเภทพ่อค้าคนกลาง
ที่จ าหน่ายอาหารทะเลสดไปแหล่งอื่น ร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็นพ่อค้าคนกลางที่จ าหน่ายอาหารทะเลสด
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ในเขตคลองด่าน ร้อยละ 36.2 และกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมง ร้อยละ 22.3 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ ระหว่าง 1 - 5 ปี ร้อยละ 41.1 ระหว่าง 11 - 15 ปี ร้อยละ 
6.1 และต่ ากว่า 1 ปี ร้อยละ 0.6 ส่วนใหญ่ใช้รถกระบะ 4 ล้อ ร้อยละ 83.2 และรถพ่วง ร้อยละ 16.8 ส่วนใหญ่
มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวโดยเฉลี่ยต่ ากว่า 1,000 บาท ร้อยละ 73.1 และ 1,000 - 2,000 บาท 
ร้อยละ 26.9   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าระดับความคิดเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ด้านสถานที่ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง

อาหารทะเลสด แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 2 การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัด                   
                 สมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยด้านผู้ประกอบการ 
 

ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ 
การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้า 

ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระยะยาว รวม 
1.  ด้านประเภทธุรกิจ 4.76* (.01) 3.96* (.02) 6.79 (.00) 
2.  ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 2.82* (.04) 4.12 (.01) 4.73 (.00) 
3.  ด้านประเภทการขนส่ง -2.07 (.04*) -.04 (.97*) -1.83 (.07*) 
4.  ด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่ง .16 (.87) .53 (.59) .40 (.69) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรประเภทธุรกิจและระยะเวลาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว 
   (one-way ANOVA) ในตารางคือ F (Sig.) ตัวแปรประเภทการขนส่งและค่าใช้จ่ายใช้การทดสอบที (t-test) ในตารางคือค่า t (Sig.) 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านผู้ประกอบการมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่าผู้ประกอบการเรือประมงมีความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระยะ
ยาวในการเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดมากกว่ากลุ่มพ่อค้าคนกลางจากแหล่งอ่ืนและพ่อค้าคนกลางใน
เขตคลองด่าน โดยจะเลือกใช้บริการขนส่งด้วยรถกระบะ 4 ล้อมากกว่ารถประเภทอ่ืน เนื่องจากรถกระบะมีความ
ทนทาน รวดเร็วและกระทัดรัด เหมาะแก่การขนส่งสินค้าอาหารทะเลสดที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อ
คงคุณภาพของอาหารทะเลไว้ให้มากที่สุด โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะต่ ากว่า 1,000 บาท ซึ่งถือว่าเหมาะสม
กับการขนส่งระยะใกล้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรสกล พุ่มพยอม (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษากลุ่มบริษัทผู้ส่งออกในเขต
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นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พบว่าเวลาในการด าเนินงานของบริษัทและทุนจดทะเบียนของบริษัท 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นประเภทของการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการขนส่งอาหารสด แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง 
                 อาหารทะเลสดโดยรวม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
จากการถดถอย 2.27 3 .76 19.80* .000 
จากแหล่งอื่น ๆ 11.65 305 .04   

รวม 13.92 308    
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหคุูณ (multiple correlation, R) = .404 
ค่าสัมประสิทธิ์ด้านประสิทธิภาพ (coefficient of determination, R2) = .163 
* p < .05 

 
 จากตารางที่ 3  พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งอาหารทะเลสดโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่
ร้อยละ 16.3 ส่วนอีก 84.7 จะมาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนนอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ 
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ตารางที่ 4  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดโดยรวม 
 

  
B 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

คะแนนมาตรฐาน (β) 

 
ล้าดับที ่

 
t 

 
p 

ค่าคงที่ (constant) 2.00   7.58* .00 
1. ด้านราคา .03 .05 2 .86 .39 
2. ด้านผลิตภัณฑ์บริการ .50 .40 1 7.17* .00 
3. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ -.53 -.07 3 -1.24* .22 
* p < .05 
 

 จากตารางที่ 4 แสดงการสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ประสิทธิภาพต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งอาหารทะเลสดโดยรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ล าดับที่ 1 คือ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ล าดับที่ 2 คือ ด้านราคา ล าดับที่ 3 คือ ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการเท่านั้น 
 

อภิปรายผล   
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง
อาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงจะมีความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการขนส่งอาหารทะเล
สดมากกว่ากลุ่มผู้ใช้บริการประเภทอ่ืน เนื่องจากมีระยะเวลาในการเปิดด าเนินการนานกว่า จึงมีความสัมพันธ์
ระยะยาวในการบริการมากกว่ากลุ่มผู้ใช้บริการประเภทอ่ืน โดยจะเลือกใช้บริการขนส่งด้วยรถกระบะ 4 ล้อ 
มากกว่ารถประเภทอ่ืน เพราะมีความทนทาน รวดเร็ว ราคาถูก และกะทัดรัดเหมาะแก่การขนส่งสินค้าในปริมาณ
ไม่มากในระยะทางไม่ไกล สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรสกล พุ่มพยอม (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษากลุ่มบริษัทผู้ส่งออกในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พบว่าเวลาในการด าเนินงานของบริษัทและทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05  
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการขนส่งอาหารทะเลสดของลูกค้าในเขตท่าเรือคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับการ
บรรจุหีบห่อสินค้าในการขนส่งให้ส่งถึงจุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์โดยไม่เกิดความเสียหาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุชิน กาศธัญการ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการตู้รีเฟอร์คอนเทนเนอร์ของตัวแทน
ขนส่งสินค้าทางเรือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สืบเนื่องจาก
กระบวนการให้บริการ ความช านาญและความรับผิดชอบของพนักงาน  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ใช้บริการขนส่งอาหารทะเลสดให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นการบรรจุหีบห่อสินค้า
ไม่ให้เกิดความเสียหายขณะขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการขนส่งจึงต้องให้ความส าคัญในจุดนี้ เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่งตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป ซึ่งพบปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดค าจ ากัดความของผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่งที่ยังไม่ปรากฏความหมาย
ไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้เกิดปัญหาการตีความถึงสิทธิ หน้าที่ และการช่วยเหลือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของกองทุนยุติธรรม นอกจากนั้นยังพบปัญหาสัดส่วนของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมที่ยัง
ไม่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกองทุนยุติธรรม รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแก่ผู้
ขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดี พบว่าพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ไม่ได้ก าหนดค านิยาม
ความหมายของผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง จึงท าให้เกิดปัญหาการตีความในการให้ความช่วยเหลือ เพราะก าหนดให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้เท่านั้น แต่หากพบว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีญาติและไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็นคนไร้ที่
พึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 จึงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม โดยเฉพาะ
ในการด าเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราว การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
นอกจากนั้น คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมยังไม่มีสัดส่วนของประชาชนเข้ามาบริหารงานและไม่มีการกล่าวถึง
ที่มาและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดไว้ในกฎหมาย ส่วนการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรมนั้น จะต้องพิจารณาถึงผลแห่งคดีในอนาคตเป็นหลัก โดยมิได้พิจารณาสาระส าคัญของการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง จึงท าให้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ขาดประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดนิยามความหมายของผู้ยากไร้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 และให้ขยายความไปถึงคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 เพื่อให้ได้รับ
สิทธิในการช่วยเหลือตามกองทุนยุติธรรม และก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
.. 
 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559          
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ตัวแทนจากประชาชน ก าหนดที่มา และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดให้ชัดเจน รวมถึง
หลักเกณฑ์การพิจารณาควรค านึงถึงฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นหลัก 
ค้าส้าคัญ: กองทุนยุติธรรม, ผู้ยากไร้, คนไร้ที่พึ่ง 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to conduct a study in order to find the way on the protection of the 

rights of the people in providing assistances to underprivileged and homeless people according to Justice 
Fund Act, B.E. 2558, in order to enable them to have the access into the administration of justice process 
as those of the people in general. For the reason that the problem on the definitions of the terms, underprivileged 
and homeless people, has not been expressly clear prescribed, thus, causing problem on the interpretation 
of the rights and duties as well as the assistance in gaining access to the administration of justice process 
of the Justice Fund. Moreover, the problem on the proportion of Justice Fund Committee and Sub-Committee 
is found not to contain the proportion of the people to participate in the Justice Fund management including 
the setting out of the rules on the considerations on requests of the people for assistances in the case proceedings. 
It is found, as a result of the research, that Justice Fund Act, B.E. 2558 has not given a definition of the 
terms of the underprivileged people and homeless people, thus, causing problem on the interpretation in 
providing the assistances because under the Justice Fund, only the assistances to the underprivileged 
people will be provided. But, if the fact should be found that the people are the people without any relatives 
and homeless people, they will be considered the homeless people according to the definition of the homeless 
people under Homeless People Protection Act, B.E. 2557 (2014), thus, they will not be entitled to receive 
any assistance from the Justice Fund, particularly, on the aspect of the case proceedings, temporary release, 
human rights being violated or giving of knowledge in law. In addition, there remains the problem on the 
proportion of Justice Fund Committee and Sub-Committee that there has been no proportion of the people 
to participate in the Fund management and that the Fund Sub-Committee has not been mentioned in term 
of the origin and elements of the Provincial Sub-Committee in the law. Where on the requests for receiving 
assistances from the Justice Fund, considerations will have to be made on the effect of the case in the case 
as the main adherence without making consideration on the material substance of the assistances to be 
provided to the underprivileged people and homeless people consequently resulting in Justice Fund, B.E. 
2558 to lack efficiency on the enforcement that it cannot provide assistances to the underprivileged people 
and homeless people in accordance with the object of the law as set forth. Deriving from the research, it is 
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recommended that the term, underprivileged people, be defined under the Justice Fund, B.E. 2558, and 
extended to the homeless people under Homeless Act, B.E. 2557, to have the rights in receiving the 
assistances under the Justice Fund and setting forth number of the Justice Fund Committee members to 
consist of the number of the Experts who will be the representatives of the people in protecting rights and 
liberties to be apparently expressed on the matter of claiming the rights and expressly prescribing the origin 
and elements of Sub-Committee of the provincial level in Justice Fund Act, B.E. 2558 including the 
matter that the consideration on the status of the people requesting for assistances shall be taken into 
account as the main adherence. 
Keywords: justice fund, underprivileged people, homeless people. 
 

บทน้า 
 กระบวนการยุติธรรมถือเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เมื่อถูกกระทบสิทธิจากการกระท าฝ่า
ฝืนกฎหมายของผู้อื่นหรือเมื่อต้องการจะใช้สิทธิทางศาลในการด าเนินการต่าง ๆ แต่พบปัญหาว่าผู้ยากไร้ไม่
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแน่แท้ เน่ืองจากเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือทรัพย์สินและไม่รู้กฎหมาย 
อีกทั้งการด าเนินคดีจะต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม เป็นต้น จึงได้มีการจัดตั้งกองทุน
ยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอ
ปล่อยตัวชั่วคราว การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม แต่ผู้ยากไร้ยังประสบปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมยังไม่มีสัดส่วนของตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาบริหารงานกองทุน และยังไม่มีการกล่าวถึง
ที่มาและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดไว้ในกฎหมาย ซึ่งการจะให้
ความช่วยเหลือได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงผลแห่งคดีในอนาคตเป็นหลัก โดยมิได้พิจารณาสาระส าคัญของการ
ช่วยเหลือในการด าเนินคดีแก่ผู้ยากไร้ และพบว่าพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ยังไม่ปรากฏ
นิยามความหมายของค าว่า ผู้ยากไร้ จึงอาจท าให้เกิดปัญหาการตีความ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม อีกทั้งคนไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นคนไร้ญาติและไม่มี
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.  2557 ยังไม่ได้รับความคุ้มครองในการให้ความ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอีกด้วย 
 ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามของค าว่า ผู้ยากไร้ จ านวนและสัดส่วนของ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่มาและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีที่ไม่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
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ที่ใช้บังคับอยู่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามของค าว่า ผู้ยากไร้ ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับจ านวนคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่มาและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดไม่ได้บัญญัติ
ไว้ในกฎหมาย 
 4. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีที่ไม่เหมาะสม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
  การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 
2558 ไม่ได้ก าหนดค าจ ากัดความของผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง เพียงแต่ก าหนดการช่วยเหลือไว้เฉพาะผู้ยากไร้
ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือทรัพย์สินที่จะเป็นหลักเกณฑ์ให้กองทุนยุติธรรมสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ ส่วน
คนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 นั้น เป็นกรณีคนที่ไม่มีญาติและไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัย 
จึงมิได้รับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก่อให้เกิดปัญหาการตีความที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง โดยเฉพาะการด าเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราว การถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และหรือการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย นอกจากนั้น จ านวนคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
ยังไม่มีสัดส่วนของภาคประชาชนเข้ามาบริหารงานกองทุน และยังไม่มีการกล่าวถึงที่มาและองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดไว้ในกฎหมาย ซึ่งการจะให้ความช่วยเหลือได้นั้นจะต้อง
พิจารณาถึงโอกาสที่จะชนะคดีในอนาคตเป็นหลัก โดยมิได้พิจารณาสาระส าคัญของการช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดีแก่ผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง 
 จึงเสนอแนะว่า พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ควรมีการก าหนดบทนิยามของค าว่า ผู้ยากไร้ 
และให้ขยายความไปถึงคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ด้วย เพื่อให้ได้รับสิทธิ
ในการช่วยเหลือตามกองทุนยุติธรรม และในส่วนของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมให้มีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเป็นที่ประจักษ์ในด้านการเรียกร้องสิทธิ 
และก าหนดที่มาและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดให้ชัดเจนในบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาควรค านึงถึงฐานะของผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นหลักโดยมิให้
พิจารณาถึงผลแห่งคด ี
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ขอบเขตของการวิจัย 
  ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 (ฉบับลงประชามติ) พระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. 2559 และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
การเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกฎหมายต่างประเทศ เช่น 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศ
แคนาดา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
  ใช้วิธีการวิจัยเชิงกฎหมาย (legal  research) ในรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary  research) 
โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 
วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ผลการวิจัย 
  1. ปัญหาเกี่ยวกับการก้าหนดบทนิยามของค้าว่า ผู้ยากไร้ ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย กองทุนยุติธรรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น และเป็นการลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน กองทุนยุติธรรมจึง
มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนใน
การด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน โดยกองทุนยุติธรรมมุ่งการช่วยเหลือเฉพาะผู้ยากไร้ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือทรัพย์สิน
ที่จะเป็นหลักเกณฑ์ให้กองทุนยุติธรรมสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ ส่วนคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นกรณีบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้รวมถึง
บุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล าบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอ่ืนได้นั้น ยังไม่ได้รับความคุ้มครองในการให้ความ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดย
พบปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามของผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่งที่ยังไม่ปรากฏความหมายไว้อย่างชัดเจน 
จึงท าให้เกิดปัญหาการตีความถึงสิทธิและหน้าที่และการช่วยเหลือในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
กองทุนยุติธรรม  
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 2. ปัญหาเกี่ยวกับจ้านวนคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสม ตามที่พระราชบัญญัติ
กองทุนยุตธิรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 13 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง 
การคลัง ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทน
ส านักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จ านวน 6 คน เป็นกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นกรรมการและเลขานุการ และปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรม จ านวน 
2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนและที่มาของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมชุดดังกล่าวนั้นมี
ตัวแทนของภาครัฐมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ท าให้ทุกการลงมติของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีจ านวน
ภาครัฐเป็นเสียงส่วนมากอยู่เสมอจึงอาจเกิดความไม่เป็นธรรมได้ การบริหารงานกองทุนยุติธรรมอาจมาจาก
แนวคิดของระบบราชการเป็นหลัก ทั้งที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับ
กองทุนยุติธรรมจากเดิมที่เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม ให้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ แต่
การก าหนดให้คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นภาครัฐก็อาจท าให้การตัดสินใจในการช่วยเหลือการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมและบริหารงานกองทุนยุติธรรมมีความคิดเห็นไปในทิศทางของภาครัฐ ซึ่งอาจไม่เป็น
ธรรมแก่ประชาชนได้ 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับท่ีมาและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ้าจังหวัด ไม่ได้
บัญญัติไว้ในกฎหมาย พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  มาตรา 21 ก าหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นค าขอจากกองทุน เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนใน
การด าเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด และก าหนดเพียงให้หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายตาม
มาตรา 12 ท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด แต่
กฎหมายไม่ได้ก าหนดสัดส่วน ที่มาและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
อย่างชัดเจน คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดได้อาศัยการแต่งตั้งตามค าสั่งคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมที่ 2/2559 ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหรือผู้แทน ปลัดจังหวัดหรือผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหรือ
ผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหรือผู้แทน คลังจังหวัด
หรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการคัดเลือก จ านวน 1 คน ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรม
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จังหวัดคัดเลือก จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ ยุติธรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ยุติธรรมจังหวัดมอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของตัวแทนภาคประชาชนมีแค่ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขัดต่อ
หลักการกระจายอ านาจและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องการให้มีผู้แทนเชื่อมโยงกับคนในพื้นที่ เพื่อ
มีอ านาจในการช่วยพิจารณาตัดสินใจให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่
มากยิ่งขึ้น 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการด้าเนินคดีท่ีไม่เหมาะสม พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  ซึ่ง
ให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ หรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดต้องค านึงถึง
หลักเกณฑ์ พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน ฐานะของผู้ที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทุน และโอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทา
ความเสียหายตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งการพิจารณาถึงพฤติกรรมและข้อเท็จจริงต้องมีหลักฐานอันน่าเชื่อถือว่า
น่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือต้องมีหลักฐานพอสมควร จึงอาจท าให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ในการด าเนินคดีส าหรับผู้ยากไร้น้ันไม่ได้รับความเป็นธรรม  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เห็นควรก าหนดนิยามความหมายของผู้ยากไร้ไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดย
เพิ่มมาตรา 3 ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 3 ผู้ยากไร้ หมายความว่า ผู้มีรายได้และทรัพย์สินต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ และ
หมายความรวมถึง คนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 มาตรา 3 ได้ก าหนดนิยาม
ของคนไร้ที่พึ่ง หมายความว่า บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและให้รวมถึงบุคคลที่
อยู่ในสภาวะยากล าบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอ่ืนได้ 
  2. เห็นควรก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 มาตรา 13 ให้มีจ านวนสัดส่วนคณะกรรมการของภาครัฐและภาคประชาชนอย่างเท่ากัน โดยก าหนดให้
มีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่
ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จากเดิมจ านวน 6 คน เป็นจ านวน 8 คน เพื่อท า
หน้าที่บริหารงานกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เห็นควรต้องบัญญัติเร่ืององค์ประกอบของอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด  เฉพาะ
กรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา ไว้ใน
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดยก าหนดมาตราขึ้นดังต่อไปนี้ 
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 คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดหรือผู้แทน ปลัดจังหวัดหรือผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
หรือผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหรือผู้แทน คลังจังหวัดหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธาน
อนุกรรมการคัดเลือก จ านวน 1 คน ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก จ านวน 1 คน 
เป็นอนุกรรมการ ยุติธรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่
ยุติธรรมจังหวัดมอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นอกจากนี้ยังเห็นควรก าหนดให้มีอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดที่เป็นตัวแทนของ
ภาคประชาชนมากขึ้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับประชาชน และไม่ขัดต่อหลักการกระจายอ านาจที่ต้องการ
ให้ผู้แทนเชื่อมโยงภาคประชาชนมาร่วมในการตัดสินใจ เพื่อการตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดที่มาของอนุกรรมการที่มาจากตัวแทนภาคประชาชน เช่น ตัวแทนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด หรือบุคคลภายใน
ชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ 
 4. ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดีนั้น คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือจะต้องพิจารณาถึงฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเป็นหลัก มิใช่พิจารณา
ถึงพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของคดีเป็นสาระส าคัญ รวมถึงโอกาสผลแห่งคดีที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรก าหนด 
ให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดีไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าคดีมีมูลหรือไม่ พยานหลักฐาน
เพียงพอหรือไม่ เพราะประชาชนทุกคนก็มีสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือสามารถใช้สิทธิทางศาล
ได้เหมือนกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัด
ชลบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี 
จ าแนกตามเพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี และ 4) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของกลยุทธ์
ทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ 
กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีตามความสะดวก (convenience sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบที 
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  2) ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี มีความแตกต่างกันตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน
รายได้ต่อเดือน ในขณะที่ความจงรักภักดีไม่แตกต่างกันตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล  3) กลยุทธ์ทางการตลาด
.....  
 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย 
ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ และ 4) กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี ได้แก่  ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 
ค้าส้าคัญ: กลยุทธ์การตลาด, ความพึงพอใจ, ความจงรักภักดี  
 

ABSTRACT 
 This research has objectives that are (1) to study the level of customer satisfaction in using the 
service from gas stations in Chonburi province (2) to compare the level of customer satisfaction and loyalty 
using service from gas stations by gender, age, marital status, occupation, and income (3) to examine the 
influence of marketing strategy on customer satisfaction in using the service from gas stations in Chonburi 
province (4) to examine the influence of marketing strategy on customer loyalty in using the service from 
gas stations in Chonburi province. Samples were 400 customers of gas station in Chonburi province. 
Questionnaires were distributed for data collection. Statistics for data analysis were frequency, percentage, 
average mean, and standard deviation. In hypothesis testing, t-test, one-way analysis of variance, and multiple 
regression were employed.  
 The result  of  this  research showed  that  (1) the level of customer satisfaction in using service from  gas 
stations in Chonburi  province was moderate. (2) the level  of customer satisfaction of gas station in  Chonburi  
province was different due to monthly income  whereas the level of customer loyalty was not different due 
to personal factors. (3) marketing  strategies  that affect  the  customer  satisfaction with gas stations in Chonburi  
province were promotion  followed  by process and physical evidence, respectively (4) marketing strategies 
that affect customer loyalty with gas stations in Chonburi province were promotion, followed  by the process, 
and physical, respectively.     
Keywords:  marketing mix, satisfaction, loyalty. 
 

บทน้า 
 ธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเผชิญกับสถานการณ์ทางการแข่งขันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2539 เป็นต้นมา ดังจะพบว่ามีการใช้กลยุทธ์อ่ืน ๆ ที่ไม่เจาะจงเฉพาะขายน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ไม่
ว่าจะเป็นห้องน้ าที่สะอาด การแจกสินค้าสมนาคุณ การให้บริการเติมน้ าเติมลมฟรี เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้
เข้ามาใช้บริการ รวมถึงเน้นด้านการบริการมากขึ้น เจ้าของธุรกิจที่มุ่งเน้นการขายน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว
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โดยไม่ได้เน้นกลยุทธ์ทางการตลาดจึงไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่ง
ส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจและอาจท าให้ธุรกิจต้องออกไปจากตลาด ดังนั้นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน
จึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ทางการค้าให้กับธุรกิจ ได้แก่ 
ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์นี้
ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะและตราสินค้า 2) ราคา
ที่เหมาะสมกับระดับคุณภาพ 3) การส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า 4) สถานที่ตั้งของสถานี
ผู้ให้บริการ 5) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 6) การให้บริการของพนักงาน และ 7) ลักษณะทาง
กายภาพ เช่น  ลักษณะของสถานที่โดยรอบของสถานีให้บริการน้ ามัน ได้แก่  ความสะอาดและความปลอดภัย
ของสถานที่ 
 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดชลบุรีเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 - 2558 เนื่องจาก
เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ท าให้มีการคมนาคมอย่างหนาแน่น ส่งผล
ให้ปริมาณความต้องการน้ ามันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ านวนสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี ในปี 2555 -
2558 แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี 
 

ชื่อสถานีบริการ 2555 2556 2557 2558 
ปตท. 4 46 47 52 
เชลล์ 23 21 23 22 
เอสโซ่ 14 14 14 17 
เชฟร่อน 16 16 14 18 
บางจาก 20 20 20 22 

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ออนไลน์, 2558) 

 
 จากงานวิจัยที่ผ่านมา อาทิ จิรัฐา หมอยาด ี(2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการ
น้ ามัน ปตท. ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จิลมิกา หงษ์ตระกูล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า
กลยุทธ์การตลาดของสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน
ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดี
ของลูกค้าในจังหวัดชลบุรี เพื่อต้องการสร้างทัศนคติเชิงบวกและเพื่อเพิ่มอัตรากลับมาใช้บริการใหม่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจค้าปลีกน้ ามัน 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าสถานี
บริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัด
ชลบุร ีจ าแนกตามเพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน 
 3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการ
น้ ามันในจังหวัดชลบุร ี
 4. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสถานี
บริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- สถานภาพ 
- รายได้ต่อเดือน 
  
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจค้าปลกีน้้ามัน 
- ผลิตภัณฑ ์
- การส่งเสริมการขาย 
- สถานที่ตั้ง 
- กระบวนการ 
- พนักงาน 
- ลักษณะทางกายภาพ 
 

 

ความพึงพอใจของลกูค้าสถานีบรกิารน้้ามัน

ในจังหวัดชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

ความจงรักภักดขีองลูกค้าสถานบีริการน้้ามัน

ในจังหวัดชลบุร ี
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี 
 3. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านสถานที่ตั้ง ด้านกระบวนการ ด้าน
พนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี 
 4. กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านสถานที่ตั้ง ด้านกระบวนการ ด้าน
พนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน
ในจังหวัดชลบุร ี
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ ามัน ณ สถานี
บริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (2538) ซึ่งก าหนดความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือระดับนัยส าคัญ .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 363 คน และเพื่อความสะดวกและป้องกัน
ข้อผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังนี้ทั้งสิ้น 400 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างจากบทความวิจัยและเอกสารต าราอ่ืน ๆ ทดสอบหา
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นโดยผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าผลที่ได้มา
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 กลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านสถานที่ตั้ง 
ด้านกระบวนการ ด้านพนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพ 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดี 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
และค่า t-test 
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ผลการวิจัย  
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
ตารางที่  2 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ้านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 169 46.6 
เพศหญิง 194 53.4 
รวม 363 100 
สถานภาพโสด 130 35.8 
สถานภาพสมรส 133 64.2 
รวม 363 100 
รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 25,00 บาท 66 18.2 
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท 297 81.8 
รวม 363 100 
 
 จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4  สถานภาพ
สมรส จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2  และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท จ านวน 297 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.8  
 สถิติเชิงพรรณนา 
 ความพึงพอใจของลูกค้าสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84, SD = 
0.69) และความจงรักภักดีของลูกค้าสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80, 
SD = 0.52) ส่วนปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ
สถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีในด้านพนักงานมากที่สุด ( = 4.18, SD = 0.41) รองลงมาคือ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ( = 4.04, SD = 0.64) ด้านกระบวนการ ( = 3.78, SD = 0.90) ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 3.73, SD = 
0.62) ด้านการส่งเสริมการขาย ( = 3.63, SD = 0.70) และด้านสถานที่ตั้ง ( = 3.54, SD = 0.77) ตามล าดับ 
 สถิติเชิงอนุมาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 3 
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 ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของลูกค้าจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของลูกค้าสถานีบริการน้้ามัน 

t-value p-value 
เพศชาย 3.88 0.66 0.38 
เพศหญิง 3.82   
สถานภาพโสด 3.88 0.58 0.43 
สถานภาพสมรส 3.83   
รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท 3.88 0.89 0.01** 
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท 3.83   
 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05  

 
 จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและสถานภาพแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสถานี
บริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีจากสถานีบริการน้ ามัน 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความจงรัก 
ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ที่ 4 
   
ตารางที่ 4 ความจงรักภักดีของลูกค้าจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย 
ความจงรักภักดีของลูกค้าสถานีบริการน้้ามัน 

t-value p-value 
เพศชาย 3.82 0.96 0.30 
สถานภาพโสด 3.80 0.06 0.68 
รายได้น้อยกว่า 25,000 บาท 3.88 -0.11 0.60 
* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 ตัวแปรเพศใชท้ดสอบที (t-test) ในตารางคือ ค่า t-value ส่วนตัวแปรด้านสถานภาพ และ
รายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) ในตาราง คือ F-value 
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 จากตารางที่ 4 กลุ่มตวัอย่างที่มีเพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สมมติฐานท่ี 3 กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านสถานที่ตั้ง ด้าน
กระบวนการ ด้านพนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการ
น้ ามันในจังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย (β = . 30, p = 0.00) 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ (β = .24, p = 0.00) และด้านลักษณะทางกายภาพ (β = .13, p = 0.01) ตามล าดับ  
 สมมติฐานท่ี 4 กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านสถานที่ตั้ง ด้าน
กระบวนการ ด้านพนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการ
สถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรัก 
ภักดขีองผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย (β = .17, p = 
0.00) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ (β = .13, p = 0.00) และด้านลักษณะทางกายภาพ (β = .10, p = 0.10) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ   
    ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามัน 
 

  ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี 

 B t-value B t-value 

ค่าคงที่ (constant) 0.60 1.58 2.10 6.70*** 

1. ผลิตภัณฑ์ 0.07 1.21 0.04 1.07 

2. การส่งเสริมการขาย  0.30 5.62* 0.17 3.68*** 

3. สถานที่ตั้ง 0.01 0.34 0.08 1.76 

4. กระบวนการ 0.24 6.70* 0.13 4.46*** 

5. ลักษณะทางกายภาพ 0.13 2.59* 0.10 2.36* 

6. พนักงาน 0.09 1.26 -0.07 -1.20 

R2 0.44  0.34  

F Value 46.70  30.88  
*p < .10,  ***p < .01 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและสถานภาพแตกต่างกันจะมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ เพทาย คุ้มค ามี (2546) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานครต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ ามันที่ ปตท. เป็นผู้ด าเนินการเอง พบว่าผู้ที่
มีรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป จะมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,001 บาท 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กัน ไม่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับ จิลมิกา 
หงส์ตระกูล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานีบริการน้ ามันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ ามันที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ด้านภาพลักษณ์สินค้า 
ความภักดีต่อสินค้า และความไว้วางใจที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการ
น้ ามันที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ตามล าดับ สอดคล้องกับ ภานุพงศ์ คงคาน้อย (2553) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการสถานีบริการน้ ามัน ปตท.ในเขตพื้นที่จตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการในการให้บริการ และมีความพึงพอใจในด้านการ
ส่งเสริมการตลาดน้อยที่สุด และยังพบว่าอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
สถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ตามล าดับ สอดคล้องกับ จักริน จั่นตระกูล (2547) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสม
ทางการตลาดของสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความส าคัญและพึงพอใจมาก
เร่ืองกระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการรับและทอนเงิน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
 1. ด้านกระบวนการ ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ ามันในจังหวัดชลบุรีให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการ โดยมีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีอยู่ในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงในด้านความ
รวดเร็วในการรับช าระด้วยบัตรเครดิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการของสถานี
บริการน้ ามัน จึงเห็นควรต้องมีการปรับปรุงในกระบวนการให้บริการ 
 2. ด้านลักษณะทางกายภาพ สามารถมองเห็นป้ายสถานีบริการน้ ามันได้อย่างชัดเจนพร้อมกับป้ายราคา
ของสินค้าที่มีแสงสว่างเพียงพอ เมื่อเข้าไปใช้บริการแล้วรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการ
บริเวณและสถานที่บริการที่สะอาด รวมไปถึงห้องน้ ามีเพียงพอส าหรับให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในคร้ังต่อไปได้ 
 3. เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงควรปรับปรุง
ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการบริการที่ดีให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการทุก
ระดับ โดยมุ่งเน้นการจัดท าโปรโมชันอย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ 
 4. เน่ืองจากกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก
ที่สุด จึงควรจะส ารวจเพิ่มเติมถึงการส่งเสริมการขาย และมีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความพึงพอใจเป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคล อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไป 
 2. ขยายกลุ่มลูกค้าที่ใช้ในการวิจัยให้กว้างขึ้นในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้
ได้ผลประโยชน์ทางการวิจัยมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจระดับปัญหาด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง  

2) ส ารวจระดับความต้องการอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง ของ
ผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 33 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เฉลี่ย
เท่ากับ 0.85  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ พบว่าโดยภาพรวมผู้พิการ
ทางสายตามีปัญหาด้านการเดินทางอยู่ในระดับมาก โดยมีปัญหาในการใช้บริการรถโดยสารมากที่สุด ปัญหาด้าน
การรับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถืออยู่ในระดับมาก ผู้พิการ
ทางสายตามีความต้องการอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ความต้องการอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร  
ค้าส้าคัญ: ผู้พิการทางสายตา, ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน  
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ABSTRACT 
The purposes of the research are as follows: first, to survey problems regarding information 

receiving and their travel; second, to survey essential equipment for to facilitate information receiving and 
their travel of visually impaired people at vocational training centers in the state of the blind woman of 
Sampran, Nakhon-pathom. There were 15 samples. The questionnaire is used as a research tool, which was 
evaluated by three professors which have IOC of questions and purposes equal to 0.85. The statistic 
adopted for this thesis is average, standard deviation and percentage. We found out the results as follows: 
Firstly, overall problems on their travel is at a high level, there is a problem with using bus services which 
is the highest means. The problem of receiving information was moderate. There is a problem of mobile 
phone usage which was at a high level. Secondly, visually impaired people need equipment to facilitate their 
travel as much as possible. What is needed next is equipment to facilitate information receiving.  
Keywords: visually impaired people, the Vocational Training Centers of the Blind Woman of Sampran. 
 

บทน้า 
 ผู้พิการคือบุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม เช่น ความบกพร่องทางการเห็นหรือการได้ยิน เป็นต้น (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550, 2550) ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ในที่นี้เรียกว่า “ผู้พิการทางสายตา”) 
ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงบอดสนิท (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 55) 
ซึ่งผู้พิการที่ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายมีความเป็นปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่มีความบกพร่องทางการเห็นเพียง
อย่างเดียวนั้นยังสามารถประกอบกิจการอ่ืนได้ตามปกติ เช่น การศึกษาหาความรู้ การพูดคุยสื่อสาร การท างาน 
การเดินทางด้วยตนเอง ฯลฯ ท าให้ผู้พิการทางสายตาเพียงอย่างเดียวสามารถใช้ชีวิตได้ตามสมควรแก่สภาพ
ร่างกาย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้พิการทางสายตาก็ยังมีความยากล าบากในการใช้ชีวิต จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่า  ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จบการศึกษาเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย ผู้พิการทางสายตามีปัญหาด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง 
ส่วนใหญ่เดินทางโดยให้คนขับรถพาไปเพราะไม่สามารถไปเองได้ ถ้าจะขึ้นรถโดยสารก็ต้องขอความช่วยเหลือ
จากคนรอบข้าง เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ (ภัทรกิต์ โกมลกิติ, 
2551, หน้า 69; สมพร ปานยินดี และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2556, หน้า 8) 
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางสายตาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง และเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถน า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกให้ตรงตามความต้องการของผู้พิการ
ทางสายตา เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นอิสระ ลดการพึ่งพาผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้ผู้พิการทางสายตา
เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อส ารวจระดับปัญหาของผู้พิการทางสายตา ด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง 
 2. เพื่อส ารวจระดับความต้องการอุปกรณ์อ านวยความสะดวกของผู้พิการทางสายตา ด้านการรับข้อมูล
ข่าวสารและด้านการเดินทาง 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางสายตา 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้พิการทางสายตาที่เข้ารับการฝึกอาชีพจาก
ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้พิการ
ทางสายตาที่เข้ารับการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 33 คน  
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับปัญหาของผู้พิการทางสายตา ด้าน
การรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง 2) ตัวแปรตาม  ได้แก่ ระดับความต้องการของผู้พิการทางสายตา 
ด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ปัญหาของผู้พิการทางสายตา ด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง  
รวม 8 รายการ เป็นแบบเลือกตอบ โดยใช้แบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความต้องการอุปกรณ์อ านวยความสะดวกของผู้พิการทางสายตา ด้านการรับ
ข้อมูลข่าวสารและด้านการเดินทาง รวม 30 รายการ เป็นแบบเลือกตอบ โดยใช้แบบประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ 
 แบบสัมภาษณ์ได้รับการประเมินหาค่าความตรงตามเนื้อหา (content validity) ด้วยการหาค่าความ
สอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งผลประเมินมีค่า IOC เท่ากับ 0.85 และแก้ไขปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะน าแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาตรฐานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกับศูนย์ฝึกอาชีพ
หญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และสอบถาม เนื่องจากผู้พิการทางสายตาไม่
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สามารถอ่านและตอบแบบสอบถามด้วยตนเองได้ ผู้วิจัยจึงอ่านค าถามให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง และจดบันทึก
ค าตอบลงในแบบสอบถาม สัมภาษณ์และสอบถามเช่นนี้ทีละคนจนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าร้อยละ (percentage) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อาย:ุ 
 

15 - 20 ปี 
21 - 30 ปี  
31 - 40 ปี 
41 ปีขึ้นไป 

4 
13 
6 
10 

12.10 
39.40 
18.20 
30.30 

ระดับการศึกษา: 
 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1 
7 
8 
16 
1 

3.00 
21.20 
24.00 
48.50 
3.00 

รายได้ปัจจุบนัเฉลี่ยต่อเดือน 
(จากการประกอบอาชีพและเงินชว่ยเหลืออ่ืน ๆ) : 

ไม่มีรายได้ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 

1 
24 
7 
1 

3.00 
72.70 
21.20 
3.00 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางสายตา มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50  และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 
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 2. สภาพปัญหาของผู้พิการทางสายตา 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้พิการทางสายตา ด้านการรับข้อมูลข่าวสารและด้านการ 
    เดินทาง 
 

สภาพปัญหาของผู้พกิารทางสายตา 
ระดับปญัหา 

 
SD ระดับความคิดเห็น 

ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร 3.08 1.36 ปานกลาง 
- ปัญหาในการอ่านอักษรเบรลล ์ 3.52 1.37 มาก 
- ปัญหาในการใช้หนังสือเสียง 3.61 1.25 มาก 
- ปัญหาในการใช้งานวิทยุกระจายเสียง 2.09 1.40 น้อย 
- ปัญหาในการใช้โทรทศัน ์ 2.24 1.39 น้อย 
- ปัญหาในการใช้โทรศัพท์มือถือ 3.94 1.37 มาก 
ด้านการเดินทาง 4.17 0.76 มาก 
- ปัญหาในการเดินตามทางเท้า 4.00 0.75 มาก 
- ปัญหาในการเดินภายในอาคารและสถานที่ต่าง ๆ 3.97 0.91 มาก 
- ปัญหาในการใช้บริการรถโดยสาร 4.55 0.61 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 สภาพปัญหาของผู้พิการทางสายตา ด้านการรับข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.08) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ( = 3.52 - 3.94) โดยปัญหา
ในการใช้โทรศัพท์มือถือมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาในการใช้หนังสือเสียง และปัญหาใน
การอ่านอักษรเบรลล์ ตามล าดับ ส่วนด้านการเดินทางโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ( = 3.97 - 4.00) ยกเว้นปัญหาในการใช้บริการรถโดยสารซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.55) 
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 3. ความต้องการของผู้พิการทางสายตา 
    3.1 ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้พิการทางสายตา ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ความต้องการของผู้พกิารทางสายตา ด้านการรับข้อมลูข่าวสาร 
ระดับความต้องการ 

 SD ระดับความคิดเห็น 

อักษรเบรลลแ์ละหนังสือเสียง 3.57 1.46 มาก 
- ความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการอ่านอักษรเบรลล์ 3.42 1.70 ปานกลาง 
- ความต้องการส่ืออักษรเบรลล์ทีม่ีความทนทาน ไม่ช ารุดเสียหายได้ง่าย 3.79 1.60 มาก 
- ความต้องการเครื่องมือส าหรับการเขียนอักษรเบรลล์ เช่น กระดาษ สเลต 2.30 1.59 ปานกลาง 
- ความต้องการเครื่องส าหรับการฟังหนังสือเสียง 3.33 1.36 ปานกลาง 
- ความต้องการในการเข้าถึงสื่ออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงได้สะดวกง่ายดาย 4.00 1.29 มาก 
- ความต้องการส่ืออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียน 4.33 1.45 มาก 
- ความต้องการส่ืออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงส าหรบัการฝึกอาชีพ 4.36 1.45 มาก 
- ความต้องการส่ืออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงเพื่อความบันเทงิ 4.39 1.45 มาก 
- ความต้องการส่ืออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงทางด้านข่าวสาร 2.00 1.03 น้อย 
- ความต้องการส่ืออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงทางด้านความรู้ต่าง ๆ 3.76 1.63 มาก 
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ์ 3.55 1.56 มาก 
- ความต้องการวิทยุกระจายเสียงที่สามารถใช้งานได้ง่าย 2.73 1.59 ปานกลาง 
- ความต้องการวิทยุกระจายเสียง/โทรทศันท์ี่สามารถกดบันทึกขณะออกอากาศได้ 3.48 1.66 ปานกลาง 
- ความต้องการวิทยุกระจายเสียง/โทรทศันท์ี่สามารถหาช่องสัญญาณได้ง่าย 3.36 1.41 ปานกลาง 
- ความต้องการให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีโทรทศันท์ี่มีข้อมูลข่าวสาร 
  ที่เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ 

4.03 1.48 มาก 

- ความต้องการให้มีการแจง้เตือนช่องสัญญาณของวิทยุกระจายเสียง/โทรทศัน์ 3.67 1.57 มาก 
- ความต้องการให้วิทยุกระจายเสยีง/โทรทศัน์มีการแจ้งตารางการออกอากาศใน 
  รูปแบบเสียง 

3.97 1.53 มาก 

- ความต้องการค าบรรยายเป็นเสียง (audio description) ในช่วงเหตุการณ์ที่ไม่มี 
  บทสนทนา (เฉพาะโทรทัศน)์ 

3.58 1.67 มาก 

โทรศัพท์มือถือ 4.09 1.27 มาก 
- ความต้องการแป้นพิมพ์โทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมมากกว่าปัจจบุัน 4.03 1.26 มาก 
- ความต้องการโทรศัพท์มือถือทีง่่ายต่อการใช้งาน เช่น ส่ังงานด้วยเสียงได้  
  บอกเมนูด้วยเสียงได้ เป็นตน้ 

4.45 1.20 มาก 

- ความต้องการแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับรับข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการ 
  ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สิทธิ สวัสดิการ บริการสุขภาพส าหรับคนพิการ 

3.79 1.36 มาก 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.73 1.43 มาก 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้พิการทางสายตาในการใช้สื่อ 
 

ความต้องการของผู้พกิารทางสายตาในการใช้สื่อ จ้านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ความต้องการใช้ส่ืออักษรเบรลล์หรือหนงัสือเสียง ส่ืออักษรเบรลล์ 17 51.10 
 หนังสือเสียง 9 27.30 
 ต้องการเท่ากัน 3 9.10 
 ไม่ต้องการ 4 12.10 
ความต้องการใช้วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ วิทยุกระจายเสียง 18 54.50 
 โทรทศัน ์ 11 33.30 
 ไม่ต้องการ 4 12.10 

 
 จากตารางที่ 3 ความต้องการของผู้พิการทางสายตา ด้านการรับข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 3.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ โทรศัพท์มือถือ 
( = 4.09) รองลงมาคือ อักษรเบรลล์และหนังสือเสียง ( = 3.57) และวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ( = 
3.55) ตามล าดับ มีรายละเอียดดังน้ี 
 อักษรเบรลล์และหนังสือเสียง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ( = 3.76 - 4.39) 
โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความต้องการสื่ออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงเพื่อความบันเทิง ( = 3.39) 
และจากตารางที่ 4 พบว่าผู้พิการทางสายตามีความต้องการใช้สื่ออักษรเบรลล์มากกว่าหนังสือเสียง คิดเป็น
ร้อยละ 51.10 
 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ( = 3.58 -
4.03) โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความต้องการให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีโทรทัศน์ที่มี
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ ( = 4.03) และจากตารางที่ 4 พบว่าผู้พิการทางสายตามี
ความต้องการใช้วิทยุกระจายเสียงมากกว่าโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 54.50 
 โทรศัพท์มือถือ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ ความต้องการโทรศัพท์มือถือที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น สั่งงานด้วยเสียงได้  บอกเมนูด้วยเสียงได้ เป็นต้น 
( = 4.45) 
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 3.2 ด้านการเดินทาง 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้พิการทางสายตา ด้านการเดินทาง 
 

ความต้องการของผู้พกิารทางสายตา ด้านการเดินทาง 
ระดับความต้องการ 

 SD ระดับความคิดเห็น 

การเดินเท้า 4.40 0.84 มาก 
- ความต้องการอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมตามทางเดินเปล่ียนไป 
  จากเดิม เช่น ทางแยก ทางม้าลาย 

4.81 0.39 มากที่สุด 

- ความต้องการอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารเปลี่ยนไป  
  จากเดิม เช่น บันได ลิฟต์ เป็นตน้ 

4.55 0.67 มากที่สุด 

- ความต้องการเครื่องหมายบอกทางบนทางเท้า (แผ่นพื้นต่างสัมผสั) 3.97 1.02 มาก 
- ความต้องการอุปกรณ์น าทางทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น GPS  
  น าทางบนทางเท้าหรือเสียงน าทางภายในอาคาร เป็นตน้ 

4.27 1.26 มาก 

รถโดยสาร 4.59 0.74 มากที่สุด 
- ความต้องการการแจ้งเตือนสายของรถเมล์หรือรถไฟที่ก าลังจะเขา้จอดป้าย 4.94 0.24 มากที่สุด 
- ความต้องการให้รถเมล์และรถไฟมีเสียงแจ้งเตือนจุดจอด  
  (คล้ายกับรถไฟฟ้า) 

4.94 0.24 มากที่สุด 

- ความต้องการอุปกรณ์แจ้งเตือนค่าโดยสารในรถแท็กซ่ี 4.24 1.22 มาก 
- ความต้องการแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซ่ีหรือมอเตอร์ไซคร์ับจ้าง 4.24 1.27 มาก 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.50 0.79 มาก 

  
 จากตารางที่ 5 ความต้องการของผู้พิการทางสายตา ด้านการเดินทางอยู่ในระดับมาก ( = 4.50) โดยมี
ความต้องการด้านรถโดยสารอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) และด้านการเดินเท้าอยู่ในระดับมาก ( = 4.40) 
มีรายละเอียดดังนี ้
 การเดินเท้า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 2 ข้อ คือ ความต้องการอุปกรณ์
แจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมตามทางเดินเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ทางแยก ทางม้าลาย ( = 4.81) และความ
ต้องการอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น บันได ลิฟต์ เป็นต้น ( = 
4.55) และอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ คือ ความต้องการอุปกรณ์น าทางทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น 
GPS น าทางบนทางเท้าหรือเสียงน าทางภายในอาคาร เป็นต้น ( = 4.27) และความต้องการเคร่ืองหมายบอกทาง
บนทางเท้า (แผ่นพื้นต่างสัมผัส) ( = 3.97) 
 รถโดยสาร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 2 ข้อ คือ ความต้องการการ
แจ้งเตือนสายของรถเมล์หรือรถไฟที่ก าลังจะเข้าจอดป้าย และความต้องการให้รถเมล์และรถไฟมีเสียงแจ้งเตือน
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จุดจอด (คล้ายกับรถไฟฟ้า) ( = 4.94 เท่ากัน) และอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ คือ ความต้องการอุปกรณ์
แจ้งเตือนค่าโดยสารในรถแท็กซี่ และความต้องการแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ( = 
4.24 เท่ากัน)  
 

อภิปรายผล 
 1. ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร  
 อักษรเบรลล์และหนังสือเสียง ผู้พิการทางสายตามีปัญหาในการอ่านอักษรเบรลล์และการใช้บริการ
หนังสือเสียงในระดับมาก โดยร้อยละ 51.10 มีความต้องการใช้สื่ออักษรเบรลล์มากกว่าหนังสือเสียง ให้เหตุผล
ว่า ในการอ่านสื่ออักษรเบรลล์สามารถอ่านช้าหรือเร็วก็ได้ตามความต้องการ และสามารถหยุดนึกจินตนาการ
ภาพได้  (พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู, 2548) ต่างจากหนังสือเสียงที่เป็นการฟัง ถ้าผู้บันทึกเสียงออกเสียงค าไม่ถูกต้อง
ก็จะท าให้เกิดความสับสน การจินตนาการร่วมเป็นไปอย่างล าบากเพราะคิดตามไม่ทัน (สุดาสมร แผ่นค า, 2558) 
 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผู้พิการทางสายตาไม่มีปัญหาในการใช้งานวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน์ 
โดยร้อยละ 54.50 มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงมากกว่าโทรทัศน์  ให้เหตุผลว่า ใน
ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือก็สามารถฟังวิทยุกระจายเสียงได้ มีความสะดวกสบายในการพกพา การรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านวิทยุกระจายเสียงจะได้รับฟังการบรรยายที่ละเอียด ท าให้จินตนาการได้ง่ายกว่า ต่างจากโทรทัศน์ที่เน้น
การน าเสนอภาพจึงท าให้เสียงบางช่วงไม่ต่อเน่ือง (พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู, 2548) 
 โทรศัพท์มือถือ ผู้พิการทางสายตามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือในระดับมาก โดยมีปัญหา
เกี่ยวกับแป้นพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือที่บางรุ่นใช้งานยาก ต้องการให้มีแป้นพิมพ์ส าหรับผู้พิการทางสายตา
โดยเฉพาะ การสั่งงานด้วยเสียงเกิดข้อผิดพลาด ควรมีการพัฒนาให้ใช้งานได้ดีกว่าที่มีอยู่ ควรมีแอปพลิเคชันที่
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้พิการทางสายตา (ณัฐศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์, 2558) 
 2. ด้านการเดินทาง 
 การเดินเท้า ผู้พิการทางสายตามีปัญหาในการเดินตามทางเท้าและภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในระดับ
มาก โดยหากเป็นสถานที่ใหม่ ๆ จะเกิดการเดินชนสิ่งของอยู่บ่อยคร้ัง จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบ
ข้าง ซึ่งมีบ่อยคร้ังที่ได้รับการปฏิบัติที่ท าให้ตนเองรู้สึกน้อยใจที่เป็นภาระของผู้อ่ืน จึงอยากให้มีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกเพื่อให้การเดินเท้าง่ายขึ้น และไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นมากนัก (พรพรรณ ชินณพงษ์, 2553) 
 รถโดยสาร ผู้พิการทางสายตามีปัญหาในการเดินทางโดยรถโดยสารในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะรถเมล์ 
เน่ืองจากไม่รู้ว่ารถเมล์ที่ก าลังจะจอดป้ายเป็นรถเมล์สายอะไร พอขึ้นไปบนรถเมล์ก็ไม่รู้ว่าจะถึงป้ายที่ตนเอง
ต้องการจะลงเมื่อไร ต้องอาศัยถามคนอ่ืนอยู่บ่อยคร้ัง มีความต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเดินทางโดยรถโดยสาร
ง่ายและสะดวกขึ้น (สมพร ปานยินดี และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2556) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. สื่ออักษรเบรลล์และหนังสือเสียง ควรเพิ่มจ านวนสื่ออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงด้านความบันเทิง 
เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่านหรือฟังเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
 2. วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ควรมีสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีโทรทัศน์ที่มีข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรับข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวก 
 3. โทรศัพท์มือถือ ควรมีการพัฒนาการสั่งงานโทรศัพท์ด้วยเสียงให้เข้าถึงได้ง่าย และมีข้อผิดพลาด
น้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากบางคร้ังเมื่อสั่งงานเป็นภาษาไทยอาจเกิดการผิดเพี้ยนหรือไม่สามารถ
ใช้งานได้ 
 4. การเดินเท้า ควรมีอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมตามทางเดินหรือสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
เปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้พิการทางสายตา 
 5. รถโดยสาร ควรมีการแจ้งเตือนสายของรถเมล์หรือรถไฟที่ก าลังจะเข้าจอดป้าย และเสียงแจ้งเตือน
จุดจอด (คล้ายกับรถไฟฟ้า) เพราะผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ สิ่งเหล่านี้จึ งสามารถช่วยให้ผู้
พิการทางสายตาเกิดความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารมากขึ้น 
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มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการน าเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติมา

ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรที่ท างานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม จ านวน 30 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการรักษาความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการน าเทคโนโลยีพิสูจน์
ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส าหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน พบว่าโรงพยาบาลควรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
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การรักษาความปลอดภัย บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รู้จักเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติ ผู้ทรงคุณวุฒิสนใจ
และเห็นด้วยที่จะน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล ซึ่งความพร้อมขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญคือ นโยบายของผู้บริหารและงบประมาณ 
ค้าส้าคัญ: การพิสูจน์ตัวตน, ข้อมูลชีวมิติ, ความปลอดภัย, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 

ABSTRACT  
This research aims to study a readiness of authentication technology with biometrics for security 

control in Bhumibol Adulyadej Hospital. This research is quantitative and qualitative researches. Samples 
are people working in the hospital and people who are security and technology professionals. This quantitative 
research uses questionnaire. The statistics used in data analysis are percentage, mean and standard deviation. 
The result of 30 samples showed that score of overall opinions about condition of security control in the 
hospital was high level.  And score of the overall opinions about acceptance, readiness and the way of 
authentication technology with biometrics for security control in the hospital was high level. For the qualitative 
research used in-depth structure interview method. The result of 15 luminaries found that the security of 
hospital should be improved the security control. Most of people did not know about the biometrics technology. 
They were interested and agreed to apply this technology for security control in the hospital. However, the 
readiness depended on important factors were the policy of manager and budget. 
Keywords: authentication, biometric, security, Bhumibol Adulyadej Hospital. 
 

บทน้า 
 โรงพยาบาลเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่เปิดให้บริการตลอดเวลา มีความหลากหลายของผู้ที่ท างาน
ในโรงพยาบาลและผู้ใช้บริการ ท าให้ยากต่อการรักษาความปลอดภัย การพยายามเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจึงเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยีระบบ
หนึ่งซึ่งก าลังได้รับความสนใจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยใน
องค์กร นั่นคือ ระบบการพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการระบุ
ตัวบุคคล หรือตรวจสอบบุคคลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ลักษณะทางชีวภาพของแต่ละบุคคลมาเป็นลักษณะทาง
กายภาพในการแยกแยะบุคคล โดยไม่จ าเป็นต้องใช้รหัสผ่านหรือบัตรแถบแม่เหล็กเหมือนวิธีการแบบเดิม 
จึงช่วยในการป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพร้อมของการน าเทคโนโลยีในการพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติมาใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 

แนวคิดและทฤษฎี 
 ข้อมูลชีวมิติ (biometrics) หมายถึง ข้อมูลที่ยืนยันตัวบุคคลด้วยการผสมผสานข้อมูลทางด้านชีวภาพ
เข้ากับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ โดยการตรวจสอบ (verification) และการแยกแยะหรือระบุตัวบุคคลของ
สิ่งมีชีวิต (identification) โดยการใช้เทคนิคอัตโนมัติต่าง ๆ ในการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ 
(physiological characteristics) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า ฯลฯ หรือทางพฤติกรรม (behavioural characteristics) 
เช่น เสียงพูด ท่าทางการเดิน และลายเซ็น ฯลฯ ของบุคคลที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าเชิงปริมาณได้ 
 การพิสูจน์ตัวตน (authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน (identity) ที่แสดง
ว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง ในทางปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การระบุตัวตน (identification) และ
การพิสูจน์ตัวตน (authentication) 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ท างานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรที่ท างาน
ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 30 คน เพื่อศึกษาความพร้อมในการน าเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจาก
ข้อมูลชีวมิติมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิจัย
เชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรที่ท างานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  และ
ผู้เชีย่วชาญด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 15 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
เกี่ยวกับการพัฒนา ปัญหาการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ความสนใจ การยอมรับ ความร่วมมือ ความพร้อม ความวิตกกังวล และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน า
เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิตมิาใช้ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน (ร้อยละ 90) มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี 
จ านวน 18 คน (ร้อยละ 60) ชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. จ านวน 15 คน (ร้อยละ 50) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
18 คน (ร้อยละ 60) ส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 5 - 10 ปี จ านวน 10 คน (ร้อยละ 33.4) และเคยพบปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องด้านการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลบ่อยในระดับปานกลาง จ านวน 18 คน (ร้อยละ 60) 
 ส่วนที่ 2 สภาพการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
           การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพล 
อดุลยเดช แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สภาพการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 

ข้อค้าถาม  SD แปลความหมาย 
1. ด้านนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย 3.48 0.80 มาก 
2. ด้านสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 3.83 0.77 มาก 
3. ด้านแผนการท างานด้านการรักษาความปลอดภัย 3.32 0.83 ปานกลาง 
4. ด้านความต้องการในการรักษาความปลอดภัย 4.20 0.81 มาก 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.70 0.81 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.70, SD = 0.81) เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านความต้องการใน
การรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.20, SD = 0.81) ด้านสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.83, SD = 0.79) ด้านนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ( = 3.48, SD = 0.80) และด้านแผนการท างานด้านการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง ( = 3.32, SD = 0.83) 
 ส่วนที่ 3 การยอมรับ ความพร้อม และแนวทางในการน้าเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติมา
ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
              การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ ความพร้อม และแนวทางในการน า
เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช แสดง
ดังตารางที่ 2   
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 ตารางที่ 2 การยอมรับ ความพร้อม และแนวทางในการน าเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติ มาใช้ใน 
     การรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
   

ข้อค้าถาม  SD แปลความหมาย 
1. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 3.91 0.84 มาก 
2. ด้านความง่ายในการใช้งาน 3.83 0.85 มาก 
3. ด้านทัศนคติที่มีผลต่อการใช้ (ค่าเฉลี่ย) 3.63 0.82 มาก 
   3.1 ความตั้งใจที่จะใช้ 3.95 0.72 มาก 
   3.2 ความเชื่อมั่นในการใช้ 3.77 0.77 มาก 
   3.3 ความวิตกกังวล 3.17 0.97 ปานกลาง 
4. ด้านความพร้อมของโรงพยาบาล 3.79 0.72 มาก 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.79 0.81 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ ความพร้อม และแนวทางในการน าเทคโนโลยีพิสูจน์
ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ( = 3.79, SD = 0.81) เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ( = 3.91, SD = 0.84) ด้านความง่ายในการใช้งาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.83, SD = 
0.85) ด้านความพร้อมของโรงพยาบาล อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.79, SD = 0.72) และด้านทัศนคติที่มี
ผลต่อการใช้ (ความตั้งใจที่จะใช้, ความเชื่อมั่นในการใช้, ความวิตกกังวล) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.63, 
SD = 0.82) 
 ส่วนแนวทางการน าเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติไปใช้ พบว่ารูปแบบเทคโนโลยีพิสูจน์
ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติที่โรงพยาบาลควรใช้ในการรักษาความปลอดภัย มีความคิดเห็นเรียงล าดับจากมากไป
น้อย ดังนี ้1) เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ (fingerprint) 2) เคร่ืองสแกนใบหน้า (face) 3) เคร่ืองสแกนม่านตา (iris) 
4) เคร่ืองสแกนรูปทรงของฝ่ามือ (hand geometry) และ 5) เคร่ืองสแกนจอตา (retina) 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงดังตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 3 การพัฒนา และปัญหาการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 

ประเด็น ความคิดเห็น 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัย 

ควรปรับปรุง เช่น ยังมีของหายอยู่ ไม่รู้ว่าใครเข้าออกบ้าง, ผู้ป่วย
หรือญาติผู้ป่วยสามารถเข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่ขณะท างาน, ควรมีการ 
ควบคุมคนเข้าออก ควบคุมหรือจ ากัดคนเข้าเยี่ยม ฯลฯ 

ปัญหาด้านการรักษาความ
ปลอดภัย 

ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ทรัพย์สินทั้ง 
ส่วนรวมและส่วนตัวสูญหาย, ไม่รู้ว่าญาติผู้ป่วยจริงหรือไม่ ฯลฯ 

 
ตารางที่ 4 สรุปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
 

ประเด็น ความคิดเห็น 
1. ความรู้ความเข้าใจ บุคลากรไม่รู้จักเทคโนโลยี แต่อยากทราบว่าสามารถท าอะไรได้บ้าง 

และน่าสนใจ ถ้ามีประโยชน์ในการท างาน 
2. ทัศนคติ เห็นด้วยกับการน ามาใช้ ถ้าการรักษาความปลอดภัยดีขึ้น และต้อง

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับไบโอเมตริกซ์ก่อนจึงจะสามารถตอบได้ชัดเจน 
3. ความสนใจ  ส่วนใหญ่สนใจมาก (จ านวน 10 คน คิดเป็น 66.6 %) เพราะสามารถ

ได้ประโยชน์ทั้งระบุเวลาเข้าออกงาน และรักษาความปลอดภัยโดย
ระบุตัวบุคคลและเวลาเข้าออกสถานที่ และระบบ Biometric 
เหมาะสมที่จะใช้ในโรงพยาบาล แต่ต้องเลือกในพื้นที่ที่เหมาะสม 

4. การยอมรับ  ส่วนใหญ่ยอมรับมาก (จ านวน 9 คน คิดเป็น 60 %) ในระยะแรกผู้ใช้
อาจจะไม่ยอมรับ ยุ่งยาก และไม่ชอบ แต่ต่อมาจะเคยชิน 

5. การให้ความร่วมมือ  ส่วนใหญ่ร่วมมือมาก (จ านวน 12 คน คิดเป็น 80 %) 
6. ความพร้อม  ความพร้อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารอนุมัติและงบประมาณ 
7. ความกังวล  ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล (จ านวน 14 คน คิดเป็น 93.3 %) เช่น การ

แก้ไขเมื่ออุปกรณ์มีปัญหา หรือถ้าไฟดับจะมีปัญหาหรือไม่ หรือ
ความผิดพลาดจากการใช้งาน ฯลฯ 

8. ปัจจัยที่มีอิทธิพล 1. งบประมาณ 2. นโยบายผู้บริหาร 3. บุคลากร 4. ทัศนคติ                           
5. ความรู้ความเข้าใจ 6. ความเชื่อมั่นในอุปกรณ์ 7. ขนาดของ
โรงพยาบาล 
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 จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย พบว่าควรปรับปรุงโดย
ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยที่พบ เช่น ทรัพย์สินทั้งส่วนรวมและส่วนตัวสูญหาย, ไม่รู้ว่าญาติผู้ป่วยจริง
หรือไม่ ฯลฯ และจากตารางที่ 4 สรุปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกคือ มีบุคลากรไม่รู้จัก
เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติ แต่มีความคิดเห็นว่าน่าสนใจมาก โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยและให้ความ
ร่วมมือที่จะน ามาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล ส่วนความพร้อมขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร
และงบประมาณ แต่มีความวิตกกังวลในการใช้งาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ ได้แก่ 
งบประมาณ นโยบายผู้บริหาร บุคลากร ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นในอุปกรณ์  
และขนาดของโรงพยาบาล 
 

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบว่า
โรงพยาบาลให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และมีความจ าเป็นในการปรับปรุงการรักษาความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการน าเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูล
ชีวมิติมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมอยู่ใน
ระดับมาก และรูปแบบเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติที่ควรน ามาใช้ 3 อันดับแรก คือ เคร่ืองสแกน
ลายนิ้วมือ เคร่ืองสแกนใบหน้า และเคร่ืองสแกนม่านตา นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกยังพบว่า โรงพยาบาล
ควรปรับปรุงหรือพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญคือ นโยบายของผู้บริหารและ
งบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Iqbal & Qadir (2012) ที่ศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
น าเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์มาใช้ในศูนย์ดูแลสุขภาพ Blekinge พบว่ามีความไว้วางใจในระบบไบโอเมตริกซ์ 
และมีความจ าเป็นมากในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ และยังสอดคล้องกับ ส ารวน เวียงสมุทร (2555) 
ที่กล่าวว่า ไบโอเมตริกซ์ทางกายภาพเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าไบโอเมตริกซ์ทางพฤติกรรม เพราะ
มีความเป็นเอกลักษณ์สูง มีความคงสภาพและสามารถลอกเลียนแบบได้ยาก โดยควรเลือกวิธีการระบุตัวบุคคล
ด้วยไบโอเมตริกซ์ให้เหมาะสมกับงาน สถานที่ เทคโนโลยี และความพร้อมหรือนโยบายขององค์กรเป็นส าคัญ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลชีวมิติที่ควรน ามาใช้ 3 อันดับแรก 
คือ เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ เคร่ืองสแกนใบหน้า และเคร่ืองสแกนม่านตา ในการวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรศึกษา
รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับใช้ในโรงพยาบาล โดยการน ามาทดลองใช้ในโรงพยาบาล 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเคร่ืองจักรโดยรวมในกระบวนการฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีการจัดกลุ่มชนิดของเม็ดพลาสติก โดยผู้วิจัยพบปัญหาและสาเหตุของแต่ละปัญหาใน 
3 ลักษณะ ได้แก่ ประการแรก การเสียรูปที่เกิดจากการมีวัตถุดิบชนิดอ่ืนปลอมปน ประการที่สอง การเกิดจุด
สีด าบนชิ้นงาน ซึ่งเกิดจากสิ่งปลอมปนในเนื้อพลาสติกที่ใช้ฉีด หรือการไหม้ของพลาสติกในขณะฉีดชิ้นงาน 
และประการที่สาม การฉีดซ้ าที่ชิ้นงานเดิม (double injection) เกิดจากการท างานของแม่พิมพ์ผิดปกติในขณะ
เปิด - ปิด ซึ่งเกิดจากมีชิ้นงานค้างอยู่ที่แม่พิมพ์ จากการปรับปรุงการผลิตตามกลุ่มของวัตถุดิบส่งผลให้
ประสิทธิผลของเคร่ืองจักรโดยรวมสูงขึ้น โดยผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลังปรับปรุงจะพบว่า ร้อยละของจ านวน
ชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้น จากค่าเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 11 - 13 ของยอดงานการผลิต
และเมื่อปรับปรุงโดยการย้ายกลุ่มวัตถุดิบในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2559 จะมีของเสียเกิดขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5 - 6  
ของยอดการผลิต ซึ่งช่วยลดปริมาณของเสียและน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตได้ 
ค้าส้าคัญ: ประสิทธิผลของเคร่ืองจักรโดยรวม, การฉีดพลาสติก, ชิ้นส่วนยานยนต์ 
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ABSTRACT  
This research has the objectives that are to study the overall equipment effectiveness of plastic 

injection molding process of automotive parts by grouping plastic resins. The researcher found the 
problems and causes of each problem in 3 points. First, deformation is caused by the contamination of 
unwanted plastic resins. Second, black dots on finished product is caused by mix plastic resins and 
incinerated plastic during injection molding process. Third, double injection is caused by too frequently 
open and closed machine due to plastic residuals in the mold. From the production improvement by 
grouping plastic resins, overall equipment effectiveness (OEE) has increased. According to before (July to 
September 2015) and after (October to December 2015) results, it showed that the percentage of defect 
finished products decreased from 11 - 13 percent to 5 - 6 percent. This reduction of the amount of defects 
leads to lower waste quantity and production costs accordingly. 
Keywords: overall equipment effectiveness, plastic injection, auto - part. 
 

บทน้า  
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการแข่งขันกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความแปรปรวน

ของยอดผลิตและจ าหน่ายค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น การผลิตรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2558 พบว่ามีการผลิต
ลดลงจากปี 2557 ซึ่งผลิตอยู่ที่ 153,669 คัน  เป็น  152,692 คัน ลดลงร้อยละ 0.64 เกิดจากการลดลงของการ
ผลิตรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ แต่ในทางกลับกัน การจ าหน่ายรถยนต์ในเดือนธันวาคม 2558 กลับมี
ยอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 จาก 89,504 คัน เป็น 101,464 คัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.36 ซึ่งเกิดจาก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์กระบะ 1  ตัน รถยนต์ประเภท PPV และ SUV และผลของการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตใหม่ที่มีการจัดเก็บภาษีตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อาจมีผลต่อราคา
ของรถยนต์บางประเภท จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเร่งการซื้อรถยนต์ประเภทดังกล่าว  

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์อย่างมาก มีการพยายาม
ผลักดันและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ท า
ให้ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในไทยในฐานะจักรกลส าคัญต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร และประสิทธิผล
ในการจดัการธุรกิจควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ อันน ามาซึ่งโอกาสและความท้าทายส าหรับการประกอบธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดกลางและเล็กต้องจับตาสถานการณ์
ทางการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปรับกลยุทธ์การประกอบธุรกิจอย่างทันท่วงที  
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โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างให้ความส าคัญด้านความสามารถทางการแข่งขัน โดยน าความรู้
ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหลายด้านมาใช้ เช่น เน้นการลดต้นทุนที่จะท าให้เกิดความประหยัด
และลดความสูญเปล่าอันอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในกระบวนการท างานของพนักงาน การศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน 
เป็นต้น    

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การเพิ่มประสิทธิผลของเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมโดยรวม
มีการวิจัยหลากหลาย ได้แก่ การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตลวดเชื่อม
ไฟฟ้า (ศักดา วิริยะภาพ และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, 2554) เคร่ืองจักรทั่วไปในโรงงาน (พลพร แสงบางปลา, 
2542) เคร่ืองจักรประเภทการผลิตอาหารทะเล (ภาคินัย มนปราณีต และเกรียงไกร ไวยกาญจน์, 2555) และ
เคร่ืองฉีดพลาสติก (สมพร  วงษ์เพ็ง, 2554; นพดล ฟุ้งสุนทร, ดิลก ศรีประไพ และวีระ ปรมัติสวัสดิ, 2555; 
พิเชฐ พุ่มเกษร, สมโภช ศรีฉลวย และพันธิตร พวงชมพู, 2555; พงษ์สธร พันธุ์วรรณะ และสกนธ์ คล่องบุญจิต, 
2556) แตย่ังไม่มีการวิเคราะห์การบริหารวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนั้น งานวิจัย
นี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการเพิ่มประสิทธิผลของเคร่ืองจักรในภาพรวม อีกทั้งยังวิเคราะห์หาสาเหตุของการท าให้
เกิดชิ้นงานเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และวิธีการแก้ไข เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารงานของ
อุตสาหกรรมนี้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุของการเกิดชิ้นงานเสียในกระบวนการผลิตรถยนต์ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ โดยวิธีการจัดกลุ่มชนิดของเม็ดพลาสติก 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 เน้นการศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ และหาสาเหตุ
ของการเกิดชิ้นงานเสียในกระบวนการผลิตรถยนต์ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. วิจัยกระบวนการฉีดพลาสติกในแต่ละชนิดของเม็ดพลาสติกของชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทส่วน 
ประกอบ ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายของโรงงานในปัจจุบัน เพื่อทราบถึงกระบวนการ
ผลิตอย่างละเอียด และหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 

2. รวบรวมข้อมูลแต่ละกระบวนการฉีดพลาสติกในแต่ละชนิดของเม็ดพลาสติกของชิ้นส่วนยานยนต์
ประเภทส่วนประกอบ 
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3. หาแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดของเสียและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
สรุปผลการวิจัยและเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์
ประเภทส่วนประกอบ 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในกระบวนการผลิต พบว่ามีปัญหาชิ้นงานเสียอยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. การเสียรูปที่เกิดจากมีวัตถุดิบชนิดอ่ืนปลอมปน เน่ืองมาจากถังบดวัตถุดิบอยู่ติดกัน (short shot)   
  

                   
ชิ้นงานดี                                                                  ชิ้นงานเสีย 

 
2. ลักษณะชิ้นงานเกิดเป็นรอยจุดสีด าที่ชิ้นงาน ซึ่งอาจจะมีหลายสาเหตุ เช่น มีสิ่งปลอมปนในเนื้อ

พลาสติกที่ใช้ฉีด หรืออาจเกิดจากการไหม้ของพลาสติกในขณะที่ฉีดชิ้นงาน 

                    
        ชิ้นงานดี                                                                    ชิ้นงานเสีย 
 

3. การฉีดซ้ าที่ชิ้นงานเดิม (double injection) เกิดจากการท างานในขณะเปิด - ปิดแม่พิมพ์ (mold) 
ผิดปกติ หรืออาจจะเกิดจากมีชิ้นงานค้างอยู่ที่แม่พิมพ์ (mold) 
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                 ชิ้นงานดี                                                             ชิ้นงานเสีย 

 
จากการปรับปรุงการผลิตตามกลุ่มของวัตถุดิบเม็ดพลาสติก โดยทดลองจัดกลุ่มชนิดของเม็ดพลาสติก

ที่มีจุดหลอมเหลวใกล้เคียงกันมาใช้ในเคร่ืองจักรเดียว สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  การปรับปรุงการผลิตตามกลุ่มของวัตถุดิบเม็ดพลาสติก 
 

เครื่องจักรที ่ ประเภทของเม็ดพลาสตกิ 
อุณหภูมิของแม่พิมพ ์

(องศาเซลเซียส ) 
อุณหภูมิของการหลอมเม็ดพลาสติก 

(องศาเซลเซียส) 

1 Polycarbonate (PC) 80 - 100 280 - 320 

 
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 60 - 80 220 - 260 

2 Nylon [PA6] 70 - 90 240 - 270 

 
PA66 (Polyamide Nylon 66)+30%GF 80 - 120 270 - 300 

 
PA66 (Polyamide Nylon 66) 70 - 90 260 - 290 

 
จากการปรับปรุงข้างต้น กระบวนการผลิตมีประสิทธิผลโดยรวมมากขึ้น สามารถสรุปผลที่เกิดขึ้นก่อน

และหลังปรับปรุงได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลก่อน - หลังการปรับปรุงของเคร่ืองจักร 1 และเครื่องจักร 2 
 

เครื่องจักรที ่ ตัวชี้วัดประสิทธิผล 
ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรงุ 

ค่าเฉลี่ย (ก.ค. - ก.ย.) ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เฉลี่ย 
1 เวลาที่ใช้ในการติดตัง้เครื่องจักร  

(ชั่วโมง/เดือน) 
83 28 28 18 24 

ปริมาณพลาสติกเหลือทิ้ง 
 (กิโลกรัม/เดือน) 

91 22 19 16 19 

เวลาที่ใช้ผลิตชิ้นงาน 
(ชั่วโมง/เดือน) 

543 415 380 360 385 

2 เวลาที่ใช้ในการติดตัง้เครื่องจักร  
(ชั่วโมง/เดือน) 

73 25 22 19 22 

ปริมาณพลาสติกเหลือทิ้ง 
(กิโลกรัม/เดือน) 

79 35 28 21 28 

เวลาที่ใช้ผลิตชิ้นงาน  
(ชั่วโมง/เดือน) 

484 395 375 345 371 

 
ต้นทุนที่เกิดจากช้ินงานเสีย (บาท) 48,782 21,822 16,398 16,658  

 
จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
เครื่องจักร 1 มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
1. เวลาที่ใช้ในการติดตั้งเคร่ืองจักรที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนคือ 83 ชั่วโมง ลดลงในเดือน

ตุลาคมถึงธันวาคม เหลือ 24 ชั่วโมง 
2. ปริมาณพลาสติกเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนคือ 91 กิโลกรัม ลดลงในเดือน

ตุลาคมถึงธันวาคม เหลือ 19 กิโลกรัม 
3. เวลาที่ใช้ผลิตชิ้นงานที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนคือ 543 ชั่วโมง ลดลงในเดือนตุลาคมถึง

ธันวาคม เหลือ 385 ชั่วโมง  
เครื่องจักร 2  มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
1. เวลาที่ใช้ในการติดตั้งเคร่ืองจักรที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนคือ 73 ชั่วโมง ลดลงในเดือน

ตุลาคมถึงธันวาคม เหลือ 22 ชั่วโมง 
2. ปริมาณพลาสติกที่เหลือทิ้งที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนคือ 79 กิโลกรัม ลดลงในเดือน

ตุลาคมถึงธันวาคม เหลือ 28 กิโลกรัม 
3. เวลาที่ใช้ผลิตชิ้นงานที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนคือ 484 ชั่วโมง ลดลงในเดือนตุลาคม

ถึงธันวาคม เหลือ 371 ชั่วโมง  
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อภิปรายผล 
1. จากการวิจัยได้ค้นหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดชิ้นงาน

เสียในกระบวนการผลิตรถยนต์ได้ 3 สาเหตุหลัก ๆ คือ 1) ผลิตภัณฑ์เสียรูป เกิดจากกระบวนการฉีดเม็ดพลาสติก
ไม่เตม็แม่พิมพ์ 2) ลักษณะชิ้นงานที่มีรอยจุดสีด า เกิดจากมีเม็ดพลาสติกชนิดอ่ืนที่ไม่เหมาะสมปลอมปนอยู่ใน
แม่พิมพ์ 3) การฉีดซ้ าที่ชิ้นงานเดิม (double injection) เกิดจากอุณหภูมิของเคร่ืองฉีดไม่คงที่ ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถ
ลดปริมาณของเสียในข้อที่ 1 และ 2 ด้วยการจัดกลุ่มเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิต และพบว่าจ านวนชิ้นงาน
เสียในกระบวนการผลิตภายหลังการปรับปรุงลดลงจากร้อยละ 11 - 13 เป็นร้อยละ 5 - 6 ของยอดการผลิต
ทั้งหมด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ จุฑารัตน์  นิยานนท์ (2558) ซึ่งศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการวิเคราะห์เครือข่ายประกันคุณภาพ (QA network) และการปรับปรุงโดยการบริหาร
หน่วยปฏิบัติการ (shop floor management) โดยมีการหมุนเวียนแม่พิมพ์และตรวจสอบอุณหภูมิของแม่พิมพ์ 
พบว่าของเสียลดลงเฉลี่ยต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 51.83 

2. จากการจัดกลุ่มวัตถุดิบในการผลิต ส่งผลให้ลดจ านวนเงินที่ต้องเสียไปกับชิ้นงานเสีย เดิมเฉลี่ยอยู่
ที่ 48,782 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 16,658 บาท ซึ่งลดลงเป็นจ านวนเงิน 31,124 บาท จึงเป็นการเพิ่มโอกาสด้าน
การขายและลดต้นทุนการผลิต ได้ก าไรกลับคืนมา ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ธนกฤต  ซุ่นแซ่ง (2556) ซึ่งศึกษา
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกประเภทจุดด าโดยการใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC tool) และ
การด าเนินการปรับปรุงจนสามารถลดการสูญเสียได้ถึง 1,175,906.16 บาทต่อป ี

 

ข้อเสนอแนะ 
 โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทพลาสติกยังมีโอกาสเกิดของเสียอีกมาก เนื่องจากสาเหตุอ่ืน ๆ 
ที่อาจไม่ใช่วัตถุดิบ เช่น การท างานผิดปกติของเคร่ืองจักร หรือบางโรงงานใช้วัตถุดิบรีไซเคิลผสมกับวัตถุดิบ
ที่ใช้หลัก แต่วัตถุดิบที่น ามาผสมนั้นมีการปนเปื้อนก็สามารถท าให้เกิดชิ้นงานเสียได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ผลิต
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุด้วยวิธีการที่แตกต่างไป เพื่อให้ได้สาเหตุในรูปแบบอ่ืนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
การผลิตโดยรวมให้สูงขึ้น เช่น การใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC tool) การวิเคราะห์ QA Network การ
วิเคราะห ์Six Sigma การประยุกต์ใช้เทคนิค Six Sigma เพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก เป็นต้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกศึกษาต่อระบบทวิภาคี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในเขตจังหวัดปราจีนบุร ี
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ประพัทธ์พงศ์ ทากุ* 
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รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย สุขสกุลชัย** 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนในการเลือกเรียนระบบทวิภาคี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่เลือกเรียนในระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของวิทยาลัยในเขตจังหวัดปราจีนบุรี แบ่งออกเป็น วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ านวน 32 คน วิทยาลัยการอาชีพ
กบินทร์บุรี จ านวน 26 คน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จ านวน 16 คน และวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
จ านวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของ
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เฉลี่ยเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 
และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบหลัก (principle 
component analysis) และการหมุนแกน (factor rotation) แบบมุมฉาก (orthogonal rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ 
(Varimax) จากการวิเคราะห์ตัวประกอบทั้งหมด 27 ตัวประกอบ พบว่ามีปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกศึกษาต่อระบบทวิภาคี จ านวน  9 ปัจจัยคือ 1) ด้านหลักประกันในการท างาน 2) ด้านบุคลากรและ
การบริการ 3) ด้านผู้เรียน 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ด้านสวัสดิการ 6) ด้านสถานะสภาพของ
สถานประกอบการ 7) ด้านโอกาสในการท างาน 8) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และ  9) ด้านสภาพ
.. 
 
 
* ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559  
** รองศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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พื้นที่ฝึกทวิภาคี โดยค่าน้ าหนักของตัวประกอบอยู่ระหว่าง 0.521 - 0.859  ซึ่งมีความแปรปรวนของปัจจัยทั้งหมด
ร้อยละ 71.97 
ค้าส้าคัญ: การตัดสินใจ, ระบบทวิภาคี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to investigate the factors affecting the students’ decision making 

in choosing the Dual Vocation Diploma Levels in Prachinburi province. The samples used were students 
who were studying at the vocational certificate level 3 and have chosen to study in the Diploma Dual Vocational 
Diploma Level in the technical colleges of Prachinburi province.  The sample groups were 32 students from 
Prachinburi Technical College, 26 students from Kabinburi Industrial and Community Education College, 
16 students from Prachinburi Polytechnic College and 21 technicians from Buraphaprachin Technical College 
in the total of 95 students.  The research tool was a questionnaire and it was evaluated by 3 experts and the 
IOC of the questionnaire was 0.81.  The statistics used in the research were means, standard deviations, 
percentages and factor analysis.  The methods used in factor analysis were to the Principle Component 
Analysis (PCA) and Orthogonal Rotation Varimax methods. According to the factors analysis of 27 variables, 
it found that there are 9 factors affecting the students’ decision making to study in the Dual Vocation Diploma 
Levels in Prachinburi province as follows: 1) Work security, 2) Personnel and services, 3) Student itself, 
4) Teaching activities, 5) Welfare, 6) Status of corporation, 7) Career opportunity, 8) School environment, 
and 9) Training area.  The weights of the factors were between 0.521 and 0.821, and the total variance of 
all factors was 71.97 percent. 
Keywords: decision making, dual vocation, diploma level. 
 

บทน้า 
ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความต้องการก าลังแรงงานในสายอาชีพเพื่อเข้าสู่ระบบ

การผลิต ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นก าลังส าคัญต่อระบบการผลิตจะส่งผลต่อการสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้ ในฐานะที่สถาบันอาชีวศึกษาเป็นสถานที่ที่ผลิตช่างฝีมือ
ที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน รัฐบาลจึงมีนโยบายด้านการจัดการอาชีวศึกษาในระบบบทวิภาคีขึ้น (dual 
vocational diploma) เพื่อผลิตก าลังคนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอาชีวศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์ ความอุตสาหะ การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย และความสามารถในการเรียนรู้ แต่อย่างไร   
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ก็ตาม ในสภาพความเป็นจริงภาคการผลิตยังขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และความสามารถ รวมทั้งยังพบ
ปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังรายงานการส ารวจปัญหาในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้สรุปไว้ดังนี้  การสมัครเรียนในระบบทวิภาคีมีจ านวนน้อยในแต่ละปี
การศึกษา สถานศึกษาขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ขาดความเข้าใจในการสอนด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกในโครงการยังไม่ดีเท่าที่ควร (สุมาลี จุลเจิม, 2540; สุวิมล นา
เพีย, 2550; วิทูร กิจเครือ, ชลิตร์ มณีสุวรรณ และชนิดา  พลอยสุกใส, ออนไลน์, 2552; ปุณยาพร แสงทอง, 
2554; ยุกตนันท์ หวานฉ่ า, 2555) จากเหตุผลข้างต้น หากทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีแล้ว อาจสามารถ
เพิ่มจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีในแต่ละปีให้มากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาการจัดการแผนการฝึกในสถาน
ประกอบการที่สอดคล้องตรงตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาก าหนดไว้ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามจดุมุ่งหมายนั้น สถานศึกษาและสถานประกอบการจะต้องสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้ความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการเลือกศึกษา
ต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคี ของอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ก าลังจะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคี ของอาชีวศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่สนใจในการ
เรียนระบบทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ านวน 32 คน วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ านวน 26 คน 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จ านวน 16 คน และวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จ านวน 21  คน รวมจ านวน 
95 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคี ประกอบด้วย ด้านตัวผู้เรียน ด้านสถานศึกษา ด้านบุคลากรและการบริการ ด้าน
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การประชาสัมพันธ์ ด้านสถานภาพของสถานประกอบการ ด้านสวัสดิการของสถานประกอบการในระบบ
ทวิภาคี และด้านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 27 ตัวประกอบ เป็นแบบเลือกตอบแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
โดยผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกับสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 4 แห่ง 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละ (percentage) การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ตัวประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบหลัก (principle 
component analysis: PCA) และหมุนแกน (factor rotation) แบบมุมฉาก (orthogonal rotation) ด้วยวิธี
วาริแมกซ์ (Varimax) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ตัวประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อระบบทวิภาคี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) โดยใช้วิธีการสกัดปัจจัย (principal 
component analysis) แล้วหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) แล้วน าไปพิจารณาใช้ตัวประกอบที่
มีค่าน้ าหนักของปัจจัยมากกว่า 0.50 จากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยที่ค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยต้องมากกว่า 
0.50 แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีเดิมซ้ าอีกจนได้ค่าน้ าหนักและค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ โดย
พิจารณาค่า Eigen Value ที่มากกว่า 1.00 ได้ปัจจัยหลักทั้งหมด 9 ปัจจัย คือ 1) ด้านหลักประกันในการท างาน 
2) ด้านบุคลากรและการบริการ 3) ด้านผู้เรียน 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ด้านสวัสดิการ 6) ด้าน
สถานะสภาพของสถานประกอบการ 7) ด้านโอกาสในการท างาน 8) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
และ 9) ด้านสภาพพื้นที่ฝึกทวิภาคี ซึ่งจะกล่าวเป็นรายปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ปัจจัยด้านหลักประกันในการท้างาน 
 

ตารางที่ 1 ตัวประกอบของปัจจัยด้านหลักประกันในการท างาน 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

ระบบรบั-ส่งระหว่างฝึกอาชีพของสถานประกอบการ 0.729 4.00 0.83 มาก 
ระบบประกันอบุัติเหตุในขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 0.717 3.98 0.95 มาก 
มีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหากับสภาพจริง 0.648 4.02 0.89 มาก 
ความรู้ความเข้าใจในระบบการเรยีนทวิภาคี 0.617 3.94 1.06 มาก 
โอกาสในการได้งานท าหลังจบการศึกษาในระบบทวิภาค ี 0.521 3.96 0.93 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 2.818 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 9.089 

 
 จากตารางที่ 1 ตัวประกอบของปัจจัยด้านหลักประกันในการท างานที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรยายได้
ด้วยตัวประกอบ 5 ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.521 - 0.729 โดยมีตัวประกอบที่ส าคัญคือ ระบบรับ-ส่ง
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ระหว่างฝึกอาชีพของสถานประกอบการ (  = 4.00, SD = 0.83) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวน
ร่วมเท่ากับ 2.818 คิดเป็นร้อยละ 9.089 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 2) ปัจจัยด้านบุคลากรและการบริการ 
 

ตารางที่ 2 ตัวประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรและการบริการ 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

มนุษยสัมพันธ์ของบุคลากรในระบบทวิภาคี 0.785 3.84 0.84 มาก 
ความรู้ในวิชาของครผูู้สอนในระบบทวิภาคี 0.691 3.78 0.92 มาก 
แหล่งบริการความรู้ต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด ศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ 0.603 3.72 0.93 มาก 
มนุษยสัมพันธ์ของครูผู้สอนในระบทวิภาค ี 0.562 4.04 0.89 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 2.293 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 7.398 

 
 จากตารางที่ 2 ตัวประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรและการบริการที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรยายได้ด้วย
ตัวประกอบ 4 ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.562 - 0.785 โดยมีตัวประกอบที่ส าคัญคือ มนุษยสัมพันธ์ของ
บุคลากรในระบบทวิภาคี (  = 3.84, SD = 0.84) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวนร่วมเท่ากับ 2.293 
คิดเป็นร้อยละ 7.398 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 3. ปัจจัยด้านผู้เรียน 
 

ตารางที่ 3 ตัวประกอบของปัจจัยด้านผู้เรียน 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

ได้ฝึกงานกับผู้มปีระสบการณ์จรงิ 0.756 4.08 0.82 มาก 
ประสบการณ์ในอดตีที่ไดจ้าากการฝึกงานในระดับ ปวช. 0.734 3.69 0.89 มาก 
ความชอบในงานที่ใช้ความสามารถทางร่ายกายมากกว่า                  
การเรียนในช้ัน 

0.722 3.61 1.09 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 2.678 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 8.638 

 
 จากตารางที่ 3 ตัวประกอบของปัจจัยด้านผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรยายได้ด้วยตัวประกอบ 3 
ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต ่0.722 - 0.756 โดยมีตัวประกอบที่ส าคัญคือ ได้ฝึกงานกับผู้มีประสบการณ์จริง 
(  = 4.08, SD = 0.82) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวนร่วมเท่ากับ 2.678 คิดเป็นร้อยละ 8.638 ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด 
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 4) ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ตารางที่ 4 ตัวประกอบของปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

ทักษะฝีมือของครูผู้สอนในระบบทวิภาคี 0.757 3.84 1.04 มาก 
การจัดกิจกรรมดงูานในสถานประกอบการในระบบทวิภาคี 0.734 3.85 0.9 มาก 
การแนะแนวการศึกษาต่อในระบบทวิภาค ี 0.548 3.96 0.96 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 2.180 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 7.033 

 
 จากตารางที่ 4 ตัวประกอบของปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรยายได้
ด้วยตัวประกอบ 3 ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.548 - 0.757 โดยมีตัวประกอบที่ส าคัญคือ ทักษะฝีมือของ
ครูผู้สอนในระบบทวิภาคี (  = 3.84, SD = 1.04) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวนร่วมเท่ากับ 
2.180 คิดเป็นร้อยละ 7.033 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 5) ปัจจัยด้านสวัสดิการ 
 

ตารางที่ 5 ตัวประกอบของปัจจัยด้านสวัสดิการ 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

สถานที่พักระหว่างไปฝึกอาชีพของสถานประกอบการ 0.814 3.48 1.34 มาก 
อาหารกลางวันของสถานประกอบการที่ไปฝึกอาชีพ 0.793 3.49 1.17 มาก 
เพื่อนของท่านมีผลต่อการเลือกเรยีนในระบบทวิภาค ี 0.521 3.85 1.02 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 1.975 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 6.371 

 
 จากตารางที่ 5 ตัวประกอบของปัจจัยด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรยายได้ด้วยตัวประกอบ 
3 ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.521 - 0.814  โดยตัวประกอบที่ส าคัญคือ สถานที่พักระหว่างไปฝึกอาชีพ
ของสถานประกอบการ (  = 3.48, SD = 1.34) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวนร่วมเท่ากับ 1.975 
คิดเป็นร้อยละ 6.371 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
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 6) ปัจจัยด้านสถานะสภาพของสถานประกอบการ 
 

ตารางที่ 6 ตัวประกอบของปัจจัยด้านสถานะสภาพของสถานประกอบการ 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

ระยะทางในการเดินทางไปฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ 0.820 3.88 1.03 มาก 
การประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบกาารที่เข้าร่วม                              
ในระบบทวิภาค ี

0.624 3.96 0.85 มาก 

เครื่องมือและอุปกรณ์ของสถานประกอบการทีใ่ช้ในการ                  
ฝึกอาชีพ 

0.618 3.98 0.89 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 1.908 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 6.155 

  
 จากตารางที่ 6 ตัวประกอบของปัจจัยด้านสถานะสภาพของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถ
บรรยายได้ด้วยตัวประกอบ 3 ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.618 - 0.820 ตัวประกอบที่ส าคัญคือ ระยะทาง
ในการเดินทางไปฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ (  = 3.88, SD = 1.03) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวน
ร่วมเท่ากับ 1.908 คิดเป็นร้อยละ 6.155 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 7) ปัจจัยด้านโอกาสในการท้างาน 
 

ตารางที่ 7  ตัวประกอบของปัจจัยด้านโอกาสในการท างาน 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

การแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้เรียนในระบบทวิภาค ี 0.757 3.51 0.99 มาก 
ผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกเรียนในระบบทวิภาคี        0.734 3.6 1.09 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 2.137 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 6.893 

 
 จากตารางที่ 7 ตัวประกอบของปัจจัยด้านโอกาสในการท างานที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรยายได้ด้วย
ตัวประกอบ 2 ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต ่0.734 - 0.757 โดยตัวประกอบที่ส าคัญคือ การแนะแนวอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนในระบบทวิภาคี (  = 3.51, SD = 0.99) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวนร่วมเท่ากับ 
2.137 คิดเป็นร้อยละ 6.893 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
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 8) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 8 ตัวประกอบของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 0.752 3.65 1.11 มาก 
ความต้องการที่จะได้ฝึกการท างานกับสถานประกอบการจริง 0.567 3.92 0.93 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 1.643 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 5.300 

 
 จากตารางที่ 8 ตัวประกอบของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรยาย
ได้ด้วยตัวประกอบ 2 ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.567 - 0.752 โดยมีตัวประกอบที่ส าคัญคือ สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา (  = 3.65, SD = 1.11) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวนร่วมเท่ากับ 1.643 คิดเป็น
ร้อยละ 5.300 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 9) ปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ฝึกทวิภาคี 
 

ตารางที่ 9 ตัวประกอบของปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ฝึกทวิภาคี 
 

ตัวประกอบ น้้าหนักตัวประกอบ 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

ชนิดของสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมในระบบทวิภาค ี 0.706 3.86 0.94 มาก 
สภาพพื้นที่การปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 0.632 3.79 0.96 มาก 

ค่า Eigen Values เท่ากับ 1.528 ความแปรปรวนเท่ากับร้อยละ 4.927 

 
 จากตารางที่ 9 ตัวประกอบของปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ฝึกทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรยายได้ด้วย
ตัวประกอบ 2 ตัวประกอบที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.632 - 0.706 โดยมีตัวประกอบที่ส าคัญคือ ชนิดของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมในระบบทวิภาคี (  = 3.86, SD = 0.94) ตัวประกอบของปัจจัยนี้มีความแปรปรวน
ร่วมเท่ากับ 1.528 คิดเป็นร้อยละ 4.927 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจัยด้านหลักประกันในการท้างาน ตัวประกอบที่ส าคัญคือ ระบบรับ-ส่งระหว่างฝึกอาชีพของ
สถานประกอบการ สอดคล้องกับ ธนากร กรรฌิการ์ (2542) ที่กล่าวว่า การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นสถานศึกษาควรประชุมความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
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ในเร่ืองความปลอดภัยในการฝึกอาชีพของผู้เรียนในระบบทวิภาคี และการรับเข้าท างานหลังจากผู้เรียนจบ
จากการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพของผู้เรียน 
 2. ปัจจัยด้านบุคลากรและการบริการ ตัวประกอบที่ส าคัญคือ มนุษยสัมพันธ์ของบุคลากรในระบบ
ทวิภาคี สอดคล้องกับ ปุณยาพร แสงทอง (2554) ที่กล่าวว่า บุคลากรและการบริการแหล่งความรู้ต่าง ๆ ใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการศึกษาต่อในระบบทวิภาคีแก่ผู้เรียนและ
สถานประกอบการ ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ และพัฒนาแหล่งบริการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความพร้อม
ต่อการค้นคว้าข้อมูลที่ดีขึ้น 
 3. ปัจจัยด้านผู้เรียน ตัวประกอบที่ส าคัญคือ ได้ฝึกงานกับผู้มีประสบการณ์จริง สอดคล้องกับ ปิยธาริน 
วรสินวัฒนา (2550) ที่กล่าวว่า การเลือกเรียนอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบปกติหรือระบบทวิภาคีต่างก็มี
จุดมุ่งหมายที่จะไปประกอบอาชีพดังที่ตนศึกษา มีความคาดหวังถึงการท างานในอนาคต อีกทั้งยังมีความ
สนใจและชอบลงมือปฏิบัติมากกว่าการเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน จึงให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพกับผู้มี
ประสบการณ์จริง ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดหาสถานประกอบการให้ตรงกับสาขาวิชาของผู้เรียน 
 4. ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวประกอบที่ส าคัญคือ ทักษะฝีมือของครูผู้สอนในระบบ
ทวิภาคี ดังที่ กฤษณ์ บุตรเนียน, จุไร โชคประสิทธิ์ และอรสา จรูญธรรม ( 2554) กล่าวว่า กิจกรรมการเสริม
การเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถสร้างความสนใจในการศึกษาต่อในระบบทวิภาคีได้ ดังนั้น
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือของครูผู้สอน และส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา  
ดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียนในระบบทวิภาคี  เพื่อเสริมแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระบบทวิภาคี 
 5. ปัจจัยด้านสวัสดิการ ตัวประกอบที่ส าคัญคือ สถานที่พักระหว่างไปฝึกอาชีพของสถานประกอบการ 
ดังที่ ประภัสสร สังขมาลย์ (2545) กล่าวว่า ผู้เรียนมีความต้องการสวัสดิการของสถานประกอบการในภาพรวม 
3 ด้านคือ ด้านที่พัก อาหารกลางวันและนันทนาการ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสุขภาพ ด้านเคร่ืองแบบ 
ดังนั้นสถานศึกษาควรท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในเร่ืองสวัสดิการเกี่ยวกับสถานที่พักระหว่าง
ฝึกอาชีพของผู้เรียน ในกรณีที่สถานประกอบการอยู่ต่างจังหวัด  
 6. ปัจจัยด้านสถานะสภาพของสถานประกอบการ ตัวประกอบที่ส าคัญคือ ระยะทางในการเดินทาง
ไปฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ สอดคล้องกับ ธนากร กรรณิการ์ (2542) ที่พบว่า สถานประกอบการที่ผู้เรียน
ไปฝึกอาชีพมีการประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมในระบบทวิภาคี เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นสถานศึกษาควรท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการประชาสัมพันธ์ในการรับ
ผู้เรียนไปฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนด้านที่พักและการเดินทาง 
 7. ปัจจัยด้านโอกาสในการท้างาน ตัวประกอบที่ส าคัญคือ การแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้เรียนในระบบ
ทวิภาคี สอดคล้องกับ กฤษณ์ บุตรเนียน, จุไร โชคประสิทธิ์ และอรสา จรูญธรรม (2554) ที่กล่าวว่า โอกาส
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การศึกษาต่อเพื่อที่จะมีอาชีพในอนาคตที่ดีของผู้เรียนขึ้นอยู่กับการแนะแนวของครูผู้สอนในสถานศึกษา
และผู้ปกครองของผู้เรียน ดังนั้นสถานศึกษาควรพัฒนางานแนะแนวอาชีพให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความรู้
และความเข้าใจในการเรียนระบบทวิภาคีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีข้อมูลในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระบบทวิภาคี 
 8. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ตัวประกอบที่ส าคัญคือ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
ดังที่ ประภัสสร สังขมาลย์ (2545) กล่าวว่า ผู้เรียนจะเลือกสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เดิมที่ตนเอง
ได้ฝึกงานมาในสมัยเรียน ปวช. 3  เพราะได้ฝึกทักษะวิชาการและทักษะด้านปฏิบัติกับสถานที่เดิม ดังนั้น
สถานศึกษาควรพัฒนาสภาพแวดล้อมและเครื่องมือในการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับสถาน
ประกอบการที่ร่วมมือในสาขางานต่าง ๆ 
 9. ปัจจัยด้านสภาพพื้นท่ีฝึกทวิภาคี ตัวประกอบที่ส าคัญคือ ชนิดของสถานประกอบการที่เข้าร่วม
ในระบบทวิภาคี ดังที่ ธนากร กรรณิการ์ (2542) กล่าวว่า ผู้เรียนจะเลือกชนิดและพื้นที่การปฏิบัติงานของ
การฝึกอาชีพตามสาขาที่ตนเองศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่ผู้เรียน  ดังนั้นสถานศึกษาควร
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาพื้นที่การปฏิบัติงานตามสาขาต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเอง 
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บทคัดย่อ 
 บทบาทหน้าที่หรือภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจให้ชุมชนมีสิทธิเข้าร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่น
หรือการจัดท าบริการสาธารณะ เนื่องจากโครงสร้างการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งให้ความ 
ส าคัญกับตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น จึงท าให้ชุมชนหรือกลุ่มองค์กรชุมชนซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา
อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ไม่อาจมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นหรือการจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปสู่การไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สภาองค์กรชุมชน
ช่วยหนุนเสริมการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าบทบาทหน้าที่หรือภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต าบลไม่มีสภาพบังคับ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน จึงควรก าหนดให้สภาองค์กรชุมชนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่สอดคล้องต่อหลักการกระจายอ านาจ และให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นหรือการจัดท า
บริการสาธารณะผ่านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยการ 
… 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** ผู้อ านวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุร ี
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ให้สภาองค์กรชุมชนต าบลมีส่วนร่วมอย่างถาวรในฐานะผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ จัดให้มีเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ให้สภาองค์กรชุมชนต าบลมีหนังสือ
เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐให้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น มอบเอกสาร หรือให้ข้อมูลข่าวสารตามที่เห็นสมควร และก าหนดให้สภาองค์กรชุมชนต าบลมี
อ านาจหนา้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่ด าเนินการอยู่
ในต าบล รวมทั้งตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค้าส้าคัญ: องค์กรชุมชน, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 
 

ABSTRACT 
 From this research, it was found that the roles, duties, or tasks of Sub-district Community Organization 
Council based on the Community Organization Council Act, B.E. 2551 (2008) were mostly incompatible 
with the principle of decentralization in giving the community right to participate in local administration 
or providing public service, because of the administration structure of Local Administration Organization, 
emphasizing on the significance of elected agents only. It caused the community or community organization 
groups having roles to develop their own locality not to participate in administration of local activities or 
doing public service of  Local Administration Organizations. It brought to administration of the activities 
of Local Administration Organizations that they could not solve the problems or respond to the requirement 
of people in the locality. When the Community Organization Council Act, B.E. 2551 (2008) was considered, 
the Community Organization Council had intention for the council to help strengthen the local development. 
It was found that regarding the roles and duties or tasks of the sub-district, community organization council, 
it would not have enforcement conditions for local administration organization to perform roles clearly. 
Therefore, to modify such limitations, the Sub-district Community Organization Council should have power 
and duty to comply with the principle of decentralization, so that the Sub-district Community Organization 
Council could be involved in the management of local affairs or the provision of public services through 
the structure of the Local Administration Organization clearly and concretely in the status of local community 
representatives in preparing local development plan in order to develop locality, to give opinions and 
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recommendations relating to policy and plan for economic, social and political development. This includs 
providing public services and arranging community stage to promote participation of people to give  
opinions regarding project or activity for the operation of Local Administration Organization, or Government 
Working Unit or Private Working Unit which had the potential to cause severe impacts on environment 
quality or natural resources, health and hygiene, people’s quality of life in the community. Sub-district 
Community Organization Council should invite officers of government working units, state enterprises, or 
local government, or other organizations of the government to participate in giving opinions, giving documents, 
or providing information and messages as it deems appropriate. Sub-district Community Organization 
Council shall have the authority and duty to promote and encourage people to participate in checking the 
use of state power which is exercised in sub-districts, as well as checking and evaluating performance of 
Local Administration Organization.         
Keywords: community organization, The Community Organization Council Act. 
 

บทน้า 
 ประเทศไทยมีวิวัฒนาการของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการปกครองไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
โดยการปฏิรูปการปกครองคร้ังส าคัญที่น าไปสู่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่เกิดขึ้นในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ขึ้นใหม่เป็นสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยยกเลิกระบบจตุสดมภ์ในส่วนกลางและจัดตั้งกระทรวงขึ้นมาเพื่อ
รับผิดชอบแทน ส่วนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคได้ยกเลิกโครงสร้างแบบเมืองพระยามหานครและจัดตั้ง 
“ระบบเทศาภิบาล” ขึ้นแทน โดยแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล เมือง อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน นับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยที่ส าคัญ เป็นการวางรากฐานการปกครอง
และการบริหารราชการแผ่นดินที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2543, 
หน้า 15) โดยมีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในลักษณะการปกครองตนเอง  
 การปกครองตนเองถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือพลเมืองในประเทศที่มีรูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบที่แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตของตนเองด้วยตนเอง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนด
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 ให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมี



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
318 

 

ส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือเป็นช่องทางส าคัญในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการ
กระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเอง ทั้งนี้มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่นของตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐส่วนกลางที่มีอยู่อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็น
ข้อจ ากัดที่รัฐส่วนกลางไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ    
 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551    
 3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย 
 4. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคอ านาจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ยังคงเป็นอุปสรรคและข้อบกพร่องต่อการเข้าไปมีบทบาทและเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปกครองท้องถิ่น 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองในส่วนของท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
ตามเจตนารมณ์และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่
ของสภาองค์กรชุมชนต าบลยังไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการท้องถิ่นของตนเองได้อย่างแท้จริง ไม่
ว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาท้องถิ่น การรับทราบข้อมูลข่าวสารและการเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความ
ต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองตามหลักการกระจายอ านาจที่สามารถ
สะท้อนความต้องการและปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  ศึกษาเฉพาะอ านาจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2559 (ฉบับผ่านการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559) ตลอดจนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาทิศทาง
และกระบวนการกระจายอ านาจของไทย แนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจในต่างประเทศ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาแนวคิดของกฎหมายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น กรณีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการวิจัย 
  มุ่งพิจารณาการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการท้องถิ่น หรือการเข้าร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะ พบว่า
ยังมีปัญหาที่เป็นข้อจ ากัดหลายประการ  
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกจัดตั้งจากรัฐส่วนกลาง การก าหนดรูปแบบ เงื่อนไข หรือ
หลักการต่าง ๆ จึงถูกก าหนดโดยรัฐส่วนกลาง โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเหมือนกับ
โครงสร้างระดับชาติ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตาม
หลักการกระจายอ านาจ วิถีชีวิตและคุณค่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนจึงถูกบั่นทอนและสูญเสียอ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง ประกอบกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
และจัดท าบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพที่รัฐส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดในการด าเนินการเป็น
ส าคัญ ถือเป็นความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน และเป็นข้อจ ากัดในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการบริหารท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นปัญหาของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของไทยที่ส าคัญ อ านาจถูกรวมศูนย์อยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมิได้กระจาย
ลงสู่ประชาชนอย่างแท้จริง 
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 ด้วยความที่สภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าลังมีความเติบโตควบคู่กันอย่างรวดเร็ว 
ภารกิจของสภาองค์กรชุมชนมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกิจการท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มเป็นองค์กร โดยมีเจตจ านงในการบริหารท้องถิ่นภายใต้วิถี
ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม จึงถือเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทในการปกครองหรือจัดการตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินงานของสภาองค์กร
ชุมชนมีบทบาทภารกิจภายใต้พื้นที่การด าเนินงานและลักษณะกิจกรรมการบริการสาธารณะที่มีต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนบางคร้ังอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้าใจถึงภารกิจของสภาองค์กรชุมชน และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจมีทัศนคติว่าสภาองค์กรชุมชนจะเข้ามาตรวจสอบจับผิดหรือมีอ านาจหน้าที่ทับซ้อนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม แต่หากพิจารณาแล้ว พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนเป็นกฎหมายที่
สะท้อนถึงปัญหาที่มีอยู่จริงในท้องถิ่น เมื่อพิจารณาภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต าบลจะพบข้อจ ากัดหลาย
ประการ โดยข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดภารกิจให้แก่สภาองค์กรชุมชนไว้แต่ไม่มีสภาพ
บังคับตามกฎหมาย ซึ่งหากสภาองค์กรชุมชนต าบลมีข้อเสนอแนะหรือให้ความ เห็นแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้ และไม่มีความรับผิดใด ๆ ตามกฎหมาย  
  สภาองค์กรชุมชนเป็นองค์กรภาคประชาชนที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนโดย
มีเจตจ านงร่วมกัน ภายใต้สภาพสังคม ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็น
การพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของประชาธิปไตยชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 กลับไม่ได้ก าหนดการเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม ไม่ว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือการจัดให้มีเวทีสมัชชาชุมชนเพื่อให้ความเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของรัฐหรือของท้องถิ่น หรือการเข้าร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
การประเมินผลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในท้องถิ่น ถือเป็นข้อจ ากัดของอ านาจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบลในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนต าบลในการปกครอง
ท้องถิ่นมีความส าคัญมาก จะท าให้การท างานของสภาองค์กรชุมชนบรรลุสู่เป้าหมายในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
อีกทั้งยังท าให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความโปร่งใสและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
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ในส่วนของอ านาจหน้าที่สภาองค์กรชุมชนต าบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 
 

อภิปรายผล 
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่จะช่วยหนุนเสริมให้การท างานของ

ประชาชนมีเวทีปรึกษาหารือกันอย่างต่อเน่ือง มีสถานะเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เป็นการท างานแบบ
ผสมผสานร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชน และมิได้จ ากัดอยู่ที่ตัวแทนจากการเลือกตั้งเท่านั้น บทบาทภารกิจ
ของสภาองค์กรชุมชนต าบลมีข้อจ ากัดหลายประการ โดยข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ กฎหมายดังกล่าวก าหนดภารกิจ
ให้แก่สภาองค์กรชุมชนไว้ แต่ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย ไม่ได้ก าหนดการเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นหรือการจัดท าบริการสาธารณะอย่างแท้จริง  

เมื่อศึกษากฎหมายด้านการมีส่วนร่วมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะพบว่า มีการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ก าหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่เกิดจากการเข้าร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร รัฐจะเปิดโอกาสให้
ท้องถิ่นสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รูปแบบใดในการบริหารกิจการท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับวิถีชุมชน ประเพณี
และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาตามบริบทของแต่ละท้องถิ่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ ส่วนประเทศญ่ีปุ่นจะมีโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นมาก โดยมีคณะ
กรรมการบริหารซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าฝ่ายบริหารผ่านความเห็นชอบของฝ่ายสภาท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อท าหน้าที่บริหารกิจการเฉพาะ
ด้านคือ คณะกรรมการสภา คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ คณะกรรมการวินัยกลาง  

จะเห็นได้ว่าทั้งสามประเทศนั้นต่างมีรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น
อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในส่วนของ
บทบาทหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบล เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกระจายอ านาจ 
  

ข้อเสนอแนะ   
  จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 พบว่ากฎหมายดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่หลายประการ หากพิเคราะห์ถึงหลักการกระจายอ านาจการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
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เข้าไปมีบทบาทกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว สภาองค์กรชุมชนต าบลในฐานะกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
ควรมีบทบาทที่สามารถเข้าร่วมบริหารกิจการท้องถิ่นหรือจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างอิสระ ภายใต้เจตจ านง
ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันและเป็นไปตามหลักกระจายอ านาจ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 21 จากเดิมที่ก าหนดให้สภาองค์กรชุมชนต าบลมีเพียงภารกิจ ปรับปรุง
แก้ไขให้สภาองค์กรชุมชนต าบลมีอ านาจหน้าที่ เพื่อให้การท าหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนต าบลในฐานะกลุ่ม
องค์กรภาคประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
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ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

LEGAL MEASURE ON COMMUNITY RIGHT PROTECTION IN 
ACCORDANCE WITH PUBLIC ORGANIZATION ACT, B.E. 2542 

 
รัณธกรณ์ นิธิญาธณาธรณ์* 

Ranthakorn  Nithiyathanathorn 
    

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบหน่วยงานรัฐในการรับรองสิทธิชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
พันธกรณีตามอนุสัญญา RIO Declaration on Environment and Development ที่ประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงาน
รัฐเป็นกลไกสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พบว่าชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับสถานะความมีตัวตนหรือสภาพตัวตนของชุมชนว่า
จะมีรูปแบบเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งถ้าพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการรับรองสถานะของชุมชนไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา แต่ยังไม่ปรากฏบทบัญญัติแห่งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ที่จะรับรองสถานะไว้ ท าให้ชุมชนไม่ได้รับสิทธิในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญและพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีหน่วยงานรัฐรับรองสิทธิและบทบาทของชุมชนในการด าเนินการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบขององค์การมหาชน เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่มีอ านาจหน้าที่และ
โครงสร้างที่มีความเป็นอิสระ สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถหารายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองนอกเหนือจาก
การสนับสนุนจากรัฐด้วย จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดตั้งหน่วยงานรัฐเพื่อรับรองสิทธิและเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนชุมชน โดยอาศัยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.  2542 เพื่อก าหนดให้ชุมชนอยู่ในรูปแบบ
องค์การมหาชน มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารตัวเองในด้านการรับรองความเป็นตัวตนของชุมชน การ
สนับสนุนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนภายในชุมชน 
ค้าส้าคัญ: การคุ้มครอง, สิทธิชุมชน, องค์การมหาชน 
 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา  2559          
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ABSTRACT 
  The purpose of this research is to study the form of the State Organization in certifying community 
right in order to make it in conformance with the obligations under RIO Declaration on Environment and 
Development in which Thailand shall be required to have a State Organization being a mechanism to support 
the communities to have rights in accordance with the provisions of law for sustainable conservations and 
uses of natural and environmental resources. It is found, as a result of the research, that the communities 
have problems on the community identity status or community identity condition as to whether their forms 
will be of a natural or juristic person. When the provisions of the Constitution from the past until the present 
including related laws are taken into considerations, it is found that status of the communities have expressly 
been certified ever since the promulgation of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997), 
but, it is not apparent that there is any provisions of the law of the Act level to certify their statuses, thus, 
resulting in the communities to have no right of the environmental resource management and in monitoring 
controls over the preservations and utilizations of resources in their own areas according to the intention 
apparently provided in the Constitution and obligations to be performed. It is therefore necessary to have a 
State Organization to certify the rights and roles of the communities in managing the natural and environmental 
resources in the form of a Public Organization because the Organization is deemed to be the State Organization 
having the power, duty with the structure being independent to carry out operations comfortably and rapidly 
including the ability to earn revenues to subsidize themselves other than supports provided by the State. 
Deriving from the study, it is hereby recommended that a State Organization be formed up to certify the 
right and to be the Organization to support the community by relying on the virtue of Public Organization 
Act, B.E. 2542 (1999), in order to place the communities to be in the form of the Public Organization and 
have the power and duty to manage themselves on the aspect of the certification of their own identities, to 
provide supports on the aspect of natural and environmental resource management, particularly, the participation 
in the   natural and environmental resource management of the people within the communities. 
Keywords: protection, community right, public organization. 
 

บทน้า 
 จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  (United Nations Conference on 
Environment and Development: UNCED) เพื่อตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และเกินขีดจ ากัด
ของทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ประชากรในประเทศประสบปัญหาความยากจนและขาดแคลนอย่างหนัก 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
325 

 

ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพได้ การประชุมคร้ังนี้ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงมีการเสนอหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสหภาพควรที่จะน าไปใช้ โดยเฉพาะหลักการ
จัดสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักการสนับสนุนการพัฒนาพื้นฐานกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคู่กันไป ซึ่งท าให้เกิดปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on 
Environment and Development) รวมถึงแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ส าหรับการด าเนินงานที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง โดยชุมชนคือกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งด าเนิน
วิถีชีวิตด้วยกันในท้องถิ่นเดียวกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติและมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์
สาธารณะ แต่ชุมชนยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับรองสถานะหรือแสดงความมีตัวตนทางกฎหมาย และมี
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น หากชุมชนมีสถานะที่ชัดเจนซึ่งภาษาทางกฎหมาย
เรียกว่า สภาพบุคคลทางกฎหมายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ชุมชนก็ย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 
 ดังนั้น การก าหนดให้ชุมชนมีสภาพบุคคลทางกฎหมายนั้น ควรที่อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นกลไกให้ชุมชนมีสิทธิที่จะด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ
ภายในชุมชนได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ การก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ การจัดตั้ง การประสานงาน และมาตรการกฎหมายอ่ืน ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนให้
สอดคล้องกับภาครัฐ เพราะฉะนั้นเพื่อให้ชุมชนมีสิทธิและอ านาจหน้าที่ในการบริหารตัวเองได้โดยจัดตั้งให้
ชุมชนอยู่ในรูปแบบขององค์การมหาชนที่จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเพื่อรองรับกรณีที่รัฐบาลมีแผนงาน
หรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ และแผนงานนั้นมีความเหมาะสมที่จะ
จัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นมาใหม่ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และมุ่ งหมายให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของชุมชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542               
 2. เพื่อศึกษาอ านาจและหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
 3. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับค าประกาศริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา (RIO Declaration on Environment and Development) 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 การอาศัยอ านาจรัฐในการที่จะจัดต้ังหน่วยงานรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน โดยเข้ามาสนับสนุนใน
การด าเนินการตามกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ในชุมชน และจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามค าประกาศริโอ
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ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (RIO Declaration on Environment and Development) ซึ่งจะเห็นได้ว่ายัง
ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานรัฐที่เข้ามาก ากับดูแลหรือเป็นตัวแทนของชุมชน จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิให้กับชุมชน และก าหนดอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐที่จะเข้ามาเป็นกลไกสนับสนุนชุมชนในการด าเนินการต่าง  ๆ รวมถึงท าให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายสากลที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกตามพันธกรณี จึงต้องมีการจัดตั้งองค์การมหาชน
เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนการใช้สิทธิของชุมชนในรูปแบบขององค์การมหาชน เพราะเป็น
หน่วยงานรัฐที่มีโครงสร้างที่มีความเป็นอิสระ สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถที่จะหารายได้เพื่อเลี้ยงดู
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังลดภาระในการใช้งบประมาณของรัฐและบริหารปกครองตัวเองอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ศึกษาพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ฉบับลงประชามติ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการ
ที่ดินและทรัพยากร (ฉบับภาคประชาชน) ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ต่างประเทศ เช่น ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (RIO Declaration on Environment and 
Development) แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เป็นต้น รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การมหาชน 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงกฎหมาย (legal  research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary  research) 
โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 
วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นของนักวิชาการ รวมทั้ง
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อหามาตรการในการ
คุ้มครองสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในการที่จะจัดตั้งให้ชุมชนอยู่ในรูปแบบ
ขององค์การมหาชน และเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
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ผลการวิจัย 
 1. มาตรการก าหนดให้ชุมชนมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เพราะว่าชุมชนมีลักษณะเป็นเพียง
กลุ่มบุคคลที่ภาครัฐผูกขาดอ านาจรวมอยู่ในส่วนกลาง ยังขาดการกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและไม่มีการโอน
อ านาจการตัดสินใจในกิจการงานต่าง ๆ สู่ประชาชน อีกทั้งชุมชนยังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อจะได้มีอิสระ
ในการปกครองตนเอง เพื่อจะได้คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้ทั่วถึง และควบคุม 
แก้ไขภัยพิบัติได้ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังขาดการกระจาย
อ านาจบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถลงไปในชุมชน รวมทั้งต้องมีการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลส าเร็จตามที่ประชาชนต้องการ 
 การจัดตั้งองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก็เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในด้านการบริการสาธารณะ ซึ่งจะมีความเป็นอิสระในการด าเนินบริการสาธารณะมากกว่าหน่วยงาน
รัฐที่มีอยู่และภาคเอกชน ท าให้เกิดกลไกที่จะด าเนินการคุ้มครองสิทธิภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการบัญญัติกฎหมายในเร่ืองสถานะของชุมชนให้เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ชุมชนมีสิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา หรือหมายความอีกอย่างว่า นิติบุคคลเป็นกลุ่มคนหลายคน
ในองค์กรหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง กรม วัด จังหวัด สมาคม มูลนิธิและอ่ืน ๆ ซึ่งกฎหมาย
ได้บัญญัติขึ้นมาเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิเทียบเท่ากับบุคคลธรรมดา เพื่อความสะดวกในทางกฎหมาย การฟื้นฟู
รากฐานในรูปแบบโครงสร้างของชุมชนนั้นภาครัฐต้องลดการผูกขาดอ านาจที่รวมศูนย์อยู่ในส่วนกลางมาเป็น
การกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนมากขึ้น รวมทั้งต้องมีการโอนอ านาจการตัดสินใจในกิจการงานต่าง ๆ สู่ประชาชน
เป็นส าคัญ ชุมชนจึงต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น 
สิทธิคนพิการ สิทธิผู้สูงอายุ หากชุมชนมีอิสระในการปกครองตนเองจะสามารถควบคุม แก้ไขภัยพิบัติได้ทั่วถึง 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น จึงจ าเป็นจะต้องปฏิรูปการปกครองชุมชนอย่างบูรณาการผ่านการกระจายอ านาจบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถลงไปในชุมชน รวมทั้งต้องมีการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนไม่ให้
เกิดช่องว่างหรือความทับซ้อนกันในภารกิจและหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลส าเร็จตามที่
ประชาชนต้องการ ซึ่งจะท าให้เกิดกลไกที่จะด าเนินการคุ้มครองสิทธิภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เมื่อชุมชนมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจะสามารถจัดหา ควบคุมงบประมาณ
เข้าสู่องค์การมหาชนได้ด้วยตนเอง สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับรัฐมาก ก่อให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
 2. มาตรการก าหนดให้ชุมชนมีอ านาจและหน้าที่ตามองค์การมหาชนเพื่อที่จะก ากับดูแลการด าเนิน
กิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย จะเห็นได้ว่าองค์การมหาชนเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของรัฐ หรือการด าเนินงานตามแผนงาน
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หรือนโยบายเพื่อจัดท าบริการสาธารณะด้านใดด้านหนึ่ง และเพื่อลดปัญหาภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานรัฐ
อ่ืน ๆ ท าให้ชุมชนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างตรงไปตรงมาและมีความเข้มแข็งที่จะปกครองได้ด้วยตนเอง 
เป็นการลดภาระให้กับรัฐอีกด้วย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน นโยบาย
ของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนนั้น เพื่อ
การนี้ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้องค์การมหาชนชี้แจงแสดงความคิดเห็น ท ารายงานหรือยับยั้งการกระท าของ
องค์การมหาชนที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับองค์การมหาชนนั้น ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการได้ 
 3. มาตรการก าหนดสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องตามค าประกาศริโอ
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (RIO Declaration on Environment and Development) หลักการข้อที่ 22 
เป็นการประกาศยอมรับการมีอยู่ของสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนปฏิบัติการ 21 ขยายความในเร่ือง
การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศต้องจัดให้มีกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ และเพื่อให้ชุมชนสามารถ
น าความรู้ของชุมชนมาช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐต้องให้ความคุ้มครองแก่ที่ดินที่ชุมชนอาศัยอยู่ และ
ยอมรับคุณค่า ความรู้ และวิถีปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้รัฐจะต้องเสริมสร้าง
สมรรถนะของชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กฎหมายและโครงสร้างต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกจะต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีของค าประกาศริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เห็นควรให้มีการยอมรับให้ชุมชนมีสภาพบุคคลตามกฎหมายที่เป็นนิติบุคคล ให้อยู่ในรูปแบบ
องค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องอาศัยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  เพื่อให้
ชุมชนสามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถคุ้มครองสิทธิภายในชุมชนได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก 
ท าให้เกิดกลไกที่จะด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดตั้งชุมชนเป็น
องค์การมหาชนน้ันใช้ระยะเวลาจัดต้ังน้อยและยังสามารถด าเนินการหางบประมาณเข้าสู่องค์การมหาชนได้
ด้วยตนเอง โดยการน าจุดเด่นของชุมชนมาจัดเป็นกิจกรรมของชุมชนให้มีรายได้ เพื่อให้ชุมชนสามารถเลี้ยงดู
ตนเองได้ด้วยอีกทาง ตลอดจนสามารถท างานตอบสนองเป้าหมายหรือนโยบายของรัฐในด้านการบริการ
สาธารณะ ซึ่งจะมีความเป็นอิสระในการด าเนินบริการสาธารณะมากกว่าหน่วยงานรัฐที่มีอยู่และภาคเอกชน
อีกด้วย 
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 2. เห็นควรให้ชุมชนมีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  เพื่อให้ชุมชน
มีอ านาจและหน้าที่เหมือนกับองค์การมหาชน โดยเป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่จัดตั้งขึ้นซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของรัฐหรือการด าเนินงานตามแผนงานหรือนโยบายเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับงบประมาณของแผ่นดินในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามกรอบ
ที่ก าหนดแต่ละปี และอยู่ภายใต้การควบคุมในลักษณะของการก ากับดูแล โดยชุมชนจะมีอ านาจและหน้าที่
ตามมาตรา 31 ซึ่งจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการกฎหมายที่มีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
 3. เห็นควรให้ร่างพระบัญญัติสิทธิชุมชน ก าหนดให้สิทธิแก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ได้แก่ การรักษาระดับการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ชุมชนในพื้นที่มีส่วนรวมเพื่อเป็นการด าเนินการที่พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
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 ปกครอง.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน, บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. 
โอภาส แย้มครวญ.  (ม.ป.ป.).  UNITED NATION: สิ่งแวดล้อมของโลกกับการประชุมองค์การ
 สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน (Rio+20) (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก:  
 https://www.gotoknow.org/posts/483457 [2559, 10 ตุลาคม]. 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
330 
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LAW PROBLEM CONCERNING THE PROTECTION AND SUPPRESSION 

OF PROSTITUTION ACT B.E. 2539 IN CASE OF THE EXECUTION 
CONCERNING THE PROSTITUTE AFTER BEING ARRESTED 

 
ร้อยต้ารวจเอก วุฒิพงศ์ ตระกูลวิรัตตันติ* 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สอาด หอมมณี*** 

Asst. Prof. Dr. Sa-ard Hommanee 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาการด าเนินการเกี่ยวกับผู้ค้าประเวณีหลังจากถูกจับกุมด าเนินคดี โดยประการ
แรกคือ การเพิ่มอัตราโทษผู้ค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
มาตรา 5 และมาตรา 6 ซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
จึงไม่มีการส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปยังศาล เพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการส่งตัวผู้ค้าประเวณีที่กระท าความ ผิด
ไปยังสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จึงเสนอแนะว่าควรแก้ไขอัตราโทษตามมาตรา 5 
และมาตรา 6 โดยให้มีอัตราโทษที่สูงกว่าอัตราโทษเปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวน แต่ไม่เกินอัตราโทษของ
ศาลแขวง เพื่อให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปด าเนินคดีที่ศาลให้มีดุลยพินิจพิจารณาพิพากษาลงโทษ
หรือมีค าสั่งให้ผู้ค้าประเวณีเข้ารับการพัฒนาและคุ้มครองอาชีพต่อไป ประการที่สองคือ ผู้ค้าประเวณีบางราย
ที่ถูกจับกุมด าเนินคดีไม่ได้เข้ารับการคุ้มครองฯ จึงเสนอแนะว่าควรก าหนดให้ผู้ค้าประเวณีเข้ารับการคุ้มครองฯ 
ทุกราย เพื่อให้ผู้ค้าประเวณีไม่กลับไปประกอบอาชีพค้าประเวณีอีก ประการที่สามคือ กรณีผู้ค้าประเวณีที่อยู่
ระหว่างการเข้ารับการคุ้มครองฯ หลบหนีออกมาจากสถานคุ้มครองฯ  จึงเสนอแนะว่าควรให้การหลบหนีมี
.. 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559  
** ศาสตราจารย์ประจ าโรงเรียนนายร้อยต ารวจ สามพราน 
*** ผู้อ านวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ความผิด เพื่อให้ผู้ค้าประเวณีเกิดความเกรงกลัว เป็นการบังคับให้ผู้ค้าประเวณีได้รับการคุ้มครองฯ อย่างเต็มที่ตาม
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ เมื่อผู้ค้าประเวณีผ่านการคุ้มครองฯ แล้วไม่กลับไปประกอบอาชีพค้าประเวณีอีก ประการ
สุดท้ายคือ ปัจจุบันไม่มีมาตรการควบคุมและบังคับใช้กับผู้ค้าประเวณีที่ผ่านการคุ้มครองฯ แล้วไม่ให้กลับไป
กระท าความผิดอีก จึงเสนอแนะให้น าวิธีการห้ามการประกอบอาชีพบางอย่างและห้ามเข้าเขตก าหนดมา
บังคับใช้กับผู้ค้าประเวณี วิธีการเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวจะเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ค้าประเวณีที่ผ่าน
การคุ้มครองฯ แล้วกลับไปประกอบอาชีพค้าประเวณีอีก  
ค้าส้าคัญ: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
 

ABSTRACT 
This research aims to examine the execution issues concerning prostitution traders after being arrested. 

The first issue is about the increase of the penalty with traders according to the Protection and Suppression 
of Prostitution Act B.E. 2539 (1996) Section 5 and 6.  This results in the penalty that does not exceed one 
thousand baht fine and for Section 6 which is to be imprisoned for less one month and/or fining less than one 
thousand baht. Due to this, traders are not to be prosecuted in court. In order to send them to the Protection 
and Occupational Development Center, therefore, I suggest amending the penalty rate in Section 5 and 6 
in the Protection and Suppression of Prostitution Act B.E. 2539 (1996) by increasing the penalty and allowing 
investigators to deliver the traders to the court. The second issue; some prostitute traders, after being arrested, 
did not obtain the protection or occupation development, I suggest that all prostitutes must be obtained the 
protection and occupational development until they can support themselves with the good career and ensure 
and that they will not commit the same action again. Thirdly, in case of some prostitutes who had escaped 
from the Protection and Occupational Development Center, I suggest defining them offenders according to 
the Protection and Suppression of Prostitution Act B.E. 2539 (1996). This is to prevent them from escaping 
again and we can enforce them to obtain the protection and occupational development fully and effectively. 
Lastly, there are no measures to control and enforce the traders who have obtained the protection and 
occupational development.  I suggest imposing safety measures to prevent them from carrying on the 
same acts again and that they should be prohibited from entering the designated areas. 
Keyword: the Protection and Suppression of Prostitution Act. 
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บทน้า 
 ประเทศไทยได้น าระบบการยกเลิกการค้าประเวณีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการค้าประเวณี แต่การแก้ปัญหา
ก็ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ จึงควรน าระบบห้ามการค้าประเวณีมาบังคับใช้แทน โดยออกกฎหมายให้สอดคล้อง
กับระบบห้ามการค้าประเวณี โดยการส่งตัวผู้ค้าประเวณีที่มีอายุกว่า 18 ปีที่กระท าการค้าประเวณีโดยไม่เข็ด
หลาบไปท าการคุ้มครองฯ ในภาคบังคับ และแก้ไขกฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับผู้ค้าประเวณี เนื่องจากใช้
อัตราโทษที่ไม่เหมาะสม มีเพียงความผิดฐานเตร็ตเตร่ค้าประเวณีตามมาตรา 5 และมั่วสุมในสถานค้าประเวณี
ตามมาตรา 6 อัตราโทษเพียงเปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวนหรือปรับในชั้นศาลเท่านั้น ท าให้ผู้ค้าประเวณี
ไม่เกรงกลัวต่ออัตราโทษ แม้จะมีกฎหมายให้อ านาจพนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปเพื่อรับการดูแล
ในสถานแรกรับหรือศาลส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปท าการคุ้มครองฯ ที่สถานคุ้มครองฯ ก็ตาม แต่หากผู้ค้าประเวณี
หลบหนีออกจากสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ ก็ไม่มีการก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษต่อผู้
ค้าประเวณี เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่ของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ หรือเจ้าพนักงานต ารวจน าตัวผู้
ค้าประเวณีกลับมาส่งยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ เท่านั้น และในบางกรณีศาลไม่ได้ส่งตัวผู้ค้าประเวณี
ที่มีอายุกว่า 18 ปีไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ เนื่องจากกฎหมายบังคับไว้ให้ศาลส่งตัวผู้ค้าประเวณี
ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปีไปเพื่อรับการดูแลยังสถานแรกรับหรือคุ้มครองฯ เท่านั้น และกรณีที่ถ้าหากมีผู้ค้าประเวณี
หลบหนีออกมาก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด อีกทั้งผู้ค้าประเวณีบางส่วนไม่ได้ถูกส่งตัวไปยังสถาน
คุ้มครองฯ ก็มีโอกาสจะกลับมาค้าประเวณียังสถานที่แห่งเดิมอีก จึงควรน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยบาง
ประการคือ ห้ามเข้าเขตก าหนดและห้ามการประกอบอาชีพบางอย่างมาบังคับใช้กับผู้ค้าประเวณีหลังจากที่ได้รับ
การคุ้มครองฯ ครบตามก าหนดเวลาแล้ว เพื่อป้องกันการกลับมาค้าประเวณีซ้ าอีก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งตัวผู้ค้าประเวณีเข้ารับการคุ้มครองฯ ที่สถานคุ้มครองฯ และการป้องกันการกระท าผิดเกี่ยวกับการค้า
ประเวณีขึ้นอีกหลังจากได้รับการคุ้มครองฯ ครบตามก าหนดเวลาแล้ว 
 2. เพื่อวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ค้าประเวณี
เข้ารับการคุ้มครองฯ ที่สถานคุ้มครองฯ และการป้องกันการกระท าผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีขึ้นอีกหลังจาก
ได้รับการคุ้มครองฯ ครบตามก าหนดเวลาแล้ว รวมถึงข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ และเป็นบรรทัดฐานของกฎหมาย และควบคุมปัญหาของกฎหมายต่อไป 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ศ. 2539 ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีการก าหนดฐานความผิดและอัตราโทษต่อผู้
ค้าประเวณีที่เหมาะสม การส่งตัวผู้ค้าประเวณีที่มีอายุกว่า 18 ปีไปท าการคุ้มครองฯ ที่สถานคุ้มครองฯ เป็น
เพียงภาคสมัครใจ ไม่ได้มีบทกฎหมายบังคับไว้ โดยบังคับเฉพาะผู้ค้าประเวณีที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี อีกทั้งเมื่อ
มีการส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปท าการคุ้มครองฯ แล้วการหลบหนีออกมาจากสถานคุ้มครองฯ นั้นไม่มีการ
ก าหนดฐานความผิดและอัตราโทษของการหลบหนีไว้ ท าให้ผู้ค้าประเวณีมักจะหลบหนีออกมา การคุ้มครองฯ 
จึงไม่เกิดประสิทธิภาพ เมื่อผู้ค้าประเวณีได้หลบหนีออกมาหรือได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วจะกลับไป
ค้าประเวณีซ้ าอีก เนื่องจากไม่มีบทก าหนดโทษ จึงเห็นควรน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยบางประการ เช่น
ห้ามการเข้าเขตก าหนดและห้ามประกอบอาชีพบางอย่างมาบังคับใช้กับผู้ค้าประเวณี เพื่อเป็นการลดโอกาสที่
ผู้ค้าประเวณีจะกลับมากระท าความผิดอีก โดยไม่เน้นการลงโทษต่อผู้ค้าประเวณีโดยตรง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 มุ่งศึกษาแนวคิดของกฎหมายและปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายเกี่ยวกับฐานความผิดและการลงโทษ
ผู้ค้าประเวณี การส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปคุ้มครองฯ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ศ. 2539 และการน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยบางประการตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับกับผู้ค้ า
ประเวณี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยน ามาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
ปัญหาของกฎหมาย รวมทั้งมาตรการการบังคับใช้กฎหมายในการกระท าความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 เป็นการค้นคว้าและวิจัยแบบเอกสาร (documentary research) โดยการค้นคว้าจากหนังสือ บทความ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
บทลงโทษ การสัมมนาทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผลงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
บทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร พระราชบัญญัติ กฎหมาย ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ค้าประเวณี เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 1. การพิจารณาให้เพิ่มโทษผู้ค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ศ. 2539 เป็นกรณีไม่ได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีโดยตรง โดยบัญญัติไว้เพียงมาตรา 5 ผู้ใด
ติดต่อ ชักชวน แนะน าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือทางสาธารณสถาน หรือกระท าการดังกล่าว
ในที่อื่น เพื่อการคา้ประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและนาอับอายหรือเปนที่เดือดรอนร าคาญแกสาธารณชน ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท และมาตรา 6 ผูใดเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อประโยชนใน
การคาประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงความผิดลหุโทษ ท าให้ผู้ค้าประเวณีไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากเมื่อ
กระท าความผิดตามมาตรา 5 และมาตรา 6 จะถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมน าส่งพนักงานสอบสวน เพื่อท า
เปรียบเทียบคดีในชั้นสอบสวน หลังจากเสียค่าปรับแล้วก็จะออกมากระท าความผิดเดิมซ้ าอีก เนื่องจากไม่มี
มาตรการที่เหมาะสมในการลงโทษและส่งตัวผู้ค้าประเวณีที่มีอายุกว่า 18 ปีเข้ารับการคุ้มครองฯ แต่อย่างใด 
มีเพียงมาตรการเกี่ยวกับการลงโทษและการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ค้าประเวณีที่อายุต่ า
กว่า 18 ปีเท่านั้น 
 2. การพิจารณาให้ส่งตัวผู้ค้าประเวณีที่กระท าความผิดไปยังสถานคุ้มครองฯ กรณีตามมาตรา 33 
และมาตรา 34 ไม่ได้บัญญัติบังคับให้ผู้ค้าประเวณีที่มีอายุกว่า 18 ปีที่กระท าความผิดต้องเข้ารับการคุ้มครองฯ 
โดยให้เป็นความสมัครใจเท่านั้น ถือเป็นสิทธิของผู้ค้าประเวณีที่มีอายุกว่า 18 ปี แม้จะท าให้จ านวนผู้เข้ารับ
การคุ้มครองฯ ในสถานคุ้มครองฯ ลดจ านวนลง แต่จ านวนที่ลดลงไม่ใช่จ านวนที่แท้จริง สอดคล้องกับปัญหา
ที่ผู้ค้าประเวณีที่มีอายุกว่า 18 ปี ซึ่งกระท าความผิดจ านวนมากไม่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครองฯ ตามที่มาตรา 33 
และมาตรา 34 บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ค้าประเวณีเอาไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้าคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเป็น
เร่ืองน่าเบื่อหน่าย และส่วนใหญ่ยังคงกลับไปกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีอยู่เช่นเดิมอีกหลังจากที่
ถูกด าเนินคดใีนชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาลแล้ว 
 3. การพิจารณาลงโทษผู้ค้าประเวณีที่หลบหนีออกมาจากสถานแรกรับและสถานคุ้มครองฯ เน่ืองจาก
มาตรา 38 ไม่มีบทก าหนดฐานความผิดและโทษเอาไว้แต่อย่างใด เพียงแต่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของสถานแรก
รับหรือสถานคุ้มครองฯ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจน าตัวผู้ค้าประเวณีที่หลบหนีออกมากลับไปยังสถานแรกรับ
หรือสถานคุ้มครองฯ เท่านั้น ท าให้ผู้ค้าประเวณีไม่เกรงกลัวในการที่จะหลบหนีออกมา อีกทั้งการน าตัวผู้
ค้าประเวณีกลับไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ ไม่เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ ไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ บัญญัติไว้เพียงให้ร้องขอต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ช่วยน าตัวผู้ค้าประเวณีกลับมายังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ ไม่ได้มีกฎหมายให้
อ านาจเจ้าหน้าที่ต ารวจไว้แต่อย่างใด ท าให้บางคร้ังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใส่ใจที่จะน าตัวผู้ค้าประเวณีกลับมา
ส่งยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ เช่นเดียวกับการจับกุมผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา ท าให้การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไม่เกิดประสิทธิภาพ จึงควรแก้ไขปัญหาโดยบัญญัติให้การ
หลบหนีมีความผิดและก าหนดอัตราโทษตามกฎหมาย 
 4. การพิจารณาให้ผู้ค้าประเวณีหลังจากที่ผ่านการคุ้มครองฯ แล้วไม่กลับไปกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การค้าประเวณีอีก แม้ว่าการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจะมีคุณภาพมากเพียงใด แต่หากไม่มีการติดตาม 
ประเมินผลหรือควบคุมผู้ค้าประเวณีหลังจากที่ผ่านการคุ้มครองฯ แล้ว โอกาสที่ผู้ค้าประเวณีจะกลับไป
กระท าความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีอีกมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง จึงควรแก้ไขปัญหาโดยการน ามาตรการ
เพื่อความปลอดภัยคือ การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างและการห้ามเข้าเขตก าหนดมาควบคุมผู้ค้าประเวณี
ไม่ให้กลับไปค้าประเวณีอีก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เห็นควรมีการเพิ่มอัตราโทษผู้ค้าประเวณี กรณีเตร็ดเตร่ค้าประเวณี ตามมาตรา 5 และมั่วสุมการค้า
ประเวณี ตามมาตรา 6 ให้มีอัตราโทษเกินกว่าความผิดลหุโทษแต่ไม่เกินอัตราโทษของศาลแขวง เพื่อให้เกิน
อ านาจการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนในชั้นสถานีต ารวจ เพื่อให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวน
ผู้ต้องหาที่เป็นผู้ค้าประเวณี สรุปส านวนค้าประเวณีที่อยู่ในอ านาจของศาล ส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล เป็นการ
ตัดปัญหาการเปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวน เมื่อศาลได้รับตัวจ าเลยที่เป็นผู้ค้าประเวณี ถ้าผู้ค้าประเวณีให้
การรับสารภาพในการกระท าความผิดตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6  แล้ว ศาลก็จะพิพากษาลงโทษผู้ค้าประเวณี 
จากนั้นศาลจะส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปยังสถานคุ้มครองฯ โดยไม่จ ากัดเพียงจ าเลยที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีเท่านั้น ส่วน
ผู้ค้าประเวณีที่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา ให้ศาลส่งตัวผู้ค้าประเวณีที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดีไปยังสถานแรกรับ 
โดยไม่น าไปผัดฟ้องฝากขังไว้ร่วมกับจ าเลยอ่ืน รอจนกว่าศาลจะพิพากษาคดี จึงส่งผู้ค้าประเวณีไปยังสถาน
คุ้มครองฯ เช่นเดียวกัน 
 2. เห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์การส่งตัวผู้ค้าประเวณีที่กระท าความผิดไปยังสถานคุ้มครองฯ ตามมาตรา 
33 และมาตรา 34 ซึ่งปัจจุบันบังคับเฉพาะผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีเท่านั้น
ที่จะต้องถูกส่งไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ แต่บุคคลที่มีอายุกว่า 18 ปีแล้วให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ 
ท าให้ผู้ค้าประเวณีที่อายุกว่า 18 ปีจ านวนมากไม่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครองฯ จึงเกิดปัญหาตามมาคือ ผู้ค้าประเวณี
กลับไปประกอบอาชีพค้าประเวณีอีก เนื่องจากไม่ได้ผ่านขั้นตอนการคุ้มครอง จึงเห็นควรก าหนดให้ผู้ค้า
ประเวณีเข้ารับการคุ้มครองฯ ทุกราย  
 3. เห็นควรมีการลงโทษผู้ค้าประเวณีที่หลบหนีออกมาจากสถานคุ้มครองฯ ตามมาตรา 38  เนื่องจาก
การคุ้มครองฯ ผู้ค้าประเวณีในสถานคุ้มครองฯ มีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องการให้ผู้ค้าประเวณีไม่กลับไป
ประกอบอาชีพค้าประเวณีอีก แต่ในบางคร้ังกระบวนการฝึกอบรมอาชีพในสถานคุ้มครองฯ อาจสร้างความ
เบื่อหน่ายให้กับผู้ค้าประเวณี ผู้ค้าประเวณีบางคนจึงได้หลบหนีออกมาโดยไม่ เกรงกลัว เพราะการหลบหนี
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ออกมาดังกล่าวนั้นไม่มีความผิดและบทก าหนดโทษ ก าหนดเพียงให้เจ้าหน้าที่ของสถานแรกรับหรือสถาน
คุ้มครองฯ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจน าตัวผู้ค้าประเวณีกลับมายังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองฯ เท่านั้น การ
ก าหนดฐานความผิดและอัตราโทษในกรณีหลบหนีออกมาจากสถานคุ้มครองฯ จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่
จะป้องกันผู้ค้าประเวณีหลบหนี 
 4. เห็นควรให้น าวิธีการเพื่อความปลอดภัยบางประการคือ การห้ามเข้าเขตก าหนดและการห้ามประกอบ
อาชีพบางอย่างมาบังคับใช้กับผู้ค้าประเวณีที่ผ่านการคุ้มครองฯ แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าประเวณีกลับไป
ประกอบอาชีพเดิมหรือท างานในสถานที่เดิมอีก เมื่อไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามที่ประมวลกฎหมายอาญา เร่ือง
การห้ามเข้าเขตก าหนด ตามมาตรา 44 และมาตรา 45 โดยมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 194 และการห้าม
ประกอบอาชีพบางอย่าง ตามมาตรา 50 โดยมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 196 มาบังคับใช้ โดยเพิ่มเติมเข้าไป
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
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พฤติกรรมทีม่ีผลต่อความต้องการใช้บริการรถบรรทุก 
ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

BEHAVIORS AND NEEDS TOWARD TRUCK SERVICE OF ENTERPRICE 
IN MAP TA PHUT INDUSTRIAL ESTATE RAYONG PROVINCE 

 
ศศิประภา จันทร์พร้อมศรี* 

Sasiprapa Janpromsee 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล** 

Asst. Prof. Dr. Weerawit Lertthaitrakul 
 

บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาระดับของความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะองค์กรและ
ปัจจัยพฤติกรรมการขนส่งกับปัจจัยความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จ านวน  80 บริษัท โดยเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรถบรรทุกบริษัทละ 6 - 10 ราย คิดเป็นจ านวน 480 - 800 ตัวอย่าง โดยเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of 
variance: ANOVA) พบว่า 1) ระดับของความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  2) ปัจจัยลักษณะองค์กรและปัจจัยพฤติกรรมการขนส่งกับ
ปัจจัยความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค้าส้าคัญ: ลักษณะองค์กร, พฤติกรรมการขนส่ง, ความต้องการเลือกใช้บริการ, บริการรถบรรทุก 
 
 
 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบรุี ปีการศึกษา 2559 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research are to study the level of needs to select the service trucks in the field 
at the Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province and to compare the differences between the organization 
factors and the transportation behavior factors to the truck service selection factors at the Industrial Estate. 
The population and subjects used in this study are 80 companies involved in the truck decision in the area. 
6 - 10 officers totaling 480 - 800 samples who are directly involved with the truck selections were the subjects, 
who were specifically selected. Collected by the questionnaire, the data were analyzed by frequency distribution, 
percentage value, mean, and standard deviation of the hypothesis testing, using the analysis to test an 
analysis of the variance to one-way analysis of variance: actual ANOVA. It is found that 1) the level of the 
need to select the service trucks in the field at the Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province was at 
a high level, and 2) the organization factors, the transportation behavior factors, the truck selection factor 
vary with the statistical significance level .05 
Keywords: the behavior of transportation, select use the service, trucks service. 
 

บทน้า 

 ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เป็นการแข่งขันที่ไร้ขอบเขต ยากต่อการ
คาดหมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมือง หลายบริษัทจึงมีการค้นคว้าหาแนวทางและ
กลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการแข่งขัน เช่น การพัฒนาตัวสินค้าใหม่ เน้นเร่ืองการบริการ เวลา การจัดการต่าง ๆ 
ของต้นทุนการผลิตสินค้า (ฉวีวรรณ กวักหิรัญ, 2552) แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลไม่แพ้กิจกรรมอ่ืน เพื่อให้บริษัท
อยู่รอดได้คือการขนส่ง ในการขนส่งนั้นมีปัจจัยส าคัญหลายด้านที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เส้นทาง (way 
or route) รถยนต์ (vehicle) อุปกรณ์ (equipment) สถานี (terminal) และองค์ประกอบอ่ืน เช่น ผู้ประกอบการ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ อีกทั้งสภาพการแข่งขันในตลาดเปลี่ยนแปลงไป จ านวนบริษัทที่ให้บริการด้านขนส่งมี
เพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลา 5 - 10 ปีที่ผ่านมา (กมล ฉิมบ้านไร่, 2554; ค านาย อภิปรัญชญาสกุล, 2550) 

บริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการใช้บริการขนส่งหรือโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นจ านวนมาก ซึ่งเกิดค าถามว่า “ท าไมบริษัทจะต้องจ้างผู้ให้บริการขนส่งหรือโลจิสติกส์
ที่มีราคาแพง” บางคร้ังบริษัทเหล่านี้อาจเป็นบริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงแต่จ าเป็นต้องเลือก เพราะเป็นบริษัทที่มีความ
ช านาญในการขนส่ง ซึ่งมุมมอง หลักเกณฑ์ และความต้องการของแต่ละบริษัทในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ
ไม่เหมือนกัน นอกเหนือจากราคา ค่าบริการ และคุณภาพในการบริการแล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาด้วยคือ ชื่อเสียง 
ประสบการณ์ ทีมงาน รวมถึงความมั่นคงในการให้บริการ (กมล ฉิมบ้านไร่, 2554) 
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ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการ
รถบรรทุก ในกรณนีิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อแก้ปัญหาในการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับของความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะองค์กรและปัจจัยพฤติกรรมการขนส่งกับปัจจัย
ความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยลักษณะองค์กรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยพฤติกรรมการขนส่งที่ต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกัน 

ความต้องการเลือกใช้บรกิาร 
1.บริการ 
2.ราคา 
3. เวลา  
4. ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ  
5. ภาพลักษณ์ 
6. การส่งเสริมการขาย 
 

ลักษณะองคก์รของผู้ใช้บริการ 
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม  
2. ระยะเวลาเปดิด าเนนิงานของบริษัท 
3. ทุนจดทะเบียนของบรษิัท 

 
พฤติกรรมการขนส่ง 

1. ปริมาณของสินค้าที่จดัส่ง 
2. มูลค่าของสินค้าที่จดัส่ง 
3. ประเภทของรถบรรทุก 
4. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
5.จ านวนของรถบรรทุกที่ขนส่ง 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการรถบรรทุกในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุก 
จ านวน 400 ราย จาก 80 บริษัท ได้แก่ ผู้จัดการทางโลจิสติกส์ ผู้จัดหาบริการโลจิสติกส์ เจ้าของบริษัท ผู้เช่ารถ 
ผู้จัดส่งสินค้า กลุ่มตัวอย่างจะเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถบรรทุก 
บริษัทละ 6 - 10 ราย รวม 480 - 800 ราย  

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance: ANOVA  

 

ผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะองค์กร พบว่า 

ด้านประเภทของกลุ่มธุรกิจ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร, เคร่ืองดื่ม, อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 29.5 รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ (พลาสติก, สารเคมี) ร้อยละ 27.7 กลุ่มเคร่ืองจักรอะไหล่และ
ชิ้นส่วนรถยนต์, โลหะ, แสตนเลส, อลูมิเนียม ร้อยละ 24.0 และกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ร้อยละ 18.8  
 ด้านระยะเวลาเปิดด าเนินงานของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี ร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ อยู่
ระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 36.5 และ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.7  
 ด้านทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 5,000,000 บาท ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ 5,000,001 - 
100,000,000 บาท ร้อยละ 31.3 และ 100,000,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 11.7  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขนส่ง พบว่าด้านปริมาณสินค้าที่จัดส่ง ส่วนใหญ่มีปริมาณอยู่
ที่ 501 - 1,000 กิโลกรัม ร้อยละ 28.4 ด้านมูลค่าสินค้าที่จัดส่ง ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 100,000 บาท ร้อยละ 33.0 ด้าน
ประเภทของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะบรรทุก ร้อยละ 33.2  ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 26.8 ด้านจ านวนรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง 
ส่วนใหญ่มีจ านวน 6 - 10 คันต่อวัน ร้อยละ 39.3  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้า ระดับปัจจัยที่มี
ผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านบริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
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การทดสอบสมมติฐาน   
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยลักษณะองค์กรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุก จ าแนกตามปัจจัยลักษณะองค์กร 
 

ปัจจัยการเลือกใช ้
บริการรถบรรทุก 

ปัจจัยลักษณะองค์กร 

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ระยะเวลาเปิดด้าเนินงาน ทุนจดทะเบียน 
1.  ด้านบริการ 11.19* 12.37* 23.92* 
2.  ด้านราคา 7.52* 9.01* 12.87* 
3.  ด้านเวลา 7.95* 16.30* 16.81* 
4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ 8.72* 14.16* 22.62* 
5.  ด้านภาพลักษณ์ 12.32* 15.51* 21.21* 
6.  ด้านการส่งเสริมการขาย 8.54* 12.35* 18.25* 

รวม 11.29* 16.04* 23.60* 
*p < .05  

  
จากตารางที่ 1  พบว่ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถบรรทุก

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจประเภท
อะไหล่ยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ จะตัดสินใจเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่ากลุ่มธุรกิจ
ประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภค  
 ด้านระยะเวลาเปิดด าเนินงานของบริษัทที่แตกแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถบรรทุก
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้กล่าวคือ ระยะเวลาเปิด
ด าเนินงานของบริษัทตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่าบริษัทที่มีระยะเวลาเปิดด าเนินงาน 
1 - 5 ปี และ 6 - 10 ปี และบริษัทที่มีระยะเวลาเปิดด าเนินงาน 6 - 10 ปี จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่า
บริษัทที่มีระยะเวลาเปิดด าเนินงาน 1 - 5 ปี 
 ทุนจดทะเบียนบริษัทที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถบรรทุกแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้กล่าวคือ ทุนจดทะเบียนของบริษัทตั้งแต่  
50,000,001 - 100,000,000 บาท และมากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่า
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 50,000,000 บาท 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยพฤติกรรมการขนส่งที่ต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุก จ าแนกตามปัจจัยพฤติกรรมการขนส่ง 
 

ปัจจัยการเลือกใช ้
บริการรถบรรทุก 

ปัจจัยพฤติกรรมการขนส่ง 

ปริมาณสนิค้า
ที่จัดส่ง 

มูลค่าสินค้า 
ที่จัดส่ง 

ประเภทของ
รถบรรทุก 

ค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่ง 

จ้านวนรถบรรทุก 
ที่ใช้ในการขนสง่ 

1.  ด้านบริการ 13.74* 10.36* 4.08* 26.36* 12.86* 
2.  ด้านราคา 12.13* 10.00* 4.26* 18.94* 13.17* 
3.  ด้านเวลา 19.52* 13.52* 2.85* 17.68* 11.09* 
4.  ด้านความสัมพันธ ์
     กับผู้ประกอบการ 

19.45* 16.08* 5.08* 25.80* 15.22* 

5.  ด้านภาพลักษณ์ 20.27* 16.08* 2.76* 22.44* 13.02* 
6.  ด้านการส่งเสริม 
     การขาย 

15.28* 9.29* 3.34* 19.22* 14.86* 

รวม 20.92* 15.22* 4.41* 27.57* 16.48* 
*p < .05  

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าปริมาณสินค้าจัดส่งที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุก
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือบริษัทที่มีปริมาณ
สินค้าที่จัดส่งมากกว่า 2,000 กิโลกรัม จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่าบริษัทที่มีปริมาณสินค้าที่จัดส่งต่ า
กว่า 1,500 กิโลกรัม บริษัทที่มีปริมาณสินค้าที่จัดส่ง 1,501 - 2,000 กิโลกรัม จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่า
บริษัทที่มีปริมาณสินค้าที่จัดส่งต่ ากว่า 1,500 กิโลกรัม และบริษัทที่มีปริมาณสินค้าที่จัดส่ง 501 - 1,000 กิโลกรัม 
และ 1,001 - 1,500 กิโลกรัม จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่าบริษัทที่มีปริมาณสินค้าที่จัดส่งต่ ากว่า 500 
กิโลกรัม  
 ด้านมูลค่าสินค้าที่จัดส่งแตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือบริษัทที่มีมูลค่าสินค้าที่จัดส่ง
ตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกโดยรวมมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าสินค้าที่จัดส่งต่ ากว่า 
100,000 บาท และระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท 
 ด้านประเภทของรถบรรทุกที่ใช้ส าหรับขนส่งแตกแตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการ
รถบรรทุกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือบริษัทที่
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เลือกใช้รถบรรทุกประเภทรถพ่วง จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่าบริษัทที่เลือกใช้รถกระบะบรรทุก รถ
ตู้บรรทุก รถบรรทุกของเหลว และรถบรรทุกวัตถุอันตราย 
 ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่งต่อคร้ังแตกแตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุก 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งต่อคร้ังมากกว่า 20,001 บาท จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่าบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ต่อคร้ังน้อยกว่า 15,000 บาท บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อคร้ังระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท จะเลือกใช้
บริการรถบรรทุกมากกว่าบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อคร้ังน้อยกว่า 15,000 บาท และบริษัทที่มีค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งต่อคร้ังระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท และ 10,001 - 15,000 บาท จะเลือกใช้บริการรถบรรทุก
มากกว่าบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อคร้ังน้อยกว่า 5,000 บาท 
 ด้านจ านวนรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งต่อวันแตกแตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการ
รถบรรทุกโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้กล่าวคือบริษัทที่มีจ านวนรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งมากกว่า 20 คันต่อวัน จะเลือกใช้บริการรถบรรทุก
มากกว่าบริษัทที่มีจ านวนรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งน้อยกว่า 10 คันต่อวัน บริษัทที่มีจ านวนรถบรรทุกที่ใช้
ในการขนส่งตั้งแต่ 16 - 20 คันต่อวัน จะเลือกใช้บริการรถบรรทุกมากกว่าบริษัทที่มีจ านวนรถบรรทุกที่ใช้ใน
การขนส่งน้อยกว่า 5 คันต่อวัน บริษัทที่มีจ านวนรถที่ใช้ในการขนส่งระหว่าง 11 - 15 คันต่อวัน จะเลือกใช้
บริการรถบรรทุกมากกว่าบริษัทที่มีจ านวนรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งน้อยกว่า 10 คันต่อวัน 
 

อภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยลักษณะองค์กรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุกในเขต

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยลักษณะองค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ระยะเวลา
เปิดด าเนินงานของบริษัท และทุนจดทะเบียนของบริษัทที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการ
รถบรรทุกในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถขนส่ง
สินค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแตกต่างกัน โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะให้ความส าคัญในด้านใดนั้น ขึ้นอยู่
กับปัจจัยลักษณะองค์กร เช่น กลุ่มธุรกิจประเภทอาหาร เคร่ืองอุปโภคบริโภค จะให้ความส าคัญเร่ืองความ
ปลอดภัยต่อคุณภาพของสินค้า ความรวดเร็ว เงื่อนไขของระยะเวลาในการขนส่ง เพราะเป็นสิ่งของที่ไม่
สามารถจัดเก็บไว้ได้นาน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เน้นให้ความส าคัญกับการบรรจุน้ าหนัก พื้นที่ในการบรรทุก 
ราคาค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขของการประกันภัย เพื่อให้การขนส่งคุ้มกับต้นทุน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านการบริการและด้านภาพลักษณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติ อินทะมาลี (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (จังหวัดชลบุรี) พบว่าระยะเวลาเปิดด าเนินงานของบริษัทและทุนจดทะเบียนของบริษัท
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ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถขนส่งสินค้าแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
งานวิจัยของ กาญจน์สิตา โฆษิตธัญญสิทธิ์ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม พบว่าลักษณะองค์กรของผู้ใช้บริการในด้านทุนจดทะเบียน 
ขอบเขตการใช้บริการ ระยะเวลาด าเนินกิจการ และขนาดขององค์กรที่แตกต่างกัน จะเลือกผู้ให้บริการที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยพฤติกรรมการขนส่งที่ต่างกัน มีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการรถบรรทุก
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยพฤติกรรมการขนส่งที่ธุรกิจเลือกใช้บริการรถขนส่ง
แตกต่างกัน เนื่องมาจากปริมาณสินค้าที่จัดส่ง มูลค่าของสินค้าที่จัดส่ง ประเภทของรถบรรทุก  ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง และจ านวนรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง โดยการจัดจ้างบริการรถขนส่งนั้นก็เพื่อลดปัญหาขั้นตอน
ยุ่งยากในการขนส่งที่แต่ละบริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญและความช านาญ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 
ค่าบ ารุงรักษาสภาพของรถบรรทุก และบุคลากรด้านการขนส่ง โดยการใช้บริการขนส่งมีความคุ้มค่ามากกว่า
การใช้รถของบริษัทเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ กวักหิรัญ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการรถขนส่งสินค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี พบว่าปริมาณสินค้าที่จัดส่ง มูลค่าสินค้าที่จัดส่ง ค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง จ านวนรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า และชนิดของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
รถขนส่งสินค้าที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้ใช้บริการคาดหวังกับการให้บริการอยู่ในระดับมาก และการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ถือเป็นปัจจัยส าคัญ ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้าควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านการบริการ การรักษา
คุณภาพในการบริการ เพื่อที่จะรักษาลูกค้าและแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ 

2. ผู้ให้บริการรายย่อยหรือองค์กรที่มีขนาดเล็กมักจะมีคุณภาพการบริการที่ไม่แน่นอน ดังนั้นผู้ให้ 
บริการจะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์กรให้ดีขึ้น บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับ
ความต้องการของลูกค้าได้ และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิมเป็นประจ า เนื่องจาก
มีความคุ้นเคยและทราบความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  3. พฤตกิรรมที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการรถบรรทุกในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ด้านปริมาณสินค้าที่จัดส่ง มูลค่าของสินค้าที่จัดส่ง ประเภทของรถบรรทุกในการขนส่ง และจ านวนรถบรรทุก
ที่ใช้ในการขนส่ง มีผลต่อความต้องการใช้บริการรถบรรทุก ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาท าการตลาด
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเป็นอันดับแรก ต้องพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแข่งขัน ควรศึกษาจุดแข็งของผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานและน ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขันและการบริการ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักโดยตรงคือ กลุ่มที่ต้องใช้รถบรรทุกในการขนส่ง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์
ในการศึกษามากขึ้น โดยวัดประสิทธิภาพและคุณภาพของการขนส่งด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีในการขนส่งเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น  
 2. ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน จังหวัดอ่ืน หรือทั้งประเทศ เพื่อจะได้ทราบ
ข้อมูลที่เที่ยงตรง เปรียบเทียบความแตกต่าง และน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์
ใหม่ 
 3. การวิจัยคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) อาจท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกไม่
เพียงพอ ส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไปควรใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) จะช่วยให้ได้ข้อมูลทั้งแนวกว้างและแนวลึกมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแปลและผลกระทบที่เกิดจากการเข้ามาของนิยายจีนก าลังภายใน
ในประเทศไทยว่ามีบทบาทและผลกระทบในด้านใดบ้าง ได้แก่ วัฒนธรรมการด ารงชีวิต  และความเชื่อที่
เกิดจากการเข้ามาของนิยายจีนก าลังภายใน เก็บข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์นิยายจีนก าลังภายใน การสัมภาษณ์ผู้แปล
นิยายจีนก าลังภายใน ข้อมูลการเช่าหนังสือนิยายจีนก าลังภายในจากร้านเช่าหนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
นิยายจีนก าลังภายในภาษาไทย และการสอบถามจากผู้อ่านและผู้ติดตามผลงานนิยายจีนก าลังภายในจากเว็บไซต์
พันทิป (www.pantip.com) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง เมษายน 2560 พบว่าการแปลและผลกระทบของ
นิยายจีนก าลังภายในมีต่อคนไทยทั้งในด้านการด ารงชีวิต ด้านความเชื่อและศาสนา  เช่น ท าให้คนไทยที่เสพ
นิยายจีนก าลังภายในหันมาสนใจประวัติศาสตร์จีน และเร่ิมศึกษาประวัติศาสตร์จีนขั้นพื้นฐานเพื่อไล่ล าดับ
ราชวงศ์ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงภูมิหลังของเร่ือง เข้าใจและทราบถึงเนื้อหาที่ผู้เขียนเอ่ยถึง และเข้าใจความเป็น
จีนมากขึ้น ส่วนด้านความเชื่อและศาสนามีบทบาทในเร่ืองลัทธิต่าง ๆ อาทิ ลัทธิเต๋าท าให้เกิดความเชื่อว่าใช้
ชีวิตง่าย ๆ กับธรรมชาติเป็นเร่ืองดี  แต่ความรู้มิใช่ของดีหากความรู้น้ันช่วยเสริมสร้างความชั่ว เป็นต้น  
ค้าส้าคัญ: นิยายจีนก าลังภายใน, การแปล, ผลกระทบของนิยายจีนก าลังภายใน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the impacts of Chinese wuxia fiction’s advent in Thailand. The impacts 
investigated are living culture and believes arising from the wuxia’s advent. The data are collected from  
 
* อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาจนีสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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writtend ocuments, wuxia books, interviews of wuxia translators, data from wuxia book loan stores, 
related researches, and interviews of wuxia readers and followers on Pantip website during February 
2016 - April 2017. It is found that Chinese wuxia and its translation have living and religious impacts on 
Thai people. It attracts Thai people who read Chinese wuxia to be interested in Chinese history and start 
studying basic Chinese history so that they can have a better understanding of the wuxia background, 
Chinese dynasties, as well as Chineseness. Regarding beliefs and religion, wuxia plays an important role 
in various doctrines. For example, Taoism teaches us to happily live with nature and to believe that 
knowledge is not a good thing if it leads us to misdeeds.  
Keywords: wuxia, translation, impact of wuxia. 
 

บทน้า 
 สัมพันธภาพไทยจีนมีมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม ทั้งสองประเทศเอ้ือประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะทางด้าน
วัฒนธรรมและวรรณกรรม การแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยเร่ิมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ได้แก่ สามก๊ก (วรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์) อ านวยการแปลโดย เจ้าพระยาคลัง (หน) กลายเป็นเพชรน้ า
งามแห่งวรรณคดีไทย นอกจากนี้แล้วยังมีนิยายจีนก าลังภายในเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากและมี
พัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง มีทั้งจีนก าลังภายในโบราณ  และจีนก าลังภายในสมัยใหม่ จากอดีตถึงปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่านิยายจีนก าลังภายในมีผลงานที่โดดเด่นล้ าค่าถูกใจคนไทยแตกต่างกันไปเป็นจ านวนมาก  โดยมี
ผู้สนใจศึกษาเร่ืองวรรณกรรมจีน ดังนี้   
 จิตรลดา สุวัตถิกุล (2526)  นิยายจีนก าลังภายในในประเทศไทยเร่ิมปรากฏเป็นที่นิยมแพร่หลายใน
สังคมไทยราวทศวรรษ 2500 ผ่านการแปลจากภาษาจีนสู่ไทย เร่ืองแรกคือมังกรหยก แปลโดย จ าลอง พิศนาคะ 
ตีพิมพ์คร้ังแรก พ.ศ. 2502 โดยมีส านักพิมพ์เพลินจิตต์ (ศิริอักษร) เป็นผู้จัดพิมพ์ การจัดพิมพ์ในสมัยนั้นมัก
ประกาศให้สั่งจองกันล่วงหน้า และจะมีการพิมพ์ซ้ าเป็นปกแข็งรวมชุดอีกครั้งหนึ่ง 
 ว่ากันว่าช่วงที่เร่ืองมังกรหยกโด่งดังนั้น มีคนอ่านเข้าคิวซื้อหนังสือสด ๆ ร้อน ๆ ถึงขั้นยืนอ่านกัน
ขณะเพิ่งออกมาจากแท่นทีเดียว กระทั่งบริเวณร้านเช่าหนังสือแถวบางล าพูหรือตรอกโรงหนังเท็กซัสจะเห็น
บรรดานักอ่านชายเต็มไปหมด ทุกเย็นร้านให้เช่าหนังสือส่วนใหญ่จะแน่นขนัดไปด้วยนักอ่านผู้กระหายท่อง
โลกบู๊ลิ้ม บางคนเช่าแล้วไม่อาจรอจนถึงบ้านต้องนั่งสลอน อ่านกันจนแทบลืมหายใจ นอกจากการอ่านและ
ฟังเพื่อนเล่านิยายก าลังภายในแล้ว นิยายก าลังภายในยังถูกน ามาอ่านออกอากาศทางเสียงตามสาย มีผู้ติดตาม
เป็นจ านวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อตกเย็นเป็นต้องมานั่งเฝ้าหน้าตู้ล าโพงไม่เป็นอันไปไหน   
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 ขวัญดี รักพงศ์ (2520) จากสถิติการให้เช่าหนังสือของร้านหรรษาและชื่นชมสาส์น ซึ่งเป็นร้านใหญ่
ย่านบางล าพูช่วงทศวรรษ 2510 พบว่านิยายก าลังภายในมีผู้เช่าอ่านไม่ต่ ากว่าวันละ 100 เล่ม ขณะที่หนังสืออ่ืน
รวมทั้งนิยายมีผู้เช่าไม่เกินวันละ 30 เล่ม โดยผู้เช่านิยายก าลังภายในร้อยละ 80 เป็นเพศชาย  ยอดพิมพ์นิยาย
ก าลังภายในมีจ านวนสูงถึง 4,000 เล่มต่อวัน ราวร้อยละ 60 ส่งไปจ าหน่ายยังต่างจังหวัด ส่วนที่เหลือจะ
จ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร  
 สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ (ออนไลน์, 2554) จากการประมาณการเบื้องต้นพบว่า ระหว่างทศวรรษ 2500 
ถึงทศวรรษ 2510 มีการพิมพ์นิยายก าลังภายในอย่างน้อย 343 เร่ือง เฉลี่ยแล้วในช่วง 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2501 - 
2520 มีการพิมพ์นิยายก าลังภายในปีละ 17 เร่ือง โดย พ.ศ. 2516 เป็นปีที่มียอดพิมพ์นิยายก าลังภายในสูงสุดถึง 
35 เร่ือง ความคลั่งไคล้ ลุ่มหลงนิยายก าลังภายในราวยาเสพติดนี้ สะท้อนให้เห็นจากความทรงจ าของผู้อ่านใน
สมัยนั้น โดยกล่าวถึงการอ่านนิยายก าลังภายในคร้ังแรกว่า ได้อ่านขณะบวชเณร เพราะนิยายก าลังภายใน
แพร่ไปถึงในกุฏิเจ้าอาวาส ซึ่งเต็มไปด้วยนิยายบู๊ลิ้มมากมาย 

เสถียร จันทิมาธร (2539) มีผู้อ่านนิยายก าลังภายในคนหนึ่งกล่าวว่า ได้สัมผัสก าลังภายในคร้ังแรกผ่าน
การเสพด้วยหูราวต้นทศวรรษ 2500 เพราะเพื่อนสมัยมัธยมผู้ชมชอบอ่านยุทธนิยายเร่ืองมังกรหยกมาสร้าง
ประเพณีอย่างใหม่เกือบทุกบ่ายให้กลุ่มเพื่อน คือแทนที่จะไปวิ่งเล่นตามปกติ เขาและเพื่อนกลับล้อมวงฟัง
สหายผู้ชมชอบยุทธนิยายเล่าเร่ืองราวอันเพริศแพร้วพรรณรายจากยุทธนิยายเร่ืองมังกรหยก 

ดูเผิน ๆ นิยายก าลังภายในจะเป็นเร่ืองไร้สาระ ทว่าหากพิจารณาการด ารงอยู่ของนิยายก าลังภายในที่
ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ย่อมสะท้อนว่านิยายก าลังภายในมีคุณค่าบางอย่างที่สัมพันธ์กับผู้อ่านในสังคม 
ไทย เมื่อพิจารณาจากโครงเร่ืองจะพบว่า โครงเร่ืองมักกล่าวถึงตัวเอกที่เป็นวัยรุ่นซึ่งมีความแค้นที่ต้องช าระ
กับฝ่ายอธรรมที่พยายามก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ในใต้หล้า อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นขุนนางกังฉินหรือจอมมารใน
ยุทธจักร ชีวิตตัวเอกมักตกระก าล าบากมาแต่เกิดแต่มีโอกาสไปฝึกวิชาตามส านักต่าง ๆ ซึ่งจัดอยู่ในฝ่ายธรรม
จนเก่งกาจไร้ผู้ใดเทียมทานแล้วจึงเร่ิมออกเดินทางล้างแค้น โดยฝ่ายอธรรมอาจแฝงตัวเป็นวีรบุรุษจอมปลอม
หรือนักบุญผู้มีคุณธรรม นิยายก าลังภายในส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของการรักษา ปกป้อง และช่วงชิงอ านาจ
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งหากการเมืองเป็นเร่ืองของการแย่งชิงอ านาจแล้ว นิยายก าลังภายในก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับ
การเมืองอย่างปราศจากข้อสงสัย ขณะเดียวกันเนื้อหาที่ปราศจากความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐย่อมเป็นมาตร
วัดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่มีอยู่เพียงน้อยนิดได้เป็นอย่างดี หากพิจารณาโครงเร่ืองนิยาย
ก าลังภายในของนักประพันธ์ยอดนิยมคือ กิมย้งและโก้วเล้ง จะพบว่านิยายก าลังภายในเป็น “วรรณกรรมต่อต้าน
รัฐและสังคม” อย่างแท้จริง แม้โครงเร่ืองของกิมย้งจะกล่าวถึงบุญคุณและความแค้นเช่นเดียวกับนิยายก าลัง
ภายในทั่วไป ทว่านิยายก าลังภายในของกิมย้งมีจุดต่างตรงที่พยายามเน้นให้เห็นความรักชาติและความต้องการ
ที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองโดยไม่สมัครเข้ารับราชการ ไม่รับความดีความชอบจากทางการ แต่กลับพยายาม
ช่วยเหลือประชาราษฎร์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ปกครอง ขุนนางกังฉิน รัฐ วีรบุรุษจอมปลอม และการ
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แย่งชิงอ านาจในกลียุค นอกจากนี้ตัวเอกยังมักหลุดพ้นจากพันธนาการของรัฐและสังคม เช่น เร่ืองมังกรหยก 
เมื่อก้วยเช็งทราบว่าเจงกิสข่านละเมิดสัญญาที่เคยรับปากว่าจะไม่รุกรานแผ่นดินไต้ซ้องอันเป็นแผ่นดินแม่ 
ความรักชาติก็ได้ท าให้ก้วยเช็งหนีออกจากกองทัพของเจงกิสข่าน นิยายเร่ืองดังของกิมย้งอีกเร่ืองคือ อุ้ยเซี่ยวป้อ 
ยิ่งให้ภาพตัวละครเอกที่หลุดพ้นจากพันธนาการของรัฐและสังคมอย่างชัดเจน อุ้ยเซี่ยวป้อเป็นตัวละครเอกจอม
เจ้าเล่ห์และเสเพล กิมย้งได้กล่าวถึงตัวละครเอกนี้ไว้ว่า “มีทั้งด้านที่สูงส่งและต่ าช้า อุ้ยเซี่ยวป้อไม่เอาการเอางาน 
เพียบพร้อมด้วยอุบายนานาชนิด ทั้งขโมย หลอกลวง ช่วงชิง ละโมบ พนัน เที่ยวสตรี” (วิเวก เอกด ารง, 2522)  

ส่วนโครงเร่ืองนิยายก าลังภายในของโก้วเล้ง ส่วนใหญ่มิได้เร่ิมต้นเร่ืองด้วยการไล่ล่าล้างแค้น หากแต่
เน้นความเปลี่ยวเหงา การประพฤติตัวเป็นเสรีชน ความเป็นปัจเจกที่หลุดพ้นจากพันธนาการของรัฐและสังคม 
คุณธรรมน้ ามิตร การให้อภัย และเสียสละ เช่นเร่ืองจับอิดนึ้ง ตัวเอกผู้ถูกประณามว่าเป็นขุนโจรกลับเป็นผู้ช่วย
ยุทธจักรให้พ้นภัย โดยตัวเอกเป็นปัจเจกผู้อุดมด้วยความเปลี่ยวเหงา ดังนี้  “เซียวจับอิดนึ้ง คล้ายสุนัขจิ้งจอก
ที่ทั้งโดดเดี่ยว ทั้งเงียบเหงา ทั้งหนาวเหน็บ ทั้งหิวโหย ดิ้นรนอยู่ท่ามกลางพื้นที่หนาวเหน็บเพื่อการอยู่รอดของ
ตัวเอง แต่ในใต้หล้าไม่มีผู้ใดยื่นมือประคับประคองมัน ทุกผู้คนเพียงคิดเตะมันสักเท้าหนึ่ง เตะมันจนตาย...” 
งานเขียนของโก้วเล้งเกือบทุกเร่ืองมักเน้นปัญหาของค าว่า  “รัก” โก้วเล้งถือว่าความรักเป็นอาวุธชนิดหนึ่ง
เช่นเดียวกับรอยยิ้มและความเชื่อมั่น เขาเห็นว่าชัยชนะที่แท้จริงมิอาจแย่งชิงมาด้วยอาวุธ มีแต่รักแท้และจริงใจ 
อาศัยความเชื่อมั่นศรัทธาจึงสามารถได้สิ่งเหล่านั้นมา ดังนั้นนิยายของโก้วเล้งส่วนมากจึงไม่เน้นฉากต่อสู้ รวมทั้ง
วิทยายุทธ์สุดอลังการ หากเน้นที่ความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก 

นอกจากนี้การเสพนิยายก าลังภายในยังมีความส าคัญไม่น้อยต่อบรรดานักศึกษาลูกจีน ที่แม้จะรังเกียจ
แต่ลึก ๆ ยังคงภูมิใจในความเป็นจีนของตน การเสพนิยายก าลังภายในท าให้พวกเขาได้สัมผัสกับความเป็นจีน
ที่ขาดหาย ขณะเดียวกันเมื่อเสพนิยายก าลังภายใน โครงเร่ืองของนิยายจะพาพวกเขาหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลก
หนึ่งที่คุณค่าความสามารถ ความอุตสาหะทุ่มเท การด ารงตนเป็นเสรีชนที่หลุดพ้นจากพันธนาการของกฎระเบียบ
รัฐและสังคม และความเป็นปัจเจกบุคคลถูกขับเน้น ความรักชาติและการท าเพื่อชาติไม่ได้มีความหมายเฉพาะ
การรับใช้ราชการ ทว่าสามารถกระท าได้ด้วยการด ารงตนเป็นวีรชนเอกชน ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติจากการ
ถูกกดขี่ของศัตรูซึ่งรวมไปถึงข้าราชการและผู้ปกครองที่ใช้อ านาจโดยมิชอบ มิตรภาพ ความรัก การเสียสละ 
การแก้แค้น และการทดแทนบุญคุณเป็นคุณค่าอันสูงส่งที่ควรปฏิบัติ คุณค่าเหล่านี้ได้แทรกลงไปในส านึก
บรรดาลูกจีนผู้เสพนิยายก าลังภายใน ดังเห็นได้จากการด ารงตนเป็นวีรชนเอกชนของบรรดานักศึกษาที่มี
พฤติกรรมต่อต้านรัฐเผด็จการ ทั้งยังต่อสู้เพื่อชาติได้โดยไม่ต้องสังกัดกับรัฐ การเสพนิยายก าลังภายในได้ช่วย
เติมเต็มความเป็นจีนที่ขาดหายของบรรดาลูกจีน ขณะเดียวกันนิยายก าลังภายในก็ได้พาพวกเขาหลุดจาก
ความตึงเครียดในชีวิตจริง ทั้งยังได้หล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์วีรชนเอกชนที่ไม่สยบยอมต่ออ านาจรัฐและ
กฎระเบียบของสังคม ขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของนิยายก าลังภายในที่ดูไร้สาระยังเอ้ือให้นิยายก าลังภายใน
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ถูกน าไปใช้เป็นอาวุธทางการเมือง สร้าง “"เสียงหัวเราะ” แหวกบรรยากาศการเมืองที่เคร่งเครียด กระทั่งท า
ให้ความเคร่งขรึมจริงจังของเผด็จการกลายเป็นเร่ืองตลกและผ่อนคลาย  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการแปลและผลกระทบของนิยายจีนก าลังภายในที่มีต่อประเทศไทย 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ศึกษาข้อมูลการวิจัยโดยรวบรวมเอกสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือนิยายจีนก าลังภายใน บทสัมภาษณ์
จากผู้แปลนิยายจีนก าลังภายใน ข้อมูลการเช่าหนังสือนิยายจีนก าลังภายในจากร้านเช่าหนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับนิยายจีนก าลังภายในที่เป็นภาษาไทย ตลอดจนการสอบถามผู้อ่านและผู้ติดตามผลงานนิยายจีนก าลังภายใน
จากเว็บไซต์ Pantip ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 - เมษายน 2560 ตามกระบวนการ Documentary Research 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (induction)  
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการแปลและผลกระทบของนิยายจีนก าลังภายในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่านิยาย

จีนก าลังภายในส่วนมากมีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และ
คุณธรรมค าสอน อันเป็นความคิดพื้นฐานที่ปรากฏในนิยายเร่ืองต่าง ๆ อาท ิมังกรหยก มาเฟียบู้ลิ้ม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย และพบว่านิยายก าลังภายในแต่ละเร่ืองจะแฝงไปด้วยแนวความคิดส าคัญเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตของคนในสังคม เช่น “การท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” จากมังกรหยก ทั้งนี้นิยายจีนก าลังภายในจะ
มีการใช้ถ้อยค าส านวนโวหารที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้ภาพพจน์โวหารแบบต่าง ๆ เช่น อุปมาอุปไมย อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน ค าถามเชิงวาทศิลป์ เป็นต้น และยังใช้ส านวน ภาษิต ค าคม และพรรณนาโวหารอย่างโดดเด่น 
นอกจากนี้ผู้แต่งยังสอดแทรกคุณธรรมค าสอนที่ส าคัญ การใช้หลักตรรกศาสตร์ ความละเอียดของเนื้อเร่ือง 
ตลอดจนการบรรยายบรรยากาศ ฉาก เวลา สถานที่ และการใช้บทสนทนาในการด าเนินเร่ือง ผู้แต่งท าได้อย่าง
กลมกลืนและสนุกสนาน ท าให้ผู้อ่านได้จินตนาการถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกมาในเนื้อหา เช่น 
การดื่มชา อาหารการกิน ศิลปะ ดนตรี สะท้อนให้เห็นรายละเอียดของประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญของจีน
ซึ่งมีอิทธิพลในสังคมเป็นอย่างสูง นิยายจีนก าลังภายใน เช่น  มังกรหยก มีความความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็นด้านวรรณศิลป์ ด้านเนื้อหาที่สะท้อนประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนด้านตรรกศาสตร์
และปรัชญา จึงนับว่าเป็นวรรณกรรมที่ให้คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์และเสริมสติปัญญาความคิดของผู้อ่านได้
อย่างครบถ้วน   

ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์จากผู้แปลนิยายจีนก าลังภายในพบว่า การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยนั้นไม่มี
ค าหรือส านวนที่ตรงกันทั้งความหมาย ตลอดจนน้ าหนักและอารมณ์ของตัวละคร ซึ่งอาจเกิดการวิพากษ์วิจารณ์
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จากผู้รู้ภาษาจีนบ้างว่าไม่เที่ยงตรงกับต้นฉบับเดิม หากแต่ผู้แปลหลายคนได้รับการยอมรับจากผู้อ่านและส านวน
ของผู้แปลนั้น ๆ เป็นเอกลักษณ์ไปแล้ว 

 

อภิปรายผล 
การแปลและผลกระทบของนิยายจีนก าลังภายในมีมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักแปล

รุ่นเก่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ว.ณ. เมืองลุง, น. นพรัตน์ ซึ่ง ว.ณ. เมืองลุง มีความรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดี ใช้วิธีแปลสด
พูดใส่เทปแล้วมีผู้ถอดเทปออกมาอีกที ส านวนที่ได้จึงออกแนวเป็นภาษาพูด ส่วน น. นพรัตน์ จะแปลคู่กับ
น้องคนหน่ึง จึงมีการขัดเกลา ส านวนที่ได้จึงเป็นภาษาเขียนที่ค่อนข้างสละสลวยได้อรรถรสแตกต่างกันไป 
ต่อมามีนักแปลเพิ่มขึ้น ได้แก่ จ าลอง พิศนาคะ, ม. ประภา, หลินโหม่ว, วนิดา และกิตติพิรุณ เป็นต้น   

กลยุทธ์ของการแปลหนังสือก าลังภายในในยุคปัจจุบันคือ การแปลหนังสือทั้งเร่ืองให้เสร็จสมบูรณ์
ก่อนที่จะน ามาซอยออกเป็นเล่มเล็ก  มีการใช้ปกหน้าเป็นภาพสีชวนให้ติดตาม เป็นสิ่งที่ถูกใจคนอ่านยิ่งนัก 
นิยายจีนก าลังภายในยังเป็นหนังสือชุดที่จรรโลงตลาดหนังสือเช่าเป็นอย่างมาก เพราะร้านให้เช่าหนังสือจะมี
หนังสือชุดเร่ืองต่าง ๆ ไว้ให้เช่าเร่ืองละหลายชุด เพื่อให้ผู้เช่าน าไปอ่านให้จบในคราวเดียว ไม่ต้องเสียเวลา
รออ่านให้หงุดหงิด 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้มาตรฐานทางกฎหมายและความรับผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม

การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 พบว่ายังมีข้อบกพร่องในการบังคับใช้เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สหภาพยุโรป และเครือรัฐออสเตรเลีย ที่ต่างมีกฎเกณฑ์คุณภาพและเข้มงวด
ในการบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์ได้ดีกว่าประเทศไทย เช่น ขั้นตอนการอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ กระบวนการ
ฆ่าสัตว์ การขนส่งและสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทราบว่าเนื้อแต่ละ
ชิ้นมีที่มาอย่างไร พบว่าพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ไม่ได้บัญญัติ
เร่ืองการก าหนดใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งจากเดิมไม่ได้ก าหนดวันหมดอายุ และการน าซากสัตว์ที่ตายระหว่าง
เลี้ยงมาช าแหละอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยที่ไม่มีมาตรการรองรับ ปัญหาส าคัญ
คือการผลิตเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีเชื้อโรคมาสู่ผู้บริโภค และไม่มีมาตรฐานบัญญัติเฉพาะเพื่อสร้างความ
ปลอดภัย อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย จึงมีข้อเสนอแนะ 
คือ 1) ควรมีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย เป็น
... 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุร ี
*** ผู้อ านวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
354 

 

คณะกรรมการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ 2) ควรแก้ไขขั้นตอนและกระบวนการในการควบคุม
ตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคนกลางในการตรวจสอบ 3) ควรก าหนดระยะเวลาในการให้อนุญาต
ประกอบกิจการในระยะเวลาที่สั้นลง 4) ควรเพิ่มอ านาจหน้าที่ให้กรมปศุสัตว์และส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมี
อ านาจเข้าไปตรวจสอบดูแลกิจการผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 5) ควรปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนย้าย
สัตว์ ให้มีการพักสัตว์ 24 ชั่วโมง ก่อนการฆ่า  6) ควรปรับปรุงไม่ให้เกิดการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 7) เพื่อ
ไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ้ า ควรเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น และ 8) ควรออกกฎกระทรวงให้ผู้ประกอบการ
โรงฆ่าสัตว์ใช้วิธีการตรวจสอบย้อนกลับ 
ค้าส้าคัญ: พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 
 

ABSTRACT 
Problems and obstacles in enforcement of standard in law and liability under the Control of Slaughter 

and Distribution of Meat Act, B.E. 2535 (1992), found that, there was some imperfection in enforcement 
while compared with other countries, such as Brazil, EU, and Australia, which regulation, quality, and 
enforcement in slaughterhouse law are intensively strict more than Thailand, for instance, procedure in 
licensing of slaughterhouse, slaughtering process, and transportation and distribution  place of meat, 
including recheck systemization for its origin. By comparison studying in slaughter law of Thailand and 
other countries, found that, the Control of Slaughter and Distribution of Meat Act, B.E. 2535 (1992) has 
not stipulated in details of slaughterhouse license, namely, no expiration date, improper slaughter of carcass 
that died during husbandry, problem in disease spreading without any measurement.  Another more problem 
are non-standardized slaughter for consumers and no specific standard for consumer’s safeness that will 
protect domestic consumer and consume only sanitized meat. Therefore, if related laws have been improved 
and specific law has been constituted by; 1) some member of commission of slaughter and distribution of 
meat should be consisted by representative of Ministry of Natural Resources and Environments and Ministry 
of Interior; 2) processes and procedure of control and verify should be corrected to verified by related agency; 
3) time of licensing should be reduced; 4) authorization of Department of Livestock Development and 
Office of the Consumer protection Board should be enhanced to examining slaughter entrepreneur; 5) law 
in animal transportation should be corrected to awaiting at least 24 hours before slaughter; 6) slaughter outer 
slaughterhouse should be prohibited; 7) to prevent recidivism, penalty should be aggravated; 8) Ministerial 
Regulation in rechecking slaughter entrepreneur should be issued. 
Keyword: the Control of Slaughter and Distribution  of Meat Act, B.E. 2535 (1992). 
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บทน้า 
 โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลหลายแห่งในประเทศไทยพบว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ตั้งอยู่ใน
เขตชุมชนหนาแน่น อยู่ใกล้สถานศึกษา สภาพทรุดโทรม และมีการฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ
ที่ดี ไม่เป็นระบบระเบียบ และในปัจจุบันโรคภัยต่าง ๆ ที่มากับสัตว์นั้นมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์ที่เราใช้
บริโภคทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก (เป็ด ไก่ ห่าน) เป็นต้น เชื้อโรคเหล่านี้ได้มีการพัฒนา
ตัวเองให้อยู่รอดในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน ทนต่อยารักษาโรค ท าให้เชื้อดื้อยาและก าจัดได้ยากยิ่งขึ้น จาก
ความส าคัญของการฆ่าสัตว์เพื่อให้เป็น “อาหารปลอดภัย” จึงควรมีการประสานกับผู้น าท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ เพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานทดแทนโรงฆ่าสัตว์เดิม 
เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่ได้บริโภคเนื้อที่ผ่านกระบวนการฆ่าที่ได้มาตรฐานความสะอาดและ
ปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ การขอใบอนุญาตการประกอบการโรงฆ่าสัตว์  และการฝึกอบรม
พนักงานในโรงฆ่าสัตว์ให้มีการปฎิบัติตามหลักสุขอนามัย มาตรฐานความสะอาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์
และการก าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์ การให้ความรู้ทางกฎหมายทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมาย
อาญา และพระราชบัญญัต ิการที่เทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านกระบวนการฆ่าและช าแหละ
ที่ถูกตามหลักการและสุขลักษณะที่ดี มีความสะอาดในทุกขั้นตอน มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ทั้งก่อนการฆ่า
และหลังการฆ่าตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ อีกทั้งต้องท าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า 
และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  จึงเป็นการยืนยันได้ว่า ประชาชนในชุมชนจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ 
ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน ส่งผลให้คนในชุมชนมีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท าเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ
ไม่ท าผิดกฎหมาย มีสภาวะเศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้น ตลอดจนอาจพัฒนาการค้าเนื้อสัตว์กับห้างสรรพสินค้า
ใกล้เคียงในอนาคต และประเทศไทยอาจเป็นศูนย์กลางเนื้อสัตว์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป (กรมปศุสัตว์, 2559) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายที่ประเทศไทยมีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอ 
เพราะไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะน ามาควบคุมโรงฆ่าสัตว์ชนิดต่าง ๆ ส่วนมาตรการทางกฎหมายในการ
น าเข้าที่บังคับใช้อยู่นั้นก็ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของสัตว์ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ได้ เห็นควรต้องก าหนด
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ ประกอบกับเพิ่มบทลงโทษส าหรับผู้ประกอบการที่น าสัตว์
ที่เป็นโรคมาช าแหละโดยขาดความรับผิดชอบ อีกทั้งการเพิ่มเติมบทบัญญัติให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท าผิด เนื่องจาก
ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติฉบับเดิมไม่ได้ให้อ านาจไว้จึงไม่สามารถใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่  จะกระท าได้ก็
แต่เพียงร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ต้องหาต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเท่านั้น และให้องค์กรปกครองในท้องถิ่น เช่น 
เทศบาล เทศบาลต าบล เข้ามาควบคุมและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ตามพระราชบัญญัต ิ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ของไทยและต่างประเทศ 
  2. เพื่อศึกษาประวัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ของไทยและต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ของไทย
และต่างประเทศ 
 4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
  5. เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ 
และการฆ่าสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมในทุกปัญหาที่มักเกิดขึ้นต่อไป 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการก าหนด
วันหมดอายุของใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ และการน าซากสัตว์ที่ตายระหว่างเลี้ยงมาช าแหละอย่างไม่ถูกต้อง 
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยที่ไม่มีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั้น ปัญหาที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การผลิตเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีเชื้อโรคมาสู่ผู้บริโภค และไม่มีมาตรฐานบัญญัติ
โดยเฉพาะเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูก
สุขอนามัย ดังนั้น หากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
โรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์ ย่อมส่งผลให้การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์มีมาตรฐาน เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภคต่อไปมากยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 มุ่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.  2535 พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity: CBD) ครอบคลุมไปถึงมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2535 ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการจัดการซากสัตว์ของทางราชการที่ตาย พ.ศ. 2543 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยการศึกษาค้นคว้าจากตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานจริงทั้งของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในเร่ืองนั้น ๆ รวมทั้งจากการ
ค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (description and analytical method) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การบังคับใช้มาตรฐานทางกฎหมายและความรับผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 ยังมีปัญหาและข้อจ ากัดหลายประการ ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการก าหนด
วันหมดอายุของใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ และการน าซากสัตว์ที่ตายระหว่างเลี้ยงมาช าแหละอย่างไม่ถูกต้อง 
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยที่ไม่มีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั้น ปัญหาที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การผลิตเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีเชื้อโรคมาสู่ผู้บริโภค และไม่มีมาตรฐานบัญญัติ
โดยเฉพาะเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูก
สุขอนามัย ดังนั้น หากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
โรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์ ย่อมส่งผลให้การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์มีมาตรฐาน เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภคต่อไปมากยิ่งขึ้น ดังเช่นกรณีที่ประชาชนยุโรปมีความห่วงใยในสวัสดิภาพสัตว์
และการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม สวัสดิภาพสัตว์นั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับคุณภาพอาหาร 
ดังนั้นสหภาพยุโรปซึ่งถือเป็นผู้น าระดับโลกในด้านสวัสดิภาพสัตว์จึงก าหนดมาตรฐานไว้สูงส าหรับการเลี้ยงดู
ปศุสัตว์ในทุกขั้นตอน ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา กระบวนการออกกฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ของ
สหภาพยุโรปได้วิวัฒนาการขึ้นบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของ
ปศุสัตว์ตามความคาดหวังของประชาชนยุโรป และตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้คณะกรรมธิการยุโรป
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ปี 2012 - 2015 ว่าด้วยการคุ้มครองและสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อรับรองว่าปศุสัตว์ทั้งหลาย
จะได้รับการเลี้ยงดูและขนย้ายในสภาพที่ปราศจากการทารุณกรรม การรังแก ความเจ็บปวดหรือความทรมาน 
ผลก็คืออาหารที่ผลิตในสหภาพยุโรปจะมีคุณภาพสูง ส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค และตอบโจทย์
ความต้องการด้านสวัสดิภาพสัตว์ในเวลาเดียวกัน การปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์จึงนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเพิ่มมูลค่าให้กับการค้า และมีส่วนในการปรับปรุงกระบวนการปศุสัตว์และการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งนี้
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์อย่างเท่าเทียมกันทั้งสหภาพยุโรป  คณะกรรมาธิการ
ยุโรปจึงสรรหางบประมาณเพื่อการอบรมและจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
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นอกสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในเร่ือง
สวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเน่ืองกับประเทศคู่ค้าส าคัญ 
 จากโครงการศึกษาการใช้กฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) 
(กรมอนามัย, ออนไลน์, 2559) พบว่า 
 บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตามห่วงโซ่อาหาร 
คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในสัตว์มีชีวิต ในกลุ่มสัตว์ปีกสัตว์ป่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป
เป็นอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ าหน่าย 2) บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดต่อ
ของโรคทั้งในคนและสัตว์ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการระบาดของโรค และกฎหมายที่
เสริมกระบวนการปฏิบัติของหน่วยงานเมื่อมีสถานการณ์โรคระบาด 3) ความเชื่อมโยงในการบังคับใช้ระหว่าง
กฎหมาย เช่น ในระบบการอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์ สวนเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ระบบการขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงฆ่าสัตว์ของเอกชน ระบบการควบคุมก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ เป็นต้น 
 ปัญหาอุปสรรคของกลไกตามกฎหมาย 1) ด้านบทบัญญัติ ได้แก่ ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในกรณี
การควบคุมระบบการเลี้ยง ควบคุมการขนย้ายเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสู่สถานที่จ าหน่าย ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
ที่มีความเสี่ยงในการติดและแพร่เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) ควบคุมการซื้อขายสัตว์สวยงามที่
มีความเสี่ยง ควบคุมการจ าหน่ายแบบเร่ขาย (ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงในการระบาดสูง) ควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ที่มีความเสี่ยงจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง และควบคุมสถานที่ซ้อมประลองชนไก่ 2) ด้าน
กลไกการบังคับใช้ ได้แก่ ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ข) แม้พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะมีจุดเด่นในการให้
อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น บางกรณีไม่มีความรู้ บางกรณี
เป็นเร่ืองของการห่วงคะแนนเสียง บางกรณีไม่ทันต่อสถานการณ์เนื่องจากต้องรอการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ค) ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่มีค าแนะน าแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายในหลายกรณี เช่น การ
ด าเนินการตามค านิยามที่ก าหนดตามกฎหมาย หรือการให้อ านาจแก่ผู้ใดในเร่ืองใด ๆ เมื่อมีการระบาดของโรค 
ง) เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในการป้องกัน
สถานการณ์ปกติและการควบคุมแก้ไขเมื่อเกิดโรคระบาด และ 3) สถานการณ์โรคระบาดที่เปลี่ยนแปลง มี
การติดต่อของโรคอุบัติใหม่มากขึ้น ร้อยละ 70 เป็นการติดต่อจากสัตว์สู่คน การด าเนินการตามกฎหมายบาง
กรณีอาจไม่ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ 
 ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมาย ได้แก่ 1) ให้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติและกลไกการบังคับใช้ 
2) ให้มีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับการท าระบบทะเบียนสัตว์ที่มีความเสี่ยงในการติดและแพร่เชื้อโรคไข้หวัด
ใหญ่สัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) ในครอบครอง จ าแนกตามประเภท วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศ 3) ให้มีระบบเอกสารก ากับการเคลื่อนย้าย การขนส่งสัตว์เลี้ยงที่มีความเสี่ยงในการติดและแพร่เชื้อ
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โรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) ทั้งสัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์ 4) ออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย
รองรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดระบบ วิธีการในการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเสี่ยงในการติด
และแพร่เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) ที่ได้จากการตกลงร่วมกันของคนในชุมชน หรือผลการ
ศึกษาวิจัยทดลองใช้ระบบการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 5) ให้มีกฎหมายรองรับการประกาศให้ประเทศไทยเป็นเขต
ปลอดโรคไข้หวัดนกเมื่อการระบาดของโรคสงบลง เพื่อให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ 6)ให้มีกฎหมายในเชิงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประชาชน 
ผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) 
ส าหรับข้อเสนอแนะคือ 1) ข้อเสนอต่อกรมอนามัย คือให้กรมอนามัยด าเนินการออกค าแนะเฉพาะเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ปีก ให้ครอบคลุมการเลี้ยงสัตว์ตามวิถีชาวบ้านในครัวเรือน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับ
กรมภายในกระทรวงในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในฐานะคณะกรรมการ
ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการด าเนินการตามกฎหมาย 
2) ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข คือ ควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ 
ที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) ในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่ยังมีช่องว่างต่าง ๆ ร่วมกัน ควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
ซึ่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.  2535 มอบอ านาจให้ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อด าเนินการความร่วมมือ
ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 
    1.1 ควรมีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 
เป็นคณะกรรมการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ รวมถึงร่วมในการประเมินผลกระทบการจ าหน่าย
เน้ือสัตว์ให้แก่ผู้บริโภค โดยควรให้อ านาจในการท าวิจัยและหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ด้วย 
    1.2 ควรแก้ไขขั้นตอนและกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
คนกลางในการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีอ านาจมีสิทธิสั่งอนุญาตไปในคราวเดียวกัน โดยการยื่นอนุญาตตั้งโรง
ฆ่าสัตว์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ และให้อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอ านาจ
ในการอนุมัติเพิกถอนใบอนุญาต 
     1.3 ควรเพิ่มกระบวนการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการว่าได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ 
และก าหนดระยะเวลาในการอนุญาตประกอบกิจการให้สั้นลงเป็น 3 ปี เป็นต้น จากนั้นให้ผู้ประกอบการเข้า
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มาขอรับใบอนุญาตใหม่ ทุกคร้ังที่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้มีการตรวจสอบโรงเรือนและสภาพแวดล้อมโรงฆ่า
สัตว์ว่ายังคงรักษามาตฐานที่เหมาะสมอยู่หรือไม่ 
    1.4 ควรเพิ่มอ านาจหน้าที่ให้กรมปศุสัตว์ และส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบดูแลกิจการผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 
    1.5 ควรปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนย้ายสัตว์ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมตรวจสอบก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปโรงฆ่าสัตว์  ให้คุ้มครองถึง
ยานพาหนะที่ล าเลียงสัตว์ด้วย หรือให้มีการพักสัตว์ก่อน 24 ชั่วโมงที่จะมีการฆ่าสัตว์ เพื่อลดความเครียด
ของสัตว ์ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
    1.6 ควรปรับปรุงไม่ให้เกิดการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ หรือมีความเข้มงวดต่อกระบวนการฆ่าสัตว์
ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
    1.7 เพื่อไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ้ า ควรเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นในการลงโทษผู้กระท าความผิด 
เช่น ยกเลิกการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ เพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น หรืออาจให้ไปถึงสามารถด าเนินการทาง
กฎหมายในทางอาญาและคดีแพ่ง เพื่อสอดคล้องกับสภาพเศษฐกิจในปัจจุบันด้วย 
 2. การออกกฎหมายโดยอาศัยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535  
       2.1 ควรมีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมก าหนดเร่ืองการขนส่งสัตว์เพื่อไปโรงฆ่าสัตว์ ก าหนด
ระยะพักสัตว์ก่อนการฆ่าสัตว์ และควรมีวีธีการที่สุขลักษณะอนามัย  รวมถึงวิธีการฆ่าสัตว์ให้ไม่ได้รับการ
ทรมาน โดยจ าแนกแต่ละชนิด แต่ละประเภทอย่างชัดเจน 
       2.2 ควรมีการออกกฎกระทรวงให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์น าวิธีการตรวจสอบย้อนกลับมา
ประยุกต์ใช้กับการฆ่าสัตว์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์ กระบวนการฆ่า วิธีการขนย้าย เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น 
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ความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลแบบ

คลาวด์ ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการใช้บริการบนระบบ
คลาวด์อย่างไร อีกทั้งจะได้แก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ประกอบด้วยการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ ผู้ให้บริการคลาวด์และผู้ใช้บริการคลาวด์ พบว่าใน
ภาพรวมมีข้อกังวลในการใช้งานระบบคลาวด์อยู่ในวงกว้าง โดยเฉพาะในส่วนของความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งสามารถจ าแนกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันมีผลต่อความเสียหายของข้อมูลได้ 3 ส่วน
คือ 1) ความเสี่ยงด้านผู้ใช้ 2) ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 3) ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนกลาง
ที่อยู่ในเดต้าเซ็นเตอร์ อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกโจมตีส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลอยู่กับผู้ให้บริการ
คลาวด์เป็นส าคัญ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติการของการให้บริการ และลักษณะของการ
โจมตีต่อระบบคลาวด์ที่พบได้มากที่สุดและมีผลกระทบต่อระดับความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลแบบ
คลาวด์อย่างชัดเจนคือ เกิดจากการปล่อยหรือฉีดมัลแวร์เข้าสู่ระบบคลาวด์ (cloud malware injection) ขององค์กร  
ค้าส้าคัญ: ความเสี่ยง, การประมวลผลแบบคลาวด์, ความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์  
 
 
 
* ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2559  
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ABSTRACT  
 This research is aimed to study risk and information security issues in cloud computing. We want 
to know the real problems that will affect the confidence in using the cloud services,  and we will be able 
to solve those problem and reduce the potential risk in the future. This research is a qualitative research that 
consists of studying both national and international research papers. We also conducted in-depth interviews 
with information security experts, cloud computing experts, cloud service providers, and cloud users. The 
research found that there are concerns about using the cloud widely, especially in terms of information 
security, and data privacy. There are three areas of risk that can be identified namely: 1) User risk 2) Computer 
network risk, and 3) Data center  risk. However, most attacks occur when data is in the hands of the cloud 
service provider, which is considered as operational risk.  The nature of the most common types of cloud 
attacks and their impact on the level of information security of cloud computing is due to the release or 
injection of cloud malwares into the cloud systems in organization. 
Keywords: risk, cloud computing, cloud security.  
 

บทน้า  
ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น เป็นผลท าให้การใช้งานระบบและบริหารงบประมาณไม่ราบรื่น แท้จริงแล้วหนทาง
ในการลดปัญหาของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในรูปแบบเครือข่ายองค์กรหรือผู้ใช้งานใน
ระดับรายบุคคลได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วยการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ 
ข้อดีของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ มีดังนี้ 

1. ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์หรือระบบคลาวด์ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนขนาด 
(scalability) ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงระดับของการท างานตามขนาดของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากงานที่มี
ปริมาณมากไปสู่งานที่มีปริมาณน้อย ท าให้เกิดการประหยัดต้นทุน ระบบคลาวด์ยังยืดหยุ่น รองรับการท างาน
ที่มีปริมาณน้อยไปสู่การท างานที่มีปริมาณมากได้ เป็นผลท าให้เกิดประสิทธิภาพ (performance) ในการรองรับ
ผู้เข้าใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ตามความนิยม หรือตามการท าโปรโมชันได้ดี อีกทั้งระบบคลาวด์
ยังสามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวนมาก ๆ ได้พร้อมกัน ก่อให้เกิดความเชื่อถือในระบบได้เป็นอย่างดี 

2. ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์เพิ่มความสามารถในการใช้งานระบบได้ โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ระบบและเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้ไม่จ าเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลจากสถานที่ตั้งของ
อุปกรณ์นั้น ๆ อีกต่อไปนั่นเอง 
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3. ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในระบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดซื้อและการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์  รวมทั้งการจัดซื้อ
ซอฟต์แวร์และการปรับปรุงรุ่นของซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย นอกจากนั้น ยังสามารถลดต้นทุนในส่วนของสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ได้อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปัญหาความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยต้องการ

ทราบถึงประเด็นปัญหาที่แท้จริงว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการใช้บริการบนระบบคลาวด์ และแนวทาง
ในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นรูปแบบการใช้ทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ

เขียนสถาปัตยกรรมการให้บริการได้ ดังภาพที่ 1   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  สถาปัตยกรรมการให้บริการของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ 
 

ประเภทของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (types of cloud) สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1. ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์แบบส่วนตัว (private cloud) เป็นระบบที่มีการใช้งานเฉพาะภายใน

องค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น และเหมาะส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการการควบคุมหรือการปรับแต่ง
ตามความต้องการโดยเฉพาะ 

Service Model 

SaaS PaaS LaaS 

Public Cloud Private Cloud 

Hybrid Cloud 

Deployment Models 

 

 

 

 

 

ก ายสนัทะ 
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2. ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์แบบสาธารณะ (public cloud) เป็นระบบที่ซึ่งบุคคลโดยทั่วไป
สามารถเข้าถึงบริการเหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยผู้ใช้จะได้สิทธิ์ในการใช้งานขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ 
เช่น Google Doc, Amazon Web Service  

3. ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์แบบผสม (hybrid cloud) ระบบที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงการใช้งาน
ระหว่างระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ส่วนตัวและคลาวด์สาธารณะเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การให้บริการของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ แบ่งได้ดังนี้ 
 1. Software as a Service (SaaS) เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านเครือข่าย
ประมวลผล 

2. Platform as a Service (PaaS)  คือบริการฝากแอปพลิเคชันส าหรับใช้งานส าหรับองค์กรบนเครือข่าย
การประมวลผลแบบคลาวด์ โดยผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่าง ๆ ไว้ให้ต่อยอดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
รวมถึงชุดค าสั่ง ซึ่งท าให้ลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3. Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วย
ประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (virtualization) มีความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ ลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการดูแล  
            วงจรชีวิตของข้อมูลในการประมวลผลแบบคลาวด์ 
            วงจรชีวิตของข้อมูลในการประมวลผลแบบคลาวด์นั้นจะเร่ิมต้นจากการสร้างข้อมูล (data creation) การ
เคลื่อนย้ายข้อมูล (data transfer) การด าเนินการข้อมูล (data execution) การจัดเก็บข้อมูล (data storage) การ
ท าลายข้อมูล (data destruction) จากการวิเคราะห์วงจรชีวิตของข้อมูลในการประมวลผลแบบคลาวด์ สามารถ
แบ่งวงจรชีวิตของข้อมูลของการประมวลผลแบบคลาวด์ออกได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ข้อมูลอยู่กับฝั่งของ
ผู้ใช้บริการ (customer) ส่วนที่ข้อมูลอยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในเครือข่าย (network) ส่วนที่ข้อมูลอยู่กับ
ผู้ให้บริการ (cloud service provider) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  วงจรชีวิตของข้อมูลในการประมวลผลแบบคลาวด์ 
 

Arya, Gidwani & Gupta  (2013) ศึกษาระบบการประมวลผลแบบคลาวด ์ซึ่งเป็นการปฏิวัติการจัดการ
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เร่ืองหลักที่ต้องค านึงถึง Hypervisor คือซอฟต์แวร์ที่มาจัดการการใช้งานจากผู้ใช้หลายคนในการใช้งานแบบ
เคร่ืองเสมือน (virtual machine) บนเซิร์ฟเวอร์จริงตัวเดียว และยังได้กล่าวถึงภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไข เช่น Man in the Middle  
ซึ่งการที่ผู้รุกรานสามารถดักข้อมูลระหว่างผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์แล้วยังส่งข้อมูลหลอกไปยังผู้รับ ซึ่งสามารถ
ใช้ฟังก์ชัน Intrusion Detection System (IDS) เพื่อดักจับการจู่โจมโดย APR Poisoning Attacks ได้ 

Qaisar (2012) ศึกษาระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ พบว่าระบบได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยง
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยกลายเป็นเร่ืองส าคัญและมีการกล่าวถึงอย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นที่ระบบเครือข่าย
จะประกอบด้วย Denial of Service, Man in the Middle Attack, Network Sniffing และ Cross Site Scripting 
สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์ เช่น Browser Security, Cloud Malware Injection 
Attack และ Flood Attacks และยังได้กล่าวถึงกลยุทธ์การโต้ตอบอย่างเหมาะสมในแต่ละประเภทอีกด้วย 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่ประกอบไปด้วยการศึกษาเอกสารทั้งในและ

ต่างประเทศ นโยบายของประเทศด้านระบบคลาวด์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นอกจากนั้นยังเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
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ปลอดภัยสารสนเทศ จ านวน 8 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ จ านวน 12 คน ผู้ให้บริการ
คลาวด ์จ านวน 8 หน่วยงาน และผู้ใช้บริการคลาวด์ จ านวน 20 หน่วยงาน 
 

ผลการวิจัย   
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วพบว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ 

จะเกิดกับข้อมูล 3 ส่วนคือ ส่วนที่ข้อมูลอยู่กับฝั่งผู้ใช้บริการ ส่วนทีข่้อมูลอยู่ในเครือข่าย และส่วนที่ข้อมูลอยู่
กับผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่ข้อมูลที่อยู่กับฝั่งผู้ใช้บริการ จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับความ
เสียหายของข้อมูลมากเป็นอันดับแรก อีกทั้งยังได้เน้นถึงอันตรายจากการสูญหายของข้อมูลในล าดับที่สองคือ 
ภัยคุกคามที่เกิดจากคนใน (malicious insiders) กล่าวคือ จากฝั่งผู้ให้บริการเอง เช่น พนักงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เกินกว่าสิทธิของตนเองจะเข้าถึงได้ และล าดับต่อมาคือ การโจมตีปล่อยมัลแวร์ (malware injection 
attack) โดยความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นต่อข้อมูลนั้น มักจะเป็นข้อมูลที่อยู่กับฝั่งผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
 ในส่วนของข้อมูลอยู่ในเครือข่ายนั้น เมื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูล 
พบว่า การปฏิเสธการให้บริการ (denial of service: DoS) มีจ านวนมากเป็นอันดับแรก ล าดับถัดมาคือ ความ
เสี่ยงที่จะเกิดกับความเสียหายของข้อมูล โดยเน้นการดักบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (man in the middle attack) 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อข้อมูลในขณะที่ข้อมูลอยู่กับฝั่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก 

ในขณะเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลที่อยู่กับผู้ให้บริการจะพบว่า ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ความเสียหายต่อข้อมูลมากเป็นอันดับแรกคือ Cloud Malware Injection และการโจมตีช่องทางด้านข้าง (side 
channel attack) ล าดับที่สองคือ การท าให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ (flooding attack) ล าดับถัดมา
คือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายกับข้อมูล  

อย่างไรก็ดี ข้อสรุปจากการวิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาถึงประเภทการโจมตีในพื้นที่ต่าง ๆ บนระบบ
การประมวลผลแบบคลาวด์ แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประเภทการโจมตีในพื้นที่ต่าง ๆ บนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ 
 

ฝั่งลูกค้า (customer) ฝั่งเครือข่าย (network) ฝั่งเดต้าเซ็นเตอร์ (data center) 
1. Data loss 
2. Malware injection attack             
    problem 
3. Misuse of Cloud computing  
4. Data loss or leakage 
5. Record seizing and      
    administration   
    commandeering  
6. Malicious insiders  
7. Phishing attack  
8. Account hijacking 

1. Outsider attack  
2. Man in middle attack  
3. Denial of Service 

attack (DOS)  
4. Port scanning 
5. Flooding attacks 
6. Botnet attacks  
7. Network Sniffing  

1. Multi-tenancy  
2. Flooding attack 
3. Loss of control   
4. Insider attack (bad 

employee's Cloud provider) 
5. VM Level attack  
6. Cloud service providers’ 

vulnerabilities 
7. Data leakage 
8. Social networking attacks 
9. Targeted shared memory 

attacks  
10. Data hunting  
11. Data leak / Loss  
12. User data control  
13. Insecure VM migration 
14. Cloud Malware injection 

 
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ กลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์  และกลุ่มผู้ใช้บริการคลาวด์ แสดงใน
ตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกของแต่ละกลุ่ม  
 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 
ผู้ใช้บริการคลาวด์ 
 

1. ข้อมูลจะสูญหายหรืออาจถูกขโมย 
2. ขาดความเข้าใจ 
3. ใครรับผิดชอบ 
4. มีกฎหมายรองรับหรือไม่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและ   
ด้านคลาวด์ 

1. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2. บุคลากรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไม่เพียงพอ 
3. เทคโนโลยีไม่ทันสมัย 
4. ไม่ยอมรับความบกพร่องของระบบตัวเอง 
5. กฎหมายไม่รองรับ ไม่ทันสมัยเพียงพอ 
6. ขาดความรับผิดชอบเวลาเกิดปัญหา 
7. ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเวลาถูกบุกรุกระบบ 

ผู้ให้บริการคลาวด์ 1. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2. ลูกค้าขาดความเข้าใจ 

  
จะเหน็ได้ว่า ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและด้าน

การประมวลผลแบบคลาวด์ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการท าให้ความเสี่ยงลดลงและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศในระบบคลาวด์ให้ดีขึ้น ดังนี ้

1. ออกกฎหมายบังคับใช้และบทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอเพื่อป้องปรามการกระท าความผิด 
2. พัฒนาบุคลากรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้มีสมรรถนะสูงหรือสรรหาบุคลากร

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากการใช้บริการภายนอก (outsource)   
3. ควรท าความเข้าใจและให้ความรู้กับผู้ใช้บริการระบบประมวลผลแบบคลาวด์ 
4. เลือกใช้ผู้ให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ 

 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยโดยการแยกการโจมตีพบว่า ความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกโจมตีส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลอยู่

กับผู้ให้บริการคลาวด์ โดยการปล่อยมัลแวร์เข้าสู่ระบบคลาวด์ (cloud malware injection) เป็นการโจมตีที่พบได้
มากที่สุด การที่มีข้อมูลมารวมตัวกันมาก ๆ หากข้อมูลถูกโจมตีส าเร็จย่อมต้องมีมูลค่ามหาศาล ดังนั้นจึงเป็น
เหตุจูงใจส าคัญที่ท าให้เกิดการโจมตีหากข้อมูลอยู่กับผู้ให้บริการมากกว่าความเสี่ยงทางด้านข้อมูลของผู้ใช้ 
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บริการ สามารถชี้ให้เห็นชัดว่าในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งหาทางป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ในส่วน
ของข้อมูลที่จะถูกโจมตีในฝั่งของผู้ให้บริการเป็นส าคัญ 
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การรับรู้ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จักสาน 
ของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

PERCEPTION AND PURCHASE DECISION WEAVE PRODOUSTS 
IN PHANATNIKHOM DISTRICT CHONBURI PROVINCE 

 

กนกกร  ชูจิตร* 
Kanokkorn Chujitr  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ศึกษาการรับร๎ูภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี โดยศึกษากับประชากรเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ใช๎แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบวําการรับรู๎ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูํในระดับมาก โดย
มีการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในด๎านผลิตภัณฑ์มากที่สุด อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ ด๎านสํงเสริมการขาย
อยูํในระดับมาก และน๎อยที่สุดคือ ด๎านราคา อยูํในระดับมาก กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จักสานในด๎านข๎อความส าคัญและด๎านเทคนิคการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือด๎านชํองทางการสื่อสาร กลุํม
ตัวอยํางมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยให๎เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
ในด๎านอารมณ์มากที่สุด อยูํในระดับมาก  รองลงมาคือด๎านประโยชน์ใช๎สอยอยูํในระดับมาก และน๎อยที่สุด
คือ ด๎านการแสดงออกถึงตัวตน อยูํในระดับมาก การรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานของผู๎บริโภค โดยความสัมพันธ์
ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก  
ค าส าคัญ: การรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์, การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑ์จักสาน 
 
 
 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
ปีการศึกษา 2559 
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ABSTRACT 
This research was aimed to study the perception and purchase decision on basketry products in 

Phanat Nikhom district of Chonburi. 400 participants were aged over 18 years old, both males and females 
where the population of this research. The questionnaire was used to collect the data and statistical analysis 
was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test analysis, the correlation coefficient 
Pearson, and SPSS for Window. The research showed that the perceived image of basketry products from 
Phanat Nikhom District, Chonburi was at a high level. The sample group of population is aware of the image 
of the wicker products, and followed by the promotion. The lowest level of awareness is price. However, 
the awareness is still in a high level. The samples are exposed to information about wicker products from 
Phanat Nikhom Distric, Chonburi in high level. The samples are exposed to information about products 
from the key message and technical communication, followed by the communication channel. The reason 
of customers to buy the products is in high level. The sample group gives the reasons to buy the product 
based on emotion, followed by the high level of functionality. The least reason is the expression of identity. 
The image recognition of wicker products from Phanat Nikhom District, Chonburi are related to the reasons 
of customers to purchase products. This correlation is therefore positive.   
Keywords: product brand awareness, reasons to buy, wicker products.   
 

บทน า 
 ปัจจุบันกิจการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์จักสานในท๎องตลาดมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ท าให๎มีการ
แขํงขันที่สูงขึ้นเพื่อแยํงชิงความเป็นผู๎น าของธุรกิจ ซึ่งมีผลตํอการอยูํรอดของธุรกิจ การมีเอกลักษณ์หรือความ
เป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่สร๎างความจดจ าให๎กับผู๎บริโภคและสร๎างความแตกตํางภายในจิตใจของ
ผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวสะท๎อนถึงคุณลักษณะ คุณประโยชน์ ความเชื่อ และ
คุณคําของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จะต๎องมีการบริหารจัดการ
ที่ดี เพื่อท าให๎ผู๎บริโภคเกิดการยึดเหนี่ยวกับคุณคําโดยรวมในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ   
 ผลิตภัณฑ์จักสานเป็นงานหัตถกรรมเกําแกํอยํางหนึ่งที่มนุษย์ท าขึ้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ โดย
ใช๎วัตถุดิบที่มีอยูํในท๎องถิ่น กรรมวิธีในการท าเคร่ืองจักสานเร่ิมจากการใช๎วัสดุดิบจากธรรมชาติที่มีลักษณะ
เป็นเถาเป็นเส๎น เชํน เถาวัลย์ หวาย กระจูด กก มาสอดขัดกันเป็นแผํนอยํางงําย ๆ แล๎วพัฒนาเป็นภาชนะหรือ
เคร่ืองใช๎ที่มีประโยชน์ใช๎สอยตามความต๎องการ พร๎อมกับพัฒนารูปทรง ลวดลาย ให๎มีความละเอียด ประณีต 
งดงามไปด๎วย ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการรับร๎ูภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอ
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พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การเปิดรับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการ
ตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค ที่มีตํอการใช๎ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
    2. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางลักษณะทางประชากรกับการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของ
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางการเปิดรับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับการรับรู๎ภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ที่มีตํอผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค ที่มี
ตํอผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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H1 

H2 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.ประชากรทีม่ีลักษณะทางประชากรแตกตํางกัน มีการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุร ีแตกตํางกัน  

H3 

ลักษณะทางประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได๎ตํอเดือน 
6. ภูมิส าเนาเดิม 
  
 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสาน 
ของผู้บริโภค  
1. ด๎านประโยชน์ใช๎สอย 
2. ด๎านการแสดงออกถึงตัวตน 
3. ด๎านอารมณ์ 
 

 
 
 
 

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
จักสานของอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 
1. ด๎านชํองทางการสื่อสาร 
2. ด๎านข๎อความส าคัญ  
3. ด๎านเทคนิคการสื่อสาร 
 
 
 
     
 

     
 

 

การรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสาน                      
ของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
1. ด๎านผลิตภัณฑ์  
2. ด๎านราคา  
3. ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
4. ด๎านสํงเสริมการขาย 
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 2. ประชากรที่มีการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
แตกตํางกัน มีการรับรู๎ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกตํางกัน   
 3. ประชากรที่มีการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  มีความ 
สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานของผู๎บริโภค  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การรับร๎ูภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ใช๎รูปแบบ

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative study) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) แบบวัดผลคร้ังเดียว 
(one-shot case study) โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ เพศหญิงและชายชาวไทย มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป อาศัยในเขตจังหวัด
ชลบุรี จ านวน 200 คน และกลุํมคนตํางพื้นที่ จ านวน 200 คน รวมเป็น 400 คน 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ คําร๎อยละ (percentage) ความถี่ (frequency) คําเฉลี่ย (mean) คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และคําความแปรปรวน (variance)  

 

ผลการวิจัย 
 1. การรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบวํากลุํมตัวอยํางมีการ
รับรู๎ภาพลักษณ์ด๎านผลิตภัณฑ์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านสํงเสริมการขาย และน๎อยที่สุดคือ ด๎านราคา 
 2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบวํากลุํมตัวอยําง
มีการเปิดรับขําวสารด๎านข๎อความส าคัญ และด๎านเทคนิคการสื่อสาร มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านชํองทางการ
สื่อสาร  
 3. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานของผู้บริโภค พบวําเหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสาน
ขึ้นอยูํกับด๎านอารมณ์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย และน๎อยที่สุดคือ ด๎านการแสดงออกถึง
ตัวตน 
 

อภิปรายผล 
 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ประชากรท่ีมลีักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสาน
ของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน  พบวํา 
 - เพศเเตกตํางกัน มีการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวม
ทุกด๎านแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา เพศหญิงมีการรับรู๎ภาพลักษณ์โดยรวมทุกด๎านมากกวํา
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เพศชาย สอดคล๎องกับแนวคิดของ Goidhaborsadore & Yates (2002, p. 114 อ๎างถึงใน กิ่งแก๎ว ทรัพย์พระวงศ์, 
2546) ที่กลําววํา แนวโน๎มที่วําเพศหญิงจะมีความต๎องการรับร๎ูภาพลักษณ์มากกวําเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
มีความต๎องการสํงและรับขําวสารแตํเพียงอยํางเดียวเทํานั้น  
 - อายุเเตกตํางกัน มีการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวม
ทุกด๎านแตกตํางกัน โดยผู๎มีอายุ 18 - 25 ปี จะมีการรับร๎ูภาพลักษณ์โดยรวมทุกด๎านมากกวําผู๎มีอายุ 26 - 33 ปี 
และผู๎มีอายุ 34 - 41 ป ีจะมีการรับรู๎ภาพลักษณ์โดยรวมทุกด๎านน๎อยกวําผู๎มีอายุ 42 - 50 ปี และผู๎มีอายุมากกวํา 
50 ปีขึ้นไป สอดคล๎องกับ Tarrance (1962, p. 114 อ๎างถึงใน กิ่งแก๎ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ที่กลําววํา ความคิด
ละเอียดละออ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดสร๎างสรรค์ พบวําอายุที่เพิ่มขึ้นของเด็กจะท าให๎มีความคิด
ที่รอบคอบเพิ่มมากขึ้น อายุหรือวัยเป็นปัจจัยที่ท าให๎คนมีความแตกตํางในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม โดย
บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองตํอการติดตํอสื่อสารตํางจากบุคคลที่มีอายุน๎อย และบุคคลที่
มีอายุน๎อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองตํอการติดตํอสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น 
 - รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนเเตกตํางกัน มีการรับร๎ูภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี โดยรวมทุกด๎านแตกตํางกัน โดยผู๎มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ ากวํา 10,000 บาท จะมีการรับร๎ูภาพลักษณ์
โดยรวมทุกด๎านน๎อยกวําผู๎มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001 - 30,000 บาท และมากกวํา 40,000 บาทขึ้นไป 
นอกจากนั้น ผู๎มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,000 - 30,000 บาท จะมีการรับร๎ูภาพลักษณ์โดยรวมทุกด๎านน๎อยกวํา
ผู๎มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 - 40,000 บาท สอดคล๎องกับ ธีระภัทร์  เอกผาชัยสวัสดิ์ (ออนไลน์, 2551) ที่
กลําววํา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเคร่ืองชี้ถึงเร่ืองที่กลุํมจะสนใจรับร๎ูขําวสาร บุคคลที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกันทั้งการประกอบอาชีพ รายได๎ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรส ยํอมสํงผล
ตํอการรับสารที่แตกตํางกันด๎วย ซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได๎ของบุคคล จะแสดงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่แสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง บํงบอกถึงอ านาจในการ
ใช๎จํายและการบริโภคขําวสาร โดยผู๎ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกวําในการแสวงหาสิ่งที่
เป็นประโยชน์ตํอการดูแลตนเอง ผู๎ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ าจะมีการศึกษาน๎อย ท าให๎มีข๎อจ ากัดในการ
รับรู๎ เรียนรู๎ ตลอดจนการแสวงหาความรู๎และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 
 สมมติฐานท่ี 2 ประชากรท่ีมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน พบวํา
การเปิดรับขําวสารแตกตํางกัน มีการรับร๎ูภาพลักษณ์โดยรวมทุกด๎านไมํแตกตํางกัน  สอดคล๎องกับ ชื่นจิตต์ 
แจ๎งเจนกิจ (2545, หน๎า 50) ที่กลําววํา การรับรู๎จะพิจารณาเป็นกระบวนการกลั่นกรอง สามารถแบํงเป็น การ
เปิดรับข๎อมูล (exposure) การตั้งใจรับข๎อมูล (attention) ความเข๎าใจข๎อมูล (comprehension) ความเกี่ยวพัน 
(involvement) ความทรงจ า (memory) โดยขั้นตอนแรกคือ การเปิดรับข๎อมูลเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
ในการประมวลข๎อมูลขําวสาร (information processing) โดยการเปิดรับข๎อมูลนั้นจะต๎องมีผลตํอประสาทสัมผัส
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ตําง ๆ ของผู๎บริโภค ซึ่งนักการตลาดจะสํงข๎อมูลผํานทางวิธีการสื่อสารและการตลาด เพื่อท าให๎ผู๎บริโภคเกิด
การเปิดรับขําวสาร ไมํวําจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการขายโดยใช๎พนักงานขาย 
 สมมติฐานท่ี 3 ประชากรท่ีมีการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานของผู้บริโภค  พบวําการรับรู๎ภาพลักษณ์โดยรวมมีความ 
สัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือ เมื่อ
การรับร๎ูโดยรวมมาก จะมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยรวมมากเชํนกัน โดยความสัมพันธ์ที่พบ
อยูํในระดับสูง ดังนี ้
 - ด๎านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คือ ความสวยงามของลวดลายและสีสันของ
ผลิตภัณฑ์ สอดคล๎องกับแนวคิดเร่ืองปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของ Kotler (2000, pp. 577 - 605) ที่วํา 
ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต๎องการของลูกค๎าให๎เกิดความ
พึงพอใจ ประกอบด๎วยสิ่งที่สัมผัสได๎และสัมผัสไมํได๎ เชํน สี คุณภาพ รูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ต๎องมีอรรถประโยชน ์
มีคุณคําในสายตาของลูกค๎า จะท าผู๎บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ  
 - ด๎านราคาที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ 
สอดคล๎องกับแนวคิดเร่ืองปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของ Kotler (2000, p. 577 - 605) ที่วํา ราคา เป็น
สิ่งที่แสดงมูลคําในรูปของเงินตรา นักการตลาดต๎องตัดสินใจและปรับปรุงราคาให๎ตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎บริโภค ท าให๎เกิดมูลคําในตัวสินค๎า โดยมูลคําที่สํงมอบต๎องมากกวําต๎นทุนหรือราคาของสินค๎านั้น 
ผู๎บริโภคจะตัดสินใจซื้อตํอเมื่อมูลคํามากกวําราคาสินค๎า  
  - ด๎านชํองทางการจัดจ าหนํายที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คือ การจัดวางสินค๎างํายตํอ
การซื้อ สอดคล๎องกับแนวคิดเร่ืองปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของ Kotler (2000, pp. 577 - 605) ที่วํา 
ชํองทางการจัดจ าหนําย หมายถึง การเลือกและการใช๎ที่ผู๎เชี่ยวชาญทางการตลาดใช๎เพื่อเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ์
หรือบริการจากองค์การไปยังตลาดหรือผู๎บริโภค ดังนั้นผู๎เชี่ยวชาญทางการตลาดจึงต๎องพยายามหาหนทางที่
จะท าให๎ผู๎บริโภคหาซื้อสินค๎าได๎งําย  
 - ด๎านการสํงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คือ มีสํวนลดพิเศษ สอดคล๎องกับ
แนวคิดเร่ืองปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของ Kotler (2000, pp. 577 - 605) ที่วํา การสํงเสริมการตลาด 
เป็นกิจกรรมที่ติดตํอสื่อสารเพื่อแจ๎งขําวสาร เพื่อจูงใจและเตือนความจ า รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎เกิด
การตัดสินใจอยํางรวดเร็ว ซึ่งองค์ประกอบของการใช๎เคร่ืองมือในการสํงเสริมการตลาดคือ การให๎สํวนลด
ซึ่งอยูํในสํวนของการสํงเสริมการขาย จะท าให๎การขายเกิดขึ้นเพราะกระตุ๎นการขายในระยะสั้นได๎ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. กลยุทธ์ด๎านผลิตภัณฑ์ เจ๎าของกิจการต๎องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต๎อง
มีความหลากหลาย เชํน แบบ สี ขนาด และรูปทรง รวมทั้งต๎องมีลวดลายและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
มีความทันสมัย และมีความแข็งแรงทนทาน 
 2. กลยุทธ์ด๎านราคา เจ๎าของกิจการควรก าหนดระดับราคาให๎เหมาะสมกับคุณภาพและความสวยงาม
ของผลิตภัณฑ์  และก าหนดราคาให๎มีหลายระดับ  
 3. กลยุทธ์ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย  เจ๎าของกิจการควรจัดวางผลิตภัณฑ์ให๎งํายตํอการเลือกซื้อ และ
ควรมีชํองทางให๎ผู๎บริโภคสามารถสั่งซื้อได๎หลากหลาย 
 4. กลยุทธ์ด๎านการสํงเสริมการตลาด  เจ๎าของกิจการควรให๎สํวนลดพิเศษแกํผู๎บริโภคเมื่อผู๎บริโภคสั่ง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสมนาคุณแกํผู๎บริโภคที่เป็นเจ๎าประจ า  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาโดยใช๎การสัมภาษณ์ผู๎บริโภคโดยตรง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลในเชิงลึก 
 2. ควรศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี กับผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการหรือการด าเนินงาน   
 3. ควรศึกษาความต๎องการของผู๎บริโภคขั้นสุดท๎ายด๎วย เพื่อน ามาพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให๎ตรง
ตามความต๎องการของผู๎บริโภค 
 4. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อน ามาใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง
รูปแบบผลิตภัณฑ์  
 5. เน่ืองจากในงานวิจัยนี้ ผู๎วิจัยออกแบบสอบถามที่มีจ านวนข๎อค าถามมากเกินไป ท าให๎ผู๎ตอบแบบ 
สอบถามอาจอํานค าถามไมํละเอียด สํงผลให๎ได๎ค าตอบที่คลาดเคลื่อนได๎  
 

บรรณานุกรม 
กิ่งแก๎ว ทรัพย์พระวงศ์.  (2546).  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยเจริญการพิมพ์.  
ชื่นจิตต์ แจ๎งเจนกิจ.  (2545).  กลยุทธ์สื่อสารการตลาด: IMC & marketing communication.  กรุงเทพฯ:  
               ทิปปิ้ง พอยต์. 
ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์.  (2551).  ประชากรศึกษา (ออนไลน์).  เข๎าถึงได๎จาก:  
               http://computer.pcru.ac.th/emoodledata/19/ [2559, 20 มีนาคม]. 
Kotler, Phillip.  (2000).  Marketing management.  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

381 

 

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด 
โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC 

CLOSED-LOOP DC MOTOR SPEED CONTROL  
USING PIC  MICROCONTROLLER 

 
ก าจัด ใจตรง* 

Kumjat Jaitrong 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิดโดยใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร์    

8 บิต ตระกูล PIC รํุน 18F4431 เป็นตัวควบคุมการท างานทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์ผลตอบสนองของระบบ
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์จะใช๎วิธีการของซีเกลอร์ -นิโคลส์แบบวงปิด
เพื่อสร๎างตัวควบคุมแบบพีไอ ผลจากการทดลองการท างานแสดงให๎เห็นวํา ตัวควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
กระแสตรงแบบพีไอที่สร๎างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รํุน 18F4431 สามารถควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์กระแสตรงได๎ตามที่ออกแบบไว๎ 
ค าส าคัญ: มอเตอร์กระแสตรง, การควบคุมความเร็วรอบแบบวงปิด, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ตัวควบคุมแบบ 

พีไอ 
          

ABSTRACT 
This research presents a closed-loop DC motor speed control by using 8-bit PIC18F4431 micro 

controller controls all the functions to analyze the response of the DC motor speed control system. The 
motor controlling is using Ziegler-Nichols closed loop method for create PI controller. The experimental 
results show that the function PI controller created by the microcontroller PIC18F4431 model can be 
controlled speed DC motors as designed.. 
Keywords: DC motor, closed-loop speed control, microcontroller, PI controller. 
 
 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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บทน า 
ปัจจุบันการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงจะนิยมใช๎ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหมํ ด๎วยความเจริญก๎าวหน๎า

ของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าให๎การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์กระแส 
ตรงและการวิเคราะห์ปัญหาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก แตํด๎วยความเจริญของเทคโนโลยีการสร๎างแมํเหล็ก
ถาวรที่มีคุณภาพสูง ท าให๎มอเตอร์กระแสตรงเป็นพลังจักรกลที่ส าคัญในระบบควบคุมเกือบทุกชนิด ซึ่งใน
ปัจจุบันพบเห็นได๎ตั้งแตํการใช๎มอเตอร์กระแสตรงในเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎านโดยปกติ การใช๎ในรถยนต์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หุํนยนต์ ตลอดจนเคร่ืองจักรกลที่ท างานแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมตําง ๆ และด๎วย
ความก๎าวหน๎าของไมโครคอนโทรลเลอร์ท าให๎สามารถน ามาประยุกต์ใช๎กับการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง
ได๎ จึงได๎รับความนิยมอยํางมากในปัจจุบัน 
 ผู๎วิจัยจึงได๎สร๎างระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด โดยใช๎การสั่งการไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รํุน 18F4431  เพื่อวิเคราะห์ผลตอบสนองของระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
กระแสตรง   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อวิเคราะห์ผลตอบสนองของระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด โดยใช๎การ

สั่งการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รํุน 18F4431  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง  การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงที่ใช๎งาน

กันทั่วไป จะสั่งงานให๎มอเตอร์หมุนแบบวงเปิดหรือการสั่งงานความเร็วรอบที่ไมํมีการป้อนกลับ (วโรดม   
ตู๎จินดา, ออนไลน์, 2557) การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์นิยมใช๎ตัวควบคุมแบบพีไอดีที่สร๎างจากไอซี
ออปแอมป์เพื่อควบคุมแบบวงปิด โดยใช๎ตัวตรวจจับความเร็วรอบของมอเตอร์ป้อนกลับไปเปรียบเทียบกับ
คําที่ตั้งไว๎ (Bhagat, Bhaganagare & Pandey, Online, 2009)  สํวนการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง
แบบวงปิดที่ใช๎ตัวควบคุมแบบพีไอดีสร๎างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รํุน 24EP (วโรดม ตู๎จินดา, 
ออนไลน์, 2558) ซึ่งบล็อกไดอะแกรมของการควบคุมความเร็วมอเตอร์ แสดงดังภาพที่ 1  
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PID Controller
+

-

Speed Sensor

Permanent magnet
Speed Command PWM Generator 

and Motor Driver

F/V Converter

DC motor

 
ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง 

 
 ในการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด โดยใช๎การสั่งการ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รํุน 18F4431 โดยท างานรํวมกับคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม CCS C  คอมไพเลอร์
เพื่อสั่งการ สร๎างตัวควบคุมแบบพีไอและแสดงผลการตอบสนองของมอเตอร์ 

วิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์  ใช๎ส าหรับปรับคําอัตราขยายแบบพีไอดี เป็นวิธีการส าหรับปรับปรุงหรือ
พัฒนาตัวควบคุมเพื่อให๎ระบบควบคุมมีผลการตอบสนองชํวงชั่วครํู และผลการตอบสนองในสถานะอยูํตัว
ตามที่ต๎องการ ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับผู๎ที่มีความช านาญ อาศัยประสบการณ์และการสังเกต เป็นวิธีที่ใช๎
กันมานาน แตํบางคร้ังไมํสามารถหาเหตุผลมาอธิบายในการปรับคําอัตราขยายของตัวควบคุมได๎ดี  ในการ
ออกแบบระบบควบคุมจ าเป็นต๎องเลือกรูปแบบของตัวควบคุมและค านวณหาคําอัตราขยายของตัวควบคุม 
ดังนั้นจึงมีการออกแบบสูตรส าเร็จที่ใช๎เป็นกฎพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับคําอัตราขยายของตัว
ระบบควบคุม แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปตัวแปรการปรับแตํงคําอัตราขยายส าหรับวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิด 
 

รูปแบบการควบคุม ตัวแปรการปรับแต่งค่าอัตราขยายส าหรับวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิด 
ตัวควบคุมแบบพี  Kp = 0.5*Ku 
ตัวควบคุมแบบพีไอ  Kp = 0.45*Ku, Ki = 1.2/Tu 
ตัวควบคุมแบบพีไอดี Kp = 0.6*Ku, Ki = 2/Tu, Kd = Tu/8 

 
สมการฟังก์ชันถํายโอนของตัวควบคุมจะอยูํในรูปแบบดังสมการที่ 1 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในงานวิจัยนี้จะเป็นชุดทดลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงสั่งการผํานคอมพิวเตอร์ มีทั้ง
สํวนฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ แสดงเป็นบล็อกไดอะแกรมในภาพที่ 2 ซึ่งจะแบํงหัวข๎อดังน้ี 

1. ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์  ในสํวนชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงเป็นสํวนของฮาร์ดแวร์
ที่ใช๎ในการควบคุม ดังภาพที่ 3 ประกอบด๎วย บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรเลอร์ PIC แบบมัลติ-คอนโทรลเลอร์ 
บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง เซอร์โวมอเตอร์กระแสตรง วงจรแปลงสัญญาณจากเอ็นโค๎ดเดอร์ เคร่ืองโปรแกรม 
PICkit 3 เข๎ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ และแหลํงจํายไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งในการทดสอบจะมีชุดทดลอง
การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงเชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 4   
 

 
 

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด 
                         โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 เชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ชุดทดลองการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด 
                                         โดยใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รํุน 18F4431 
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ภาพที่ 4  ชุดทดลองการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด 
                                โดยใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รํุน 18F4431 เชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์ 

 

2. โปรแกรม CCS C คอมไพเลอร์ ในสํวนของโปรแกรม PIC C Compiler จะมีการเขียนโค๎ดด๎วย
โปรแกรมรับคําสัญญาณตําง ๆ เชํน การเขียนโปรแกรมเชื่อมตํอกับพอร์ตอนุกรม การเขียนโปรแกรมรับคํา
ความเร็วรอบจากเอ็นโค๎ดเดอร์ การเขียนโปรแกรมสร๎างสัญญาณ PWM ให๎สอดคล๎องกับความเร็วรอบและ
ก าหนดขอบเขตของ Duty Cycle ในการสํงไปยังชุดขับมอเตอร์กระแสตรง ในงานวิจัยนี้ทดลองแบบวงปิด 
จะเขียนโปรแกรมให๎สร๎างตัวควบคุมแบบพีไอ เพื่อควบคุมให๎คําความเร็วรอบที่วัดได๎มีคําเข๎าใกล๎คําที่ต๎องการ   
 

ผลการวิจัย 
 ในการทดลองการท างานจะทดสอบโดยการปรับคํา Kp และ Ki ที่ความเร็วรอบ 1,000 รอบตํอนาที  

เพื่อวิเคราะห์ผลตอบสนองของมอเตอร์กระแสตรงเป็น 2 กรณี ดังนี ้
1.  การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงท่ีความเร็ว 1,000 รอบต่อนาที เมื่อเปลี่ยนแปลงค่า Kp   
 

 
 

ภาพที่ 5  ผลตอบสนองของมอเตอร์กระแสตรง เมื่อคํา Kp เปลี่ยนแปลง และคํา Ki คงที่ 
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 จากผลการทดลองในภาพที่ 5 เมื่อก าหนดให๎คํา Ki คงที่ และคํา Kp เปลี่ยนแปลง พบวําผลตอบสนอง
ของมอเตอร์กระแสตรงขึ้นอยูํกับคํา Kp สามารถแบํงได๎ 3 ชํวงคือ กรณีที่ 1 เมื่อคํา Kp = 1 มอเตอร์กระแสตรงเรํง
ความเร็วรอบสูงเพื่อว่ิงเข๎าสูํความเร็วรอบ 1,000 รอบตํอนาที และเกิดการแกวํงตัวมากเกินไป  กรณีที่ 2 เมื่อ
ลดคํา Kp = 0.5  มอเตอร์กระแสตรงเรํงความเร็วรอบสูง และเกิดการแกวํงตัวลดลง และกรณีที่ 3 เมื่อลดคํา Kp = 
0.25 มอเตอร์กระแสตรงเรํงความเร็วรอบพอดี และไมํเกิดการแกวํงตัว ดังนั้น การปรับคํา Kp ที่เหมาะสม ควร
ใช๎คําที่ 0.25 มี Overshoot 10 % และไมํเกิดการแกวํงตัว 
 2.  การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงท่ีความเร็ว 1,000 รอบต่อนาที เมื่อเปลี่ยนแปลงค่า Ki   
 

 
 

ภาพที่ 6  ผลตอบสนองของมอเตอร์กระแสตรง เมื่อคํา Ki เปลี่ยนแปลง และคํา Kp คงที่ 
 

 จากผลการทดลองในภาพที่ 6 เมื่อก าหนดให๎คํา Kp คงที่ และคํา Ki เปลี่ยนแปลง พบวําผลตอบสนอง
ของมอเตอร์กระแสตรงขึ้นอยูํกับคํา Ki สามารถแบํงได๎ 3 ชํวงคือ กรณีที่ 1 เมื่อคํา Ki = 7.5 มอเตอร์กระแสตรงเรํง
ความเร็วรอบสูงเพื่อวิ่งเข๎าสูํความเร็วรอบ 1,000 รอบตํอนาที และเกิด Overshoot 20 %  กรณีที่ 2 เมื่อลดคํา 
Ki = 4.5 มอเตอร์กระแสตรงเรํงความเร็วรอบสูง และเกิด Overshoot 10 % และกรณีที่ 3 เมื่อลดคํา Ki = 0.5 
มอเตอร์กระแสตรงเรํงความเร็วรอบพอดี และไมํเกิด Overshoot มากจนเกินไป ดังนั้น การปรับคํา Ki ที่เหมาะสม 
ควรใช๎คําที่ 0.5 มี Overshoot 10 % และไมํเกิดการแกวํงตัว 
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ตารางที่ 2  ผลการทดลองการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง โดยใช๎เทคนิคการปรับแตํงอัตราขยาย 
                 แบบพีไอ (PI tuning) ที่ความเร็วรอบ 1,000 รอบตํอนาที 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการควบคุม
แบบพีไอ 

Rise Time  
(s) 

Maximum Overshoot 
(%) 

Setting Time  
(s) 

 Steady State Error 
(%) 

Kp = 1, Ki = 0.5 0.02 20 0.35 0 
Kp = 0.5, Ki = 0.5 0.03 20 0.16 0 
Kp = 0.25, Ki = 0.5 0.06 10 0.16 0 
Kp = 0.25, Ki = 4.5 0.04 15 0.16 0 
Kp = 0.25, Ki = 7.5 0.03 20 0.16 0 

 

อภิปรายผล 
 จากการทดสอบชุดทดลองการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด โดยใช๎ไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รํุน 18F4431 สามารถควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงได๎ตามทฤษฎีของ
ซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิดที่ออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอ ซึ่งผลการทดลองทั้ง 2 กรณี แสดงให๎เห็นวํา การ
ปรับแตํงคําด๎วยมือ (online PID tuning) โดยเพิ่มคํา Kp จนกระทั่งสัญญาณขาออกเกิดการแกวํง แล๎วต้ังคํา Kp
และ Ki ตามตารางที่ 1 ซึ่งเป็นวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิด แตํหากผลตอบสนองเกิด Overshoot
มากเกินที่จะยอมรับได๎ จ าเป็นต๎องลดคํา Ki ลง เพื่อให๎ได๎ผลตอบสนองที่ต๎องการ ดังตารางที่ 2           
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย* 

FACTORS THAT AFFECT THE PERFORMANCE OF  
SALESPERSON PHARMACEUTICAL COMPANY IN THAILAND 

 
กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล** 

Kingkeaw  Pornapiraksakul 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยการน าเทคโนโลยีทางการ

ขาย และปัจจัยด๎านคุณลักษณะของพนักงานขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
ของบริษัทยาในประเทศไทย จ านวน 400 ตัวอยําง โดยการใช๎แบบสอบถามในการรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์
ข๎อมูลด๎วยคําสหสัมพันธ์ (correlation) พบวําปัจจัยในการศึกษาทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ตํอประสิทธิภาพ
ของพนักงานขายที่ระดับความเชื่อมั่น .05 
ค าส าคัญ: พนักงานขาย, ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, บริษัทยา 
  

ABSTRACT  
This research aims to study the relationship between factors of individuality, the technology used 

for sale and salesperson’s characteristics in order to enhance the performance of sale representatives of 
pharmaceutical companies in Thailand. The total number of 400 samples answered a questionnaire and 
data was analyzed by Correlation. The research found that all factors of this study show significant 
relationship on salesperson’s effectiveness with .05 confidence level. 
Keywords: salesperson, factors that affect the performance, pharmaceutical company.  
 
 
 
 
 
* ได๎รับทุนสนับสนนุงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2557 
** อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 
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บทน า 
อุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ จึงนับวําเป็นอุตสาหกรรม

ที่สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งด๎านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค 
(ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ออนไลน,์ 2555) ทั้งนี้เมื่อพิจารณามูลคําการขายสํวนใหญํในอุตสาหกรรม
ยาจะมาจากพฤติกรรมการจํายยาของแพทย์ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการให๎ข๎อมูลของพนักงานขายและกิจกรรม
ทางการตลาด โดยพนักงานขายเป็นแหลํงข๎อมูลหลักในการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาส าหรับแพทย์ การ
มีพนักงานขายเป็นผู๎น าความรู๎ในการใช๎ยาหรือแนวทางรักษาใหมํ ๆ จากบริษัทยา น านวัตกรรมไปถํายทอด
ตํอยังบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู๎ป่วย 

ด๎วยความส าคัญของพนักงานขายดังกลําว บริษัทยาจึงมีการลงทุนปีละหลายล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน
การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานขาย ในขณะที่ภาวะแวดล๎อมของอุตสาหกรรมยามีลักษณะซับซ๎อนมาก
ขึ้นและผันแปรไปตามภาวะของการแขํงขัน อยํางไรก็ตาม หากพนักงานขายไมํมีประสิทธิผลหรือลาออกมาก
เกินกวําที่ควรจะเป็น บริษัทยาจะเผชิญกับการสูญเสียอยํางมากในทางการเงินและการตลาด จากผลส ารวจข๎อมูล
ของสมาคมผู๎วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ พบวําในปี 2555 อัตราการลาออกของผู๎แทนขายในอุตสาหกรรมยาใน
ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 24 ซึ่งเป็นการส ารวจจากบริษัทยาที่มีฐานทางการวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 
จ านวน 34 บริษัท (สมาคมผู๎วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ , 2555) ซึ่งนับเป็นอัตราที่สูง  ทั้งนี้ในการบูรณาการ
กระบวนการทางธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต๎องการได๎ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดการเร่ืองพนักงานขาย แม๎วําจะมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย แตํการศึกษาที่ผํานมายังคงมีน๎อย ไมํสามารถน ามาใช๎ในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายได๎ เชํน การประเมินจากการคัดเลือกพนักงานขาย ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย มิติทาง
อารมณ์ของพนักงานขาย มิติด๎านการใช๎เทคโนโลยีทางการขาย และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวกับการขายและการจัดการ
ทางการขาย การพิจารณาวําปัจจัยอะไรจะเป็นตัวน าไปสูํผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายให๎ดีมากขึ้น  จึง
เป็นเร่ืองส าคัญส าหรับงานของผู๎จัดการฝ่ายขายทุกคน และอาจเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการอยูํรอดและ
ความส าเร็จขององค์กร 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเน๎นศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ที่จะน าไปสูํ
การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของบริษัทในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                     
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานขายที่มีตํอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ขายของบริษัทยาในประเทศไทย  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในการน าเทคโนโลยีทางการขายมาใช๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานขาย 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. อายุงานทั่วไป 
5. อายุงานที่ขายยา 
6. ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม 
1. ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม  
2. ผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์  

 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
1. การรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎  
2. การรับรู๎ความงํายในการใช๎  
3. การใช๎เทคโนโลยีเพื่อสร๎างสัมพันธ์ลูกค๎า  
4. การใช๎เทคโนโลยีเพื่อกระบวนการภายใน  
 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของพนักงานขาย 
1. การประเมินอารมณ์ตนเอง  
2. การประเมินอารมณ์ผู๎อ่ืน  
3. การควบคุมอารมณ์  
4. การใช๎อารมณ์  
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในปัจจัยทางด๎านคุณลักษณะของพนักงานขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research method) มีประชากร

ที่ใช๎ในการวิจัยคือ พนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู๎วิจัยและผลิตเภสัช
ภัณฑ์ (Pharmaceutical Research & Manufacturers Association: PReMA) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานทางการวิจัย
และผลิตเภสัชภัณฑ์ จ านวน 34 บริษัท โดยในปี 2555 มีพนักงานขายรวมทั้งสิ้น 3,283 คน ก าหนดขนาดกลุํม
ตัวอยํางจากการค านวณด๎วยสูตรของ Yamane ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยําง 357 คน เพื่อส ารองข๎อมูลส าหรับความ
ผิดพลาด ผู๎วิจัยจึงก าหนดกลุํมตัวอยํางไว๎ที่ 400 ตัวอยําง โดยสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (stratified random sampling) 
โดยแบํงประชากรออกเป็นกลุํมตามบริษัทที่สังกัด และเลือกตัวอยํางแบบก าหนดจ านวนตัวอยําง (quota 
sampling) ตามการจัดสรรแบบสัดสํวน ได๎พนักงานขายในบริษัทที่มีพนักงานขายสูงสุด 10 อันดับแรก จากนั้น
เลือกตัวอยํางแบบเจาะจง (purposive sampling) จากพนักงานขายในบริษัทให๎ได๎จ านวนและสัดสํวนตามที่
ก าหนดไว๎ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม แบํงเป็น 4 สํวน คือ สํวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของพนักงานขาย สํวนที่ 2 การน าเทคโนโลยีทางการขายมาใช๎ สํวนที่ 3 ปัจจัยทางด๎านคุณลักษณะของพนักงาน
ขาย และสํวนที่ 4 ผลการปฏิบัติงานของผู๎แทนขาย 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํา t-test  คํา F-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและคําสหสัมพันธ์  
 

ผลการวิจัย  
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานขาย พบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 266 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 66.5 และเพศชาย จ านวน 134 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.5  มีอายุระหวําง 26 - 30 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 40.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 313 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.3  มีอายุการท างานในบริษัท 1 - 5 ปี จ านวน 
202 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.5 มีประสบการณ์อยูํในอุตสาหกรรมยา 1 - 5 ปี จ านวน 201 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.3 
และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 364 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.0  

2. ปัจจัยการน าเทคโนโลยีทางการขายมาใช้ พบวําสํวนใหญํอยูํในระดับเห็นด๎วย คําเฉลี่ยรวมเทํากับ 
3.89 ปัจจัยด๎านคุณลักษณะของพนักงานขายอยูํในระดับเห็นด๎วย คําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.96 ปัจจัยผลการปฏิบัติงาน
เชิงพฤติกรรมของพนักงานขายอยูํในระดับเห็นด๎วย คําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.46  
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 3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย พบวําปัจจัยด๎านคุณลักษณะของ
พนักงานขายอยูํในระดับเห็นด๎วย คําเฉลี่ยเทําทับ 3.96  รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านการน าเทคโนโลยีทางการ
ขายมาใช๎อยูํในระดับเห็นด๎วย คําเฉลี่ยเทํากับ 3.89 ในขณะที่ปัจจัยด๎านผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมอยูํใน
ระดับเห็นด๎วย คําเฉลี่ยเทํากับ 3.46 ซึ่งอยูํในระดับต่ าสุด 
 4. การทดสอบสมมติฐาน พบวําปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานขายของบริษัทยา ประกอบด๎วย เพศ 
อายุ สถานภาพ อายุงานทั่วไป อายุงานที่ขายยา และระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน มีผลตํอการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทยแตกตํางกัน สํวนปัจจัยด๎านเทคโนโลยีและปัจจัยด๎านคุณลักษณะ
ของพนักงานขายของบริษัทยา มีความสัมพันธ์ตํอการปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย  
 

อภิปรายผล  
การน าเทคโนโลยีทางการขายมาใช๎ของพนักงานขายนั้น เกิดมาจากการรับร๎ูประโยชน์ในการใช๎

เทคโนโลยีทางการขาย สอดคล๎องกับแนวคิดของ Jelinek, Ahearne, Mathieu & Schillewaert (2006) ที่วําการ
ใช๎เทคโนโลยีทางการขายเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยใช๎เวลาและผํานกระบวนการของการรับรู๎และการใช๎
เทคโนโลยี  ปัจจัยด๎านคุณลักษณะของพนักงานขาย สอดคล๎องกับแนวคิดของ Borg & Johnston (2013) กลําวคือ 
การทดสอบความฉลาดทางอารมณ์นั้น สามารถท านายถึงภาวะผู๎น าและพฤติกรรมการท างานได๎ ปัจจัยผลการ
ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมของพนักงานขายเป็นผลมาจากการท างานของพนักงานขาย สอดคล๎องกับ Schwepker & 
Good (2012) ที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎แทนขาย โดยเน๎นที่ผลงานหรือผลลัพธ์ในการขาย แม๎ผลลัพธ์
นั้นจะมีความส าคัญส าหรับผู๎จัดการฝ่ายขาย และการทดสอบสมมติฐานพบวํา ปัจจัยด๎านเทคโนโลยีมีความ 
สัมพันธ์ตํอการปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย สอดคล๎องกับ Weinstein & Mullins 
(2012) และ Johnson & Bharadwaj (2005) ที่เน๎นถึงความจ าเป็นที่ผู๎แทนขายจะต๎องน าเทคโนโลยีทางการขาย
มาปรับใช๎ในการสร๎างสัมพันธ์กับลูกค๎า และปัจจัยด๎านคุณลักษณะของพนักงานขายของบริษัทยามีความสัมพันธ์
ตํอการปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย  สอดคล๎องกับ Boyer, Artis, Solomon & 
Fleming (2012) ที่ศึกษาการพัฒนาผลการปฏิบัติงานทางการขายโดยใช๎การเรียนร๎ูด๎วยแนวทางของตนเอง 
ซึ่งใช๎มิติการวัดด๎านผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์  

จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช๎อธิบายถึงผลกระทบของการน าเทคโนโลยีทางการขายมาใช๎และความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่มีตํอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทยได๎ อีกทั้งสามารถใช๎
เป็นแนวทางให๎กับผู๎จัดการฝ่ายขายในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายในการน าเทคโนโลยี
ทางการขายมาใช๎ สอดคล๎องกับแนวคิดของ Weinstein & Mullins (2012) และ Johnson & Bharadwaj (2005) 
ที่วํา ผู๎แทนขายมีความจ าเป็นต๎องน าเทคโนโลยีทางการขายมาปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการขาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ผู๎บริหารองค์กรควรสํงเสริมการน าเทคโนโลยีทางการขายมาชํวยในการท างานของพนักงานขาย  
เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการขาย โดยสร๎างการรับรู๎ด๎านประโยชน์และการสร๎างความสัมพันธ์กับลูกค๎า 
 2. ผู๎บริหารองค์กรควรเน๎นการเอาใจใสํและให๎ก าลังใจแกํพนักงานขายมากขึ้น  
 3. ผู๎บริหารองค์กรจะต๎องประเมินคุณลักษณะของพนักงานขายในด๎านอารมณ์ เนื่องจากความฉลาด
ทางอารมณ์นั้นจะสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานทางการขายได๎  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยอ่ืนที่อาจสํงผลตํอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เชํน 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง คํานิยม และหน๎าที่ภาระงาน  
 2. ควรศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได๎ผลการวิจัยที่ชัดเจนและถูกต๎องมากขึ้น  
 3. ในอนาคตหากมีกระบวนการที่ใช๎ในการวิจัยใหมํ ๆ ควรมีการวิจัยเพิ่มเติม และเก็บข๎อมูลอยํางตํอเนื่อง 
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ความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) 
ในสายตาประชาชนเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE ATTRACTIVE ABILITY OF PERFUME’S ADVERTISING  
IN CLEO MAGAZINE IN THE VIEWPOINT OF  

WOMEN IN BANGKOK AND VICINITY 
 

จันทมาศ มีพึ่ง* 
Jantamart Meephueng 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ศึกษาเร่ืองความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) 

ในสายตาประชาชนเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยศึกษากับประชากรเพศหญิงที่มีอายุ 
20 - 45 ปี จ านวน 400 คน ใช๎เเบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎เเกํ 
คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย เเละสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความเเปรปรวนทางเดียว (one - way 
ANOVA) เเละการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เเบบเพียร์สัน พบวําความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงาน
โฆษณาน้ าหอมในนติยสาร Cleo (คลีโอ) โดยรวมอยูํในระดับดี โดยกลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอองค์ประกอบ
ของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอม ด๎านภาพประกอบในชิ้นงานโฆษณามากที่สุด โดยอยูํในระดับดี รองลงมาคือ 
ด๎านโทนสีที่ใช๎ในชิ้นงานโฆษณา มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับดี และน๎อยที่สุดคือ ด๎านข๎อความที่ปรากฏ
ในชิ้นงานโฆษณาอยูํในระดับดี และความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร  
Cleo (คลีโอ) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นตํอความสามารถ
ในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอม ด๎านความสนใจ (interest) มากที่สุด โดยอยูํในระดับมาก รองลงมา
คือ ด๎านการรับรู ๎(attention) อยูํในระดับมาก และน๎อยที่สุดคือ ด๎านการตัดสินใจซื้อ (action) อยูํในระดับมาก 
ค าส าคัญ: องค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณา, ความสามารถในการดึงดูดใจของโฆษณา, นิตยสารคลีโอ 
 
 
 
 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุมํวิชาการโฆษณาและส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

396 

 

ABSTRACT 
This research was aimed to focus on the attractive ability of perfume’s advertising on Cleo Magazine in 

the viewpoint of women in Bangkok and vicinity by studying with 400 women aged 20 - 45 years old. 
Questionnaire was applied as a tool to collect information. The statistics, based on data analysis, include 
percentage on frequency values, average and standard deviation, One - way ANOVA analysis of variance 
and Pearson’s correlation coefficient. The results of the research found that the comments on the composition 
of the perfume’s advertising in Cleo Magazine overall, the republics are examples, comments per level. 
For the elements of creative perfumes in the illustration, the creative side is highest with reviews while the 
side tone is used in a creative level with the reviews. Minimal text is depicted in the ad creative level, 
however, comments are found in the level. And the attractive ability of perfume’s advertising in Cleo 
Magazine samples is overall in the level. When considered in detail, it has been found the sample reviews 
ranks. A side interest with the most reviews are on many levels. The perception on attention level reviews 
are very minimal and the level is to decide to purchase action. 
Keywords: the elements of the creative, the attractive ability of perfume’s advertising, Cleo Magazine. 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันการโฆษณานับเป็นการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบหนึ่งซึ่งขาดไมํได๎เสียเเล๎ว  โฆษณา
เป็นกระบวนการทางสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจให๎คนมีความต๎องการซื้อสินค๎าหรือใช๎
บริการ โดยอาศัยเหตุผลจริงหรือเหตุผลสมมติจูงใจให๎เกิดความชื่นชอบในสินค๎าหรือบริการ โดยมีการซื้อสื่อ 
ซื้อเวลา ซื้อพื้นที่เพื่อการเผยแพรํ และระบุผู๎โฆษณาอยํางชัดเจน การโฆษณาเป็นกระบวนการ (process) ซึ่ง
มีหลายขั้นตอน จะต๎องใช๎ภาษาในการแตํงเร่ืองประกอบ ใช๎เทคนิคและแสงสีอยํางประณีตสวยงามจึงจะได๎
งานที่ดีออกมา ภาพประกอบเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการสื่อสารด๎วยภาพที่มีความส าคัญยิ่งในการโฆษณา 
ชํวยให๎การสื่อสารประสบความส าเร็จได๎ เพราะภาพประกอบจะชํวยถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์ซึ่งเป็นนามธรรม
ให๎เป็นรูปธรรมได ๎การสร๎างภาพที่สะดุดตาจะกระตุ๎นให๎ผู๎รับสื่อเกิดความสนใจหรือตั้งใจที่จะรับขําวสารจาก
โฆษณา 
 ทั้งนี้สื่อที่ใช๎ในงานโฆษณามีหลายประเภท แตํสื่อที่นักออกแบบโฆษณาถือวํามีคุณสมบัติโดดเดํน
ส าหรับการเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายได๎ดีคือ สื่อนิตยสาร นิตยสารมีคุณสมบัติในการเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายได๎เฉพาะ 
เจาะจง ท าให๎นักสร๎างสรรค์งานโฆษณาสามารถแยกระดับของกลุํมลูกค๎าเป้าหมายได๎ชัดเจนกวําสื่ออ่ืน ๆ  
อีกทั้งยังชํวยให๎ผู๎ผลิตสินค๎าหรือบริการเลือกซื้อสื่อโฆษณาได๎ตรงและเข๎าถึงกับกลุํมเป้าหมายได๎อยํางสูงสุด 
ด๎วยข๎อดีตําง ๆ ของสื่อนิตยสารจึงท าให๎สื่อโฆษณามีการเคลื่อนไหวและแขํงขันอยูํตลอดเวลา จึงเกิดเทคนิค
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การน าเสนอมากมายในงานโฆษณา ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงาน
โฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร เพื่อน าไปใช๎ในการผลิตสื่อโฆษณาน้ าหอมในนิตยสารที่เหมาะสมตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอม และความสามารถในการดึงดูดใจ
ของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) 
 2. เพื่อศึกษาความเเตกตํางระหวํางลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงาน
โฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร 
Cleo (คลีโอ) กับความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรเเตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณา
น้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) แตกตํางกัน 
 2. ความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ ประชาชนเพศหญิงที่
มีอายุ 20 - 45 ปี ซึ่งอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เเละปริมณฑล โดยต๎องเป็นผู๎ที่เคยอํานนิตยสาร Cleo (คลีโอ) 
ใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบตามสะดวก (convenience sampling) จ านวน 400 คน ก าหนดพื้นที่ของการวิจัย
คือ เขตพื้นที่ใน 5 อ าเภอในเขตกรุงเทพมหานคร เเละปริมณฑล ได๎แกํ เขตปทุมวัน เขตสวนหลวง เขตบางนา 
อ าเภอบางพลี เเละอ าเภอบางเเก๎ว 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) และแบบสอบถามประมาณ
คําตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) โดยเก็บข๎อมูลด๎วยตัวเอง และให๎ผู๎ตอบรับเป็นผู๎กรอกแบบสอบถาม
ด๎วยตัวเอง (self-administered questionnaire) จ านวน 400 ชุด 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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ผลการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง สํวนใหญํมีอายุระหวําง 20 - 25 ปี (ร๎อยละ 30.30) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร๎อยละ 51.70) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร๎อยละ 58.80) มีรายได๎ 15,000 -
25,000 บาท/เดอืน (ร๎อยละ 53.30) และสถานภาพโสด (ร๎อยละ 62.70) 
 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) พบวําโดยรวมอยูํ
ในระดับดี ( = 4.04) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงาน
โฆษณาน้ าหอมมากที่สุดคือ ด๎านภาพประกอบในชิ้นงานโฆษณา อยูํในระดับดี ( = 4.14) รองลงมาคือ 
ด๎านโทนสีที่ใช๎ในชิ้นงานโฆษณา อยูํในระดับดี ( = 4.10) และน๎อยที่สุดคือ ด๎านข๎อความที่ปรากฏในชิ้นงาน
โฆษณา แตํอยํางไรก็ดี ระดับความคิดเห็นที่พบอยูํในระดับดี ( = 3.88) 
 ความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) พบวําโดยรวมอยูํ
ในระดับมาก ( = 3.90) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความสามารถใน
การดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมมากที่สุดคือ ด๎านความสนใจ (interest) อยูํในระดับมาก ( = 3.99) 
รองลงมาคือ ด๎านการรับร๎ู (attention) อยูํในระดับมาก ( = 3.93) และน๎อยที่สุดคือ ด๎านการตัดสินใจซื้อ (action) 
แตํอยํางไรก็ดี ระดับความคิดเห็นที่พบอยูํในระดับมาก ( = 3.77) 
 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีลักษณะทางประชากรเเตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
ชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) แตกต่างกัน พบวําเป็นไปตามสมมติฐาน โดยกลุํมตัวอยํางที่
มีอายุแตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) แตกตํางกัน 
โดยกลุํมตัวอยํางที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณา
น้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) โดยรวมมากที่สุด แตกตํางกับผู๎ที่ประกอบอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจที่
มีความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) น๎อยที่สุด อาจเป็นเพราะ
พนักงานบริษัทเอกชนเป็นผู๎ที่อยูํในสภาพแวดล๎อมที่ต๎องพบปะผู๎คนเป็นสังคมกลุํมใหญํ และมีคํานิยมรัก
ความสวยงาม ชอบดูแลตัวเองให๎ดูดีอยูํตลอดเวลา ชอบความทันสมัยและตามแฟชัน จึงมีพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อนิตยสารอยํางสม่ าเสมอ ในขณะที่ผู๎ที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจอาจอยูํในสังคมที่ผู๎คนรอบข๎าง
คํอนข๎างมีอายุ อยูํในวัยที่ไมํคํอยสนใจความสวยงามและความทันสมัยมากนัก และนิตยสาร Cleo (คลีโอ) เป็น
นิตยสารที่เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายที่เป็นวัยรํุนมากกวํา ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีของ ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ 
เทียนสํง (2521, หน๎า 2) ที่วํา บุคคลที่มีพฤติกรรมคล๎ายคลึงกันมักจะอยูํกลุํมเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยูํใน
ระดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกเปิดรับและตอบสนองเนื้อหาขําวสารในเเบบเดียวกัน และทฤษฎี ความ
แตกตํางระหวํางบุคคล (individual differences theory) ซึ่งพัฒนามาจากแนวความคิดเร่ืองสิ่งเร๎าและการตอบสนอง 
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(stimulus-response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R theory) ในสมัยกํอน น ามาประยุกต์ใช๎ในการอธิบายเกี่ยวกับ
การสื่อสารวํา ผู๎รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกตํางกันจะมีความสนใจตํอขําวสารที่แตกตํางกัน และยังสอดคล๎อง
กับทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน๎า 112 - 118) ที่กลําววํา คุณสมบัติเฉพาะของตนซึ่งแตกตํางกันใน
แตํละคนจะมีอิทธิพลตํอผู๎รับสารในการสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ กัน จ านวนของผู๎รับสารก็มีปริมาณ
แตกตํางกันด๎วย การวิเคราะห์ผู๎รับสารที่มีจ านวนน๎อยคนนั้นมักไมํคํอยมีปัญหา  หรือมีปัญหาน๎อยกวําการ
วิเคราะห์ผู๎รับสารที่มีจ านวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์คนที่มีจ านวนน๎อยนั้นสามารถวิเคราะห์ผู๎รับสารทุก
คนได ๎แตํในการวิเคราะห์คนจ านวนมากจะท าให๎ไมํสามารถวิเคราะห์ผู๎รับสารแตํละคนได๎ เพราะมีผู๎รับสาร
มากเกินไป นอกจากนี้ผู๎สํงสารยังไมํร๎ูจักผู๎รับสารแตํละคนด๎วย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู๎รับสารที่
ประกอบไปด๎วยคนจ านวนมากคือ การจ าแนกผู๎รับสารออกเป็นกลุํมตามลักษณะประชากร  (demographic 
characteristics) ได๎แกํ อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส 
เป็นต๎น ซึ่งคุณสมบัติเหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํมีผลตํอการรับรู๎ การตีความ และการเข๎าใจในการสื่อสารทั้งสิ้น 
 สมมติฐานท่ี 2 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการดึงดูดใจของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร Cleo (คลีโอ) พบวําเป็นไป
ตามสมมติฐาน กลําวคือเมื่อกลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร 
Cleo (คลีโอ) โดยรวมอยูํในระดับดี นั่นหมายถึงชิ้นงานโฆษณาน้ าหอมในนิตยสาร  Cleo (คลีโอ) นั้นจะมี
ความสามารถในการดึงดูดใจในระดับดีเชํนกัน โดยด๎านการรับร๎ู (attention) คือ ร๎ูสึกสะดุดตาเมื่อได๎เห็นชิ้นงาน
โฆษณานี้มากที่สุด สอดคล๎องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการดึงดูดใจของ โลเวลล์ (Lovell, 1980, p. 634) ซึ่งกลําววํา 
สิ่งดึงดูดใจในการโฆษณา อาจให๎นิยามได๎วํา สิ่งชักน าหรือจูงใจความร๎ูสึกของผู๎บริโภคที่มีความต๎องการหรือ
มีความปรารถนาอยากได๎ให๎มาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือสิ่งดึงดูดใจจะท าหน๎าที่
เป็นผู๎บอกให๎ผู๎บริโภคทราบวํา “นี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณต๎องการ หรือสิ่งที่จะสนองความปรารถนาของคุณให๎
ได๎รับความพอใจ” ด๎านความสนใจ (interest) คือ ร๎ูสึกสนใจในรูปลักษณ์/รูปทรงของสินค๎ามากที่สุด สอดคล๎อง
กับเเนวคิดของ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538, หน๎า 107 - 109) ที่กลําววํา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะ
สร๎างคุณคําเพิ่มให๎เเกํผลิตภัณฑ์ได๎ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเมื่อน าไปใสํบรรจุภัณฑ์ที่เเตกตํางกันจะให๎ภาพพจน์
ในด๎านคุณคําเเตกตํางกัน ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถท าให๎ราคาสูงขึ้นได๎ จึงเป็นการเพิ่มคุณคํา
ให๎ผลิตภัณฑ์ด๎วย และรูปทรงทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ท าให๎ผู๎บริโภคทราบได๎ถึงลักษณะของสินค๎า นอกจากนี้
รายละเอียดตําง ๆ ของสินค๎าก็จะปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งตราสินค๎าและคุณสมบัติอ่ืนของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงแปลก ๆ จะเรียกสายตาผู๎ซื้อได๎ดี สามารถสร๎างความแตกตํางจากสินค๎าของคูํเเขํงได๎ 
บรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงามเเละรูปทรงแปลกตาสามารถสร๎างแรงจูงใจในการซื้อได๎เป็นอยํางดี ด๎านความ
ปรารถนา (desire) คือ ปรารถนาที่จะได๎ทดลองใช๎สินค๎ามากที่สุด สอดคล๎องกับแนวคิดของ วารุณี ตันติวงศ์
วาณิช และคณะ (2546, หน๎า 74 - 75) ที่กลําววํา ผู๎บริโภคแตํละคนมีความต๎องการ (needs) หลายสิ่งหลายอยํางใน
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ชํวงเวลาหนึ่ง ความต๎องการบางอยํางเป็นความต๎องการทางชีววิทยา (biological) เกิดจากสภาวะที่ตึงเครียด เชํน 
ความหิวกระหายและความล าบาก บางอยํางก็เป็นความต๎องการทางด๎านจิตวิทยา (psychological) ที่เกิดจากความ
ต๎องการในการยอมรับ (reconition) การยกยํอง (esteem) หรือการเป็นเจ๎าของของทรัพย์สิน (belonging) ความ
ต๎องการกลายเป็นสิ่งจูงใจเมื่อได๎รับการกระตุ๎นอยํางเพียงพอจนเกิดเป็นความตึงเครียด และด๎านการตัดสินใจซื้อ 
(action) คือ ตัดสินใจที่จะทดลองใช๎สินค๎า (tester) มากที่สุด สอดคล๎องกับเเนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน๎า 96) ที่กลําววํา พฤติกรรมผู๎บริโภค (consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึง
เหตุจูงใจที่ท าให๎เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต๎นจากการเกิดสิ่งกระตุ๎น (stimulus) ที่ท าให๎เกิด
ความต๎องการ สิ่งกระตุ๎นผํานเข๎ามาในความร๎ูสึกนึกคิดของผู๎ซื้อ (buying’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลํอง
ด าซึ่งผู๎ผลิตหรือผู๎ขายไมํสามารถคาดคะเนได๎ ความร๎ูสึกนึกคิดของผู๎ซื้อจะได๎รับอิทธิพลจากลักษณะตําง ๆ  
ของผู๎ซื้อและปัจจัยด๎านจิตวิทยาของผู๎ซื้อ ท าให๎เกิดการตอบสนองของผู๎ซื้อ (buyer’s response) หรือการ
ตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค (buyer’s purchase decision) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กลยุทธ์ด๎านภาพประกอบในชิ้นงานโฆษณา กลยุทธ์ที่เป็นหลักแบบ Brand Image โดยการถํายทอด
ภาพลักษณ์ของสินค๎า หรือกลยุทธ์แบบ User Image โดยการถํายทอดบุคลิกของผู๎ใช๎สินค๎า และกลยุทธ์แบบ 
USP (unique selling proposition) คือการหาจุดขายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ดีและโดดเดํนกวําคูํแขํง เป็นที่
ต๎องการหรือโดนใจผู๎ซื้อ โดยอ๎างอิงข๎อมูลเกี่ยวกับตัวสินค๎าที่มีความโดดเดํนไมํเหมือนใคร  เพื่อสร๎างความ
แตกตํางจากคูํแขํง 
 2. กลยุทธ์ด๎านข๎อความที่ปรากฏในชิ้นงานโฆษณา การโฆษณามีความจ าเป็นต๎องใช๎ภาษาที่ดึงดูดความ
สนใจ นักโฆษณาจึงมักคิดค๎นถ๎อยค าส านวนภาษาแปลก ๆ ใหมํ ๆ มาใช๎ในโฆษณาอยูํเสมอ เพื่อเรียกร๎องความ
สนใจจากคนซื้อ ในขณะเดียวกันก็ต๎องใช๎ภาษาที่งําย ๆ สุภาพ กะทัดรัด ได๎ใจความชัดเจนในการกลําวถึงคุณภาพ
ของสินค๎าหรือบริการ ทันเหตุการณ์ รวดเร็ว มีเสียงสัมผัสคล๎องจองและจดจ าได๎งํายด๎วย จึงมีถ๎อยค าเกิดใหมํ
อยูํเสมอ เพื่อกระตุ๎นความร๎ูสึกของลูกค๎า และให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการโดยเร็วที่สุด 
 3. กลยุทธ์ด๎านโทนสีที่ใช๎ในชิ้นงานโฆษณา อารมณ์และความร๎ูสึกจะเป็นตัวก าหนดความชอบและไมํ
ชอบเกี่ยวกับสีของแตํละคน แตํละกลุํมเป้าหมาย มีสํวนชักจูงให๎เกิดความร๎ูสึกสนใจและเข๎าใจถึงคุณคําของ
ภาพเหลํานั้น สามารถตอบสนองแรงกระตุ๎นได๎ตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของงานออกแบบ 
มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองของสีที่จะชํวยให๎เกิดความกระจํางในเร่ืองความหมายและอิทธิพลของสีที่มีตํอการ
รับร๎ูตํอการมองเห็นภาพที่ปรากฏ เพื่อให๎สามารถสื่อความหมายได๎เป็นอยํางดีและเป็นที่ยอมรับอยํางแพรํหลาย 
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 ข้อเสนอเเนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยนี้เลือกเจาะจงที่จะศึกษาจากประชาชนเพศหญิง ชิ้นงานโฆษณาน้ าหอม และนิตยสาร Cleo 
(คลีโอ) เพียงเทํานั้น ในการวิจัยคร้ังตํอไปอาจขยายกลุํมตัวอยําง โดยเลือกวิเคราะห์ชิ้นงานโฆษณาจากนิตยสาร
ประเภทอ่ืน ๆ หรืออาจเลือกวิเคราะห์ชิ้นงานโฆษณาในนิตยสารที่แตกตํางจากงานวิจัยนี้ก็เป็นได๎ 
 2. หากการวิจัยคร้ังตํอไปมีการวัดผลโดยค านึงถึงความต๎องการของผู๎บริโภคมากขึ้น (consumer-based 
measures) โดยมีการเพิ่มการวิเคราะห์ความต๎องการของผู๎บริโภคที่มีตํอชิ้นงานโฆษณาและเน้ือหาสารที่ใช๎ใน
โฆษณาตําง ๆ ก็อาจจะสํงผลให๎งานวิจัยนั้นมีมุมมองที่นําสนใจ และเป็นประโยชน์ตํอนักโฆษณาและนักการ
ตลาดตํอไป 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการตอบสนองต่อสภาวะโหลดสูงชั่วครู่  
ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

OPTIMIZING THE RESPONSE FOR INSTANT LOAD  
CONDITION FOR SOLAR ELECTRIC CARS 

 

จิรวุฒิ ลิ้มวีระประจักษ์* 
Jirawut Limveeraprajak 

      ก าจัด ใจตรง* 
Kumjat Jaitrong 
ทวิทย์ วิทย์สหมุนี* 

Thavit Vitsahamuni 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการใช๎ตัวเก็บประจุความจุสูงเพื่อชํวยเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนรถยนต์

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสภาวะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโหลดอยํางกะทันหันเนื่องจากสภาพถนน ซึ่ง
เป็นการน าเสนอแนวคิดการออกแบบระบบพร๎อมแบบจ าลองของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  โดยใช๎
โซลําเซลล์ขนาด 1,200 วัตต์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของโหลดอยํางกะทันหัน โดยเปรียบเทียบระบบทั่วไป
กับระบบที่เพิ่มตัวเก็บประจุความจุสูง เพื่อชํวยจํายกระแสให๎กับชุดขับเคลื่อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของโหลดอยํางกะทันหัน พบวําการใช๎ตัวเก็บประจุความจุสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการจํายกระแสให๎กับ
โหลดในภาวะที่มีความต๎องการมากอยํางกะทันหัน ให๎ข๎อได๎เปรียบโดยตรงกับการตอบสนองของรถยนต์
ไฟฟ้า และสํงผลให๎การดึงกระแสจากแบตเตอร่ีลดลง ซึ่งจะท าให๎แบตเตอร่ีมีอายุการใช๎งานที่ยาวนานขึ้น 
สามารถประยุกต์ใช๎กับรถยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได๎ตํอไป  
ค าส าคัญ: ตัวเก็บประจุความจุสูง, รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, การเปลี่ยนแปลงโหลดกะทันหัน 
 

 
 
 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 
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ABSTRACT 
This research presents the energy management system design and simulation results for the using 

super capacitor to supply current in case of rapidly increasing load current demand. The comparison between 
the system with and without super capacitor has shown the system integrated with super capacitor leading 
advantage in load requirement response. Besides, the current discharge from battery can be reduced and 
extend battery lifetime to be able to apply to commercial vehicle technology. 
Keywords: super capacitor, solar electric car, instant load change.   
 

บทน า 
 ปัจจุบันการใช๎ยานพาหนะในการเดินทางมีเพิ่มขึ้น โดยพลังงานที่ใช๎ได๎มาจากพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิลได๎แกํ ถํานหิน น้ ามันดิบ และก๏าซธรรมชาติ เป็นสาเหตุให๎เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม๎
เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนในแตํละวัน อีกทั้งผลที่ตามมาคือปัญหามลภาวะทางเสียง ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อแก๎ไขปัญหาการเกิดมลพิษทางอากาศ โดยมุํงเน๎นพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสํวน
ใหญํ ถึงแม๎วําข๎อดีของรถยนต์ไฟฟ้าคือไมํกํอให๎เกิดมลพิษและไมํมีเสียงรบกวน แตํรถยนต์ไฟฟ้ายังมีข๎อจ ากัด
หลายอยําง เชํน แบตเตอร่ีให๎พลังงานในระยะเวลาสั้นแตํมีการชาร์จไฟฟ้าในระยะเวลายาวนาน ในการแก๎ไข
ข๎อจ ากัดนี้จึงมีการน าโซลําเซลล์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช๎เพิ่มในรถยนต์ไฟฟ้า 
แตํทวํามีขีดจ ากัดเพราะพลังงานมาแสงอาทิตย์เพียงล าพัง ยํอมท าให๎ไมํสามารถใช๎งานรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการบริหารจัดการการใช๎พลังงานจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง ซึ่งจาก
งานวิจัยที่ผํานมา Zhang, Wang & Soon (2014) ได๎ออกแบบและสร๎างชุดทดสอบการอัดประจุให๎กับตัวเก็บ
ประจุความจุสูง โดยน าพลังงานที่สูญเปลําไปในชํวงของการเบรคน าเข๎ามาเก็บในรูปของพลังงานไฟฟ้า 
นอกจากนี้ปัญหาของรอบการอัดและคายประจุของแบตเตอร่ีตามที่ Mahmudi & Gazwi (2014) ได๎แสดงการ
เปรียบเทียบการใช๎งานรํวมกันของแบตเตอร่ีและตัวเก็บประจุความจุสูงเพื่อจํายให๎กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
พบวําตัวเก็บประจุความจุสูงมีความได๎เปรียบกวําในแงํของการอัดและคายประจุ โดยทดสอบกับตัวเก็บประจุ
ความจุสูงขนาด 104 ไมโครฟารัด ซึ่งสามารถลดขนาดของแบตเตอร่ีได๎ถึง 46 % จึงเห็นได๎วําปัจจุบันมีการ
ประยุกต์ใช๎ตัวเก็บประจุความจุสูงเพื่อใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยูํมาก 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่กลําวถึงการใช๎ตัวเก็บประจุความจุสูงในการกักเก็บพลังงานรํวมกับแบตเตอร่ี โดย
ให๎ผลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ตัวเก็บประจุความจุสูงมีข๎อได๎เปรียบด๎านอายุการใช๎งานและการจําย
กระแสให๎กับโหลดได๎รวดเร็ว 

นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานหรือการเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นั้นก็มีความส าคัญด๎วย 
เชํน การเปลี่ยนแปลงของโหลดอยํางกะทันหันอันเนื่องมาจากสภาพถนน งานวิจัยนี้จึงน าเสนอแนวคิดการ
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ออกแบบระบบพร๎อมแบบจ าลองของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช๎โซลําเซลล์ขนาด 1.2 กิโลวัตต์ ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงของโหลดอยํางกะทันหัน โดยเปรียบเทียบระบบทั่วไปกับระบบที่เพิ่มตัวเก็บประจุความจุสูง 
เพื่อชํวยจํายกระแสให๎กับชุดขับเคลื่อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของโหลดอยํางกะทันหัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               เพื่อศึกษาและจ าลองการใช๎งานตัวเก็บประจุความจุสูง เพื่อชํวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนอง
ตํอการเพิ่มขึ้นของสภาวะขับเคลื่อนอยํางกะทันหันของระบบรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
            ในการออกแบบระบบขับเคลื่อนนั้น ล าดับแรกต๎องก าหนดรูปแบบภาระในการขับเคลื่อนเบื้องต๎นที่
ต๎องการทดสอบกํอน โดยตามมาตรฐาน ECE-15 ได๎ก าหนดรูปแบบของการขับเคลื่อนไว๎ ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบของการขับเคลื่อนตามมาตรฐานของ NEDC ทั้งหมด 4 รอบการทดสอบ 
 
     แตํด๎วยลักษณะของโหลดที่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงในระดับตําง ๆ ไมํได๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ต๎องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโหลดอยํางกะทันหัน ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วการเพิ่มขึ้น
ของภาระขับเคลื่อนอาจมีได๎หลายสาเหตุ และมีความเป็นไปได๎ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของความต๎องการกระแส
มากกวําหนึ่งคร้ังในชํวงเวลาที่ใกล๎เคียงกัน ดังนี้แล๎วรูปแบบที่ได๎ก าหนดขึ้นจึงเน๎นการเปลี่ยนแปลงของความ
ต๎องการกระแสในชํวงสั้น ๆ ซึ่งมีทั้งการเพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง ตามชํวงเวลาตําง ๆ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 รูปแบบภาระในการขับเคลื่อนที่ออกแบบขึ้นให๎มีการเปลี่ยนแปลงหลายชํวงเวลาอยํางกะทันหัน 
 

วงจรการวางระบบ ส าหรับระบบขับเคลื่อนในงานวิจัยนี้ โจทย์ตั้งต๎นคือการน าชุดโซลําเซลล์ขนาด 
1.2 กิโลวัตต์ มาใช๎เป็นแหลํงพลังงาน โดยมีคําก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผลิตได๎อยูํที่ 0.35 กิโลวัตต์ แตํก าลังไฟฟ้าที่
ต๎องการเพื่อการขับเคลื่อนในแตํละชํวงเวลานั้นแตกตํางกัน ดังนั้นหากใช๎พลังงานจากโซลําเซลล์เพียงอยํางเดียว
ระบบขับเคลื่อนจะมีสมรรถนะต่ า และมีผลตอบสนองในการขับเคลื่อนช๎า หากต๎องการให๎มีความสามารถ
จํายก าลังไฟฟ้าอยํางเพียงพอ จ าเป็นที่จะต๎องมีแหลํงจํายพลังงานไฟฟ้าจากแหลํงอื่นเข๎ามาชํวยในการท างาน 
          รูปแบบทางไฟฟ้าของระบบมีการจัดวางระบบดังภาพที่ 3 โดยแหลํงพลังงานหลักคือ แผงโซลําเซลล์ 
ท าหน๎าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจํายให๎กับระบบขับเคลื่อน ในขณะเดียวกัน
ก็จะอัดประจุเข๎าสูํแบตเตอร่ีและตัวเก็บประจุโดยระบบควบคุมที่ได๎ออกแบบขึ้น ซึ่งในภาพที่ 3 ระบบจะมี
ทิศทางของการจํายพลังงานตามลูกศร 
 

 
   

ภาพที่ 3 วงจรระบบการจํายพลังงานของระบบขับเคลื่อน 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในงานวิจัยนี้จะเขียนโปรแกรมแบบ Simulink Model ดังภาพที่ 4 โดยสามารถแบํงระบบออกเป็น 3 สํวน 
ได๎แกํ สํวนที่ 1) โซลําเซลล์ สํวนที่ 2) ระบบควบคุมตัวเก็บประจุความจุสูงและแบตเตอร่ี และสํวนที่ 3) ภาระ
โหลด ตามล าดับ 

 
 

ภาพที่ 4 โปรแกรมระบบการจํายพลังงานให๎กับโหลด 
   

ผลการวิจัย 
 ในการทดลองการท างาน จะทดสอบหาผลตอบสนองของแหลํงจํายพลังงานตํอการเปลี่ยนแปลงโหลด 
ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 ผลตอบสนองของแหลํงจํายพลังงานตํอการเปลี่ยนแปลงของโหลด 
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จากภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลตอบสนองของแหลํงจํายพลังงานตํอการเปลี่ยนแปลงของโหลด 
ดังนี ้

กราฟ (a) แสดงการเปลี่ยนแปลงของโหลดของการขับเคลื่อน พบวํามีการเพิ่มขึ้นของโหลดทั้งหมด 
4 ต าแหนํง ตามการทดสอบทั้งหมด 4 รอบ 

กราฟ (b) แสดงระดับของพลังงานในแบตเตอร่ีในระบบที่ไมํสํงผลตํอตัวเก็บประจุความจุสูง ซึ่งมี
การตอบสนองตํอโหลดเมื่อก าหนดคําตั้งต๎นแบตเตอร่ีไว๎ที่ 88% 

กราฟ (c) แสดงระดับของพลังงานในแบตเตอร่ีในระบบที่ตํอรํวมกับตัวเก็บประจุความจุสูง ซึ่งมี
การตอบสนองตํอโหลดเมื่อก าหนดคําเร่ิมต๎นแบตเตอร่ีไว๎ที่ 88% และตัวเก็บประจุความจุสูงมีคําความจุ 100% 

กราฟ (d) แสดงกระแสไฟฟ้าที่จํายออกจากแหลํงจํายพลังงานเพื่อตอบสนองตํอโหลด 
          จากกราฟทั้งหมดชี้ให๎เห็นวํา เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของโหลดตามที่ได๎ก าหนด จะสํงผลตํอระดับปริมาณ
พลังงานของแบตเตอร่ีให๎มีคําลดลงตามกัน ตามที่แสดงในกราฟ (b) เนื่องจากวําพลังงานไฟฟ้าที่โซลําเซลล์
สามารถสร๎างและผลิตได๎เพื่อน าสํงเข๎าในระบบขับเคลื่อนไมํเพียงพอตํอความต๎องการ แตํเมื่อน าระบบที่ท า
การตํอรํวมกับตัวเก็บประจุความจุสูงเพื่อเปรียบเทียบ พบวําปริมาณพลังงานในแบตเตอร่ีมีระดับการลดลงที่
ช๎ากวําเดิมและมีบางชํวงเวลาที่กระแสไฟฟ้าเกินจากความต๎องการ ซึ่งได๎มีการป้อนกลับเข๎าแบตเตอร่ี ดังใน
กราฟ (c) และเมื่อเปรียบเทียบจํายคํากระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองตํอการเพิ่มขึ้นของโหลด พบวํามีคํากระแสไฟฟ้า
ในปริมาณที่สูงจากตัวเก็บประจุความจุสูงของทั้งหมดสามชํวงของการเพิ่มขึ้นของโหลด ดังในกราฟ (d) ซึ่ง
คํากระแสไฟฟ้านั้นสามารถตอบสนองความต๎องการด๎วยเวลาเพียง 50 มิลลิวินาที จากระบบควบคุมโดยไมํ
นับผลการตอบสนองทางกล  
 

อภิปรายผล 
              จากการออกแบบระบบและสร๎างแบบจ าลองของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช๎โซลําเซลล์ 
ขนาด 1.2 กิโลวัตต์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโหลดอยํางกะทันหัน โดยเปรียบเทียบระบบที่มีทั่วไปกับ
ระบบที่เพิ่มตัวเก็บประจุความจุสูง เพื่อชํวยจํายกระแสให๎กับชุดขับเคลื่อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของโหลด
อยํางกะทันหัน พบวําการใช๎ตัวเก็บประจุความจุสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการจํายกระแสให๎กับโหลดในภาวะ
ที่มีความตอ๎งการมากอยํางกะทันหัน ให๎ข๎อได๎เปรียบโดยตรงกับการตอบสนองของรถยนต์ไฟฟ้าตํอความต๎องการ
และสํงผลให๎มีการดึงคํากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีที่ลดลง ซึ่งจะสํงผลให๎แบตเตอร่ีมีอายุการใช๎งานที่ยาวนาน
ขึ้น และด๎วยการจํายกระแสไฟฟ้าในปริมาณมากของตัวเก็บประจุความจุสูงจะท าให๎กระแส ไฟฟ้าสํวนเกินถูก
ด าเนินการประจุพลังงานไฟฟ้ากลับเข๎าแบตเตอร่ี เพราะฉะนั้นในการออกแบบระบบรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์นี้ การเลือกใช๎แบตเตอร่ีประเภทตะกั่วกรดจึงมีข๎อได๎เปรียบ เนื่องจากสามารถทนคํากระแสไฟฟ้าได๎
มากกวํา แตํหากพิจารณาทางด๎านเศรษฐศาสตร์จะพบวํา ตัวเก็บประจุความจุสูงจะมีต๎นทุนที่สูงกวํา แตํเมื่อ
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เปรียบเทียบด๎านการบ ารุงรักษาและอายุการใช๎งานแล๎ว ถือวํามีความคุ๎มคําที่จะเพิ่มเติมเข๎าไปในระบบรถยนต์
ไฟฟ้า เพื่อสามารถน าไปพัฒนาประยุกต์ใช๎ในยานพาหนะปัจจุบันและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตํอไป 
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การพัฒนาสื่อการสอนวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อน าเสนอรายงาน 
ด้วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 

DEVELOPING INSTRUCTION MEDIA OF DATABASE CONNECTION  
FOR REPORT PRESENTATION WITH MIXED MEDIA  

ON INTRANET NETWORK SYSTEM 
 

ชเนศ  รัตนอุบล* 
Chanate Ratanaubol 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูล

เพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือขํายอินทราเน็ต 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือขํายอินทราเน็ต และ   
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎สื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิค
สื่อผสมบนระบบเครือขํายอินทราเน็ต โดยน าสื่อการสอนที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นโดยผํานการประเมินจากผู๎เชี่ยวชาญ
แล๎วไปเก็บข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางเพื่อใช๎ในการเรียนการสอน ผู๎วิจัยได๎สร๎างสื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอ
ฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือขํายอินทราเน็ตมาใช๎กับนักศึกษาที่เป็น
กลุํมตัวอยํางในรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางฐานข๎อมูล จ านวน 30 คน พบวําคุณภาพด๎านความสอดคล๎อง
การสร๎างสื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือขําย
อินทราเน็ต จากการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญมีคําความสอดคล๎องเฉลี่ยเทํากับ 0.92 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.14 แสดงวํามีความสอดคล๎องที่ดีและมีความแปรปรวนน๎อย สามารถน าไปท าการวิจัยตํอไปได๎ 
สํวนผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางที่ใช๎สื่อการสอนพบวํา มีความพึงพอใจในสื่อการสอนที่
ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นอยูํในระดับมากคือ 4.13 แสดงให๎เห็นวําสื่อการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น ท าให๎ผู๎เรียนมีความ
สนใจและชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความคงทนในการจ า ซึ่งอาจสํงผลตํอความสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
ค าส าคัญ: สื่อการสอน, การเชื่อมตํอฐานข๎อมูล, สื่อผสม, อินทราเน็ต 
 
 
 
 
 

* อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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ABSTRACT 
This is a quality research. The objectives of this research are to 1) develop leaning media of 

connecting database for present report with intranet media techniques 2) find quality of leaning media of 
connecting database for present report with intranet media technique 3) evaluate the satisfaction of users 
learning how to connect to database and mixed media techniques on the intranet by leaning media evaluated 
by professional team. Then data is collected with sample to help teaching and studying. The researcher 
develops leaning media by connecting database of the present report with intranet media technique used 
with 50 students enrolling in Database Application course. The result of the research found that the quality 
of the Developing Instruction Media of Database Connection for Report Presentation with Mixed Media 
on Intranet Network System is good with the evaluation from 3 professionals which agreed upon the 
consistent of the program. The average 0.92 and has standard deviation of 0.14. The result states that the 
instruction media has good consistent and less variant can continue to use these research. The result of 
evaluation data from sample using teaching media found that there is a satisfaction in the learning media 
that researchers develop is 4.13. It indicates that teaching media that researchers develop make students 
become more interested and as well as encourage students to memorize better which results in better study 
outcome. 
Keywords: teaching media, database connection, mixed media, intranet.   
 

บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได๎เข๎ามามีบทบาทตํอชีวิตมนุษย์เป็นอยํางมาก และยากที่จะปฏิเสธได๎ 
ไมํวําองค์กรรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนตํางก็จ าเป็นต๎องใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาชํวยในการด าเนินงาน 
ส าหรับผู๎ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านเอกสารยํอมร๎ูดีวํา ถ๎าในระบบการท างานขาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข๎ามาชํวยสนับสนุนการท างานแล๎วคงได๎รับผลกระทบที่ยุํงยากมากยิ่งขึ้น 
 เทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบไปด๎วยระบบงานด๎านการจัดการเอกสาร การค านวณและการจัดการ
ด๎านฐานข๎อมูล ส าหรับวงการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหลายแหํงก็ได๎น าระบบการจัดการด๎านฐานข๎อมูล
เข๎ามาชํวยสนับสนุนงานด๎านจัดสื่อการสอน หรือสนับสนุนงานด๎านการน าเสนอรายงานโดยการสร๎าง
รายงานจากที่เก็บไว๎ในฐานข๎อมูล เพราะการน าเสนอรายงานโดยดึงข๎อมูลมาจากฐานข๎อมูลจะชํวยลดเวลาใน
การท างาน ผู๎ปฏิบัติงานสามารถน าเวลาที่เหลือไปท างานในสํวนอื่นที่ตนเองรับผิดชอบ สํงผลให๎ความส าเร็จ
ของงานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให๎ทันตํอเทคโนโลยีและสถานการณ์ในปัจจุบัน ระบบที่กลําวมานี้จะชํวย
สนับสนุนด๎านการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 แนวการ
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จัดการศึกษา และหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให๎มีความร๎ูความสามารถและทักษะในการผลิต 
รวมทั้งการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมาตรา 66 วําด๎วยเร่ืองสิทธิของผู๎เรียน 
เปิดโอกาสให๎ได๎ใช๎สื่อเพื่อการเรียนรู๎ต้ังแตํแรกเร่ิมของการเรียนให๎มากที่สุด 

วิชาการเขียนโปรแกรมส าเร็จรูป (Program Package 1) ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวิชาพื้นฐานที่ส าคัญยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ เพราะเป็นการน าโปรแกรม PHP โดยมีโปรแกรม MySQL เป็นฐานข๎อมูลมาประยุกต์ใช๎ในการเรียน 
ที่จะน าไปสูํความส าเร็จในวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันพบวําผู๎เรียนยังขาดทักษะทางด๎านการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
อยูํเป็นจ านวนมาก ผลจากการสอบถามและสังเกตพบวํา นักศึกษายังไมํเข๎าใจวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อ
น าเสนอรายงาน สํงผลให๎การสอบมีคะแนนต่ าและอาจมีผลตํอเนื่องไปจนถึงชํวงของการท างานเมื่อจบการศึกษา 

ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะสร๎างสื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสม
บนระบบเครือขํายอินทราเน็ต ซึ่งเป็นการออกแบบโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะ
ในสถานการณ์จริง ประกอบด๎วยการน าแนวคิดหลาย ๆ อยํางโดยเฉพาะเกี่ยวกับการฝึกเชื่อมตํอฐานข๎อมูล
และการปฏิสัมพันธ์มาผสมผสานกันอยํางเป็นระบบ แล๎วน าเสนอในรูปแบบสื่อการสอนบนระบบเครือขําย
อินทราเน็ต ซึ่งข๎อดีของเครือขํายอินทราเน็ตคือ สามารถลดข๎อจ ากัดของระบบอินเทอร์เน็ต (internet) ในด๎าน
ความลําช๎าหรือระบบลํมได๎ สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกืดการจินตนาการถํายโยงการเรียนได๎
ดี สามารถมองเห็นตัวอยํางได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น ชํวยในการตรวจปรับความร๎ูความเข๎าใจ ชํวยในการทบทวน
เนื้อหาเพื่อป้องกันการเลือนหายได๎ ซึ่งจะท าให๎เกิดประสิทธิภาพในการเรียนร๎ูที่ตอบสนองในด๎านความแตกตําง
ระหวํางบุคคลได๎เป็นอยํางดี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบ
เครือขํายอินทราเน็ต 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิค
สื่อผสมบนระบบเครือขํายอินทราเน็ต 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎สื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วย
เทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือขํายอินทราเน็ต 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. สื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือขําย
อินทราเน็ตที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวําหรือเทํากับเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
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 2. ผู๎เรียนที่เรียนด๎วยสื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูลเพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสมบน
ระบบเครือขํายอินทราเน็ตที่พัฒนาขึ้น จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดแบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยใช๎แบบแผนการทดลองแบบกลุํมเดียว 
สอบกํอน-สอบหลัง (one group pretest-posttest design) 
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุํมเดียว สอบกํอน-สอบหลัง 
 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบจัดการ  
ฐานข๎อมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลือกโดยวิธีเจาะจง 
ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 30 คน 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
 1. การสร๎างสื่อการสอน มีรายละเอียดดังน้ี 

- ออกแบบเนื้อหาที่จะน าไปใสํในฐานข๎อมูล แล๎วให๎ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนประเมินประสิทธิภาพ
ของเนื้อหาด๎วยสถิติ IOC 

- ออกแบบฐานข๎อมูล และก าหนดตัวอยํางงานที่จะน ามาใช๎ 
- ออกแบบหน๎าจอการท างานตามหลักการออกแบบ WBI 
- พฒันาโปรแกรมตามที่ออกแบบไว๎ คือสร๎างข๎อมูลลงในฐานข๎อมูล หลังจากนั้นใช๎ค าสั่งเรียกข๎อมูล

จากฐานข๎อมูลมาน าเสนอโดยการออกรีพอร์ท โดยใช๎โปรแกรมวิชวลเบสิค 
- น าสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองเพื่อหาข๎อผิดพลาด โดยใช๎กลุํมทดลองกลุํมยํอยจ านวน 3 คน 

ซึ่งเป็นผู๎ที่เคยเรียนวิชานี้มากํอน 
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- น ามาปรับปรุงแก๎ไข แล๎วให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านสื่อและเทคนิคจ านวน 3 คน เป็นผู๎ประเมินเพื่อหา
ประสิทธิภาพของสื่อด๎วยสถิติ IOC 

- น าสื่อการสอนที่ผํานการประเมินจากผู๎เชี่ยวชาญมาแก๎ไขปรับปรุงให๎สมบูรณ์ แล๎วน าไปทดลอง
ใช๎กับกลุํมตัวอยํางตํอไป 
 2. การสร๎างแบบทดสอบ มีรายละเอียดดังน้ี 

- ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร๎างแบบทดสอบตามที่ก าหนดไว๎ แบํงเป็น แบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข๎อ ตอบถูกได๎ 1 คะแนน ตอบผิดได๎ 0 คะแนน และข๎อสอบแบบปฏิบัติ 
จ านวน 5 ข๎อ ข๎อละ 5 คะแนน เกณฑ์การให๎คะแนนเป็นไปตามที่ก าหนดไว๎ 

- น าแบบทดสอบให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 45 ข๎อ จากนั้นน ามาหาดัชนีความสอดคล๎อง 
(index of consistency: IOC) ระหวํางข๎อสอบกับผลการเรียนร๎ูที่คาดหวัง ปรากฏวําดัชนีความสอดคล๎องมีคํา 
0.7 - 1.00 ได๎ข๎อสอบที่มีความสอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังทั้งหมด 25 ข๎อ 

- หลังจากทดลองใช๎แบบทดสอบกับกลุํมตัวอยํางที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางจริงจ านวน 30 คน โดยการ
วิเคราะห์หาคําอ านาจจ าแนกรายข๎อ แบํงกลุํมได๎กลุํมเกํงจ านวน 8 คน และกลุํมอํอนจ านวน 8 คน ผลการวิเคราะห์
ตามเกณฑ์พบวํา แบบทดสอบมีคําความยากงํายต่ าสุดเทํากับ 0.20 และสูงสุดเทํากับ 0.7 และคําอ านาจจ าแนก
ตั้งแตํ 0.20 ขึ้นไป ได๎ข๎อสอบทั้งหมดจ านวน 25 ข๎อ จากนั้นแบํงข๎อสอบออกเป็น แบบทดสอบกํอนเรียนกับ
แบบทดสอบหลังเรียน หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวนชุดเดียว จ านวน 25 ข๎อ และ
แบบทดสอบท๎ายบทเรียนที่ 1 เป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข๎อ และแบบทดสอบท๎ายบทที่ 2 เป็นแบบอัตนัย 
จ านวน 5 ข๎อ โดยน าข๎อสอบจากกํอนเรียนและหลังเรียนมาคละกัน 

- วิเคราะห์คําความเชื่อมั่น (reliability) โดยค านวณหาคําสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามสูตรคูเดอร์-   
ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ซึ่งคําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีคําเทํากับ 0.84 อยูํในระดับดี สามารถที่
จะน าไปใช๎ได๎ 
 3. การสร๎างแบบประเมินคุณภาพของสื่อการสอน โดยน าของเดิมที่มีอยูํแล๎วมาปรับปรุง ได๎แบบสอบถาม
เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียน 2 ด๎านคือ ด๎านเนื้อหาและด๎านเทคนิควิธีการผลิตสื่อ ให๎ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎
ประเมินด๎านละ 3 ทําน 
 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการทดลองกับระบบเครือขํายอินทราเน็ต โดยยึดตามหลักเกณฑ์วิธีการทางวิจัยมาท า

การทดลองกับกลุํมตัวอยําง โดยผู๎วิจัยเป็นวิทยากรในการอบรมและนัดเวลากับกลุํมตัวอยํางในการเข๎ามาเรียน 

ซึ่งด าเนินการทดลองตามปฏิทินการเรียนดังนี้ 
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 - ผู๎วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของสื่อการสอน แนะน าวิธีการใช๎สื่อการสอน วิธีการเข๎าสูํบทเรียน การ
ควบคุมบทเรียน วิธีการเรียน และให๎ท าแบบทดสอบกํอนเรียน จากนั้นจึงเร่ิมเรียนตามสื่อที่ได๎เตรียมไว๎ 
 - เมื่อเรียนจบบทที่ 1 ผู๎เรียนจะต๎องท าแบบทดสอบท๎ายบทเรียนลงในกระดาษ เมื่อเรียนจบบทที่ 2 
จะต๎องฝึกปฏิบัติตามใบงานและท าแบบทดสอบท๎ายบทเรียนลงในกระดาษ 
 - หลังจากนั้นให๎ท าแบบทดสอบหลังเรียน และท าการทดสอบปฏิบัติเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากนั้นเก็บบันทึกข๎อมูลไว๎ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล๎วบันทึกข๎อมูลใสํแผํน CD จึงจะถือวําผู๎เรียนเรียนจบ
หลักสูตรของการเรียนด๎วยสื่อการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น โดยจะแสดงผลคะแนนของผู๎เรียนให๎ทราบกํอนปิด
การอบรม 
 การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 
 การทดสอบตามสมมติฐานข๎อที่ 1 คือ การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น โดย
ใช๎ระดับคําคะแนนที่ได๎ของกลุํมตัวอยําง ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบ
ระหวํางเรียนแตํละบท จ านวน 25 ข๎อ และแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 25 ข๎อ มาเปรียบเทียบตามสูตร E1/E2 
 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 การทดสอบตามสมมติฐานข๎อที่ 2 คือ การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนระหวํางกํอนเรียนและ
หลังเรียน  โดยใช๎ระดับคําคะแนนที่ได๎ของกลุํมตัวอยําง ซึ่งเป็นคะแนนของแบบทดสอบกํอนเรียนจ านวน 25 ข๎อ 
และแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 25 ข๎อ มาเปรียบเทียบตามสูตร t-test Dependent 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอน 
 โดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากที่ผู๎เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล๎ว น าผล
ที่ได๎มาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติมาตรวัดคํา 5 ระดับ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 - การหาคําสถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําคะแนนเฉลี่ย (mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 - การวิเคราะห์แบบทดสอบ ได๎แกํ การหาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมโดยใช๎สูตร IOC และขอบเขตของคําเฉลี่ยที่ได๎จากแบบสอบถามความคิดเห็นวําสอดคล๎อง
ของผู๎เชี่ยวชาญ และผู๎ใช๎สื่อการสอน คําน้ าหนัก 1 - 5 
 - การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน E1/E2 
 - การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมตัวอยํางเดียวกัน โดยใช๎สูตร t-test (Dependent) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาสื่อการสอน 
        ผู๎วิจัยได๎พัฒนาสื่อการสอนบนเว็บแบบออฟไลน์ เร่ืองการพัฒนาสื่อการสอนวิธีการเชื่อมตํอฐานข๎อมูล
เพื่อน าเสนอรายงานด๎วยเทคนิคสื่อผสมบนระบบเครือขํายอินทราเน็ต เนื้อหาที่ใช๎ในการเรียนการสอนเป็นวิชา
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยเรียกจากฐานข๎อมูลมาน าเสนอรายงาน ด าเนินการสอนโดยผู๎วิจัย เป็นการจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนร๎ูแบบคนเดียวแตํสามารถชํวยเหลือกันเรียนร๎ูได๎ ประเมินตามสภาพจริงจากโปรแกรม
ชิ้นงาน ซึ่งผลการพัฒนาสื่อการสอนปรากฏดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                          ภาพที่ 1 หน๎าจอหลัก                                   ภาพที่ 2 หน๎าจอวิดีโอวิธีการสร๎างรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ภาพที่ 3 หน๎าจอแสดงการสร๎างรายงานด๎วย Crystal Report 
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 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน  
 ผู๎วิจัยน าสื่อการสอนและแบบสอบถามไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทําน ประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพ 
พบวําความสอดคล๎องการสร๎างรายงานด๎วยโปรแกรมวิชวลเบสิก มีคําความสอดคล๎องเฉลี่ยเทํากับ 0.92 และ 
SD เทํากับ 0.14 แปลผลได๎วํามีความสอดคล๎องที่ดีและมีความแปรปรวนน๎อย สามารถน าไปวิจัยตํอได๎ ดัง
ตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาความสอดคล๎องของสื่อการสอน 
 

ข้อค าถาม ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC SD 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

รวม  11 10 11 30 11 1 
คําเฉลี่ย  0.43 0.40 0.43 1.01 1.01 0.1 
SD  0.00 0.13 0.00 0.24 0.08 0.14 
 
 จากตารางที่ 2 พบวําความสอดคล๎องของสื่อการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น มีคําเฉลี่ยของผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 
3 ทําน เทํากับ 1.01  คําความแปรปรวนอยูํที่ 0.14  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยสื่อการสอน 
 สรุปความพึงพอใจของผู๎เรียนด๎วยสื่อการสอน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนด๎านสื่อการสอน 
 

ความพึงพอใจด้านเทคนิคของสื่อ ค่าเฉลี่ย  ( ) SD แปลผล 

ด๎านการออกแบบกิจกรรม  4.06 0.60 พอใจมาก 
ด๎านการเรียนร๎ูรํวมกันแบบกระบวนการกลุํม 3.97 0.43 พอใจปานกลาง 
ด๎านประโยชน์ที่ได๎รับ 4.36 0.45 พอใจมาก 

รวม 4.13 0.90 พอใจมาก 
 
         จากตารางที่ 3 พบวําผู๎เรียนมีความพึงพอใจในสื่อการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.13 โดยมีความพึงพอใจในด๎านการออกแบบกิจกรรมและด๎านการเรียนร๎ูรํวมกันแบบกระบวนการ
กลุํมอยูํในระดับมาก สํวนความพึงพอใจในด๎านประโยชน์ที่ได๎รับอยูํในระดับปานกลาง แสดงให๎เห็นวําสื่อ
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การสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นท าให๎ผู๎เรียนมีความสนใจ และชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความคงทนในการจ า ซึ่ง
อาจสํงผลตํอความสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 สรุปผลการวิจัย 
 สื่อการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช๎ในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีได๎ สํวนปัญหาด๎านเทคนิคที่พบในการวิจัยคือ ผู๎เรียนสํวนใหญํจะชอบการเรียนด๎วยสื่อวิดีโอเพราะ
สามารถท าให๎เรียนทันเพื่อน แตํเกิดปัญหาจากการที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์รันโปรแกรมไมํได๎ ติดบั๊กบํอย ๆ ท าให๎
การเรียนการสอนเป็นไปอยํางช๎า ๆ  จึงท าให๎ร๎ูสึกยุํงยากและเสียเวลา 
 ผลการวิจัยสามารถน าไปใช๎ในรายวิชาที่เป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได๎ และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎
ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ แงํมุมอื่นได๎อีกมากมาย ส าหรับผู๎ที่สนใจการพัฒนาสื่อการสอนนั้น ควรศึกษาวิจัยในการ
สร๎างหรือพัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจ าเป็นต๎องอาศัยความเชี่ยวชาญในการ
ตัดตํอวิดีโอ แล๎วน าไปไว๎บนยูทูป หลังจากนั้นจึงดาวน์โหลดวิดีโอจากยูทูปมาใช๎งาน การกระท าแบบนี้เป็น
ความเพียรพยายามที่จะสร๎างสรรค์ผลงานที่ดีออกมา เพื่อที่จะน าผลงานที่ได๎มาเป็นข๎อมูลในการพัฒนา
ผลงานชิ้นตํอไปและเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับประโยชน์มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรมีการสร๎างและพัฒนาสื่อการสอนแบบการเขียนโปรแกรมด๎วยวิดีโอในสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ให๎
หลากหลายมากขึ้น เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบที่ตัวเองต๎องการได๎ เชํน รูปแบบมัลติมีเดีย 
รูปแบบวีดีโอ รูปแบบที่เน๎นข๎อความและภาพประกอบ 
 2. ควรอ านวยความสะดวกในการลงโปรแกรมเพื่อเขียนภาษาวิชวลเบสิกให๎สมบูรณ์ เวลารันโปรแกรม
จะได๎ไมํติดบั๊ก ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎ในการเขียนโปรแกรมได๎อยํางรวดเร็วขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาบทเรียนหรือ LMS เพื่อน าเน้ือหารายวิชาอ่ืน ๆ เข๎าสูํระบบ 
เพื่อประโยชน์ส าหรับผู๎สร๎างสื่อการสอนตํอไป 
 2. ควรน าแผนการเรียนแบบใช๎วิดีโอจากยูทูปไปใช๎กับวิชาด๎านทฤษฎีด๎วยก็จะเป็นการดีอยํางมาก จะท า
ให๎ผู๎เรียนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม การรับรู๎ข๎อมูล และความพึงพอใจของลูกค๎าตํอการใช๎

บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุํมตัวอยํางคือลูกค๎าของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั้งเพศชาย
และเพศหญิง อายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป และอยูํในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เคยใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ านวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 
คําความถี่ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-Square เพื่อทดสอบความแตกตํางของตัวแปร และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยมากกวํา 2 กลุํม 
พบวํา 

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย อายุระหวําง 31 - 35 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  มีการศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรี ความถี่ในการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาโดยเฉลี่ยคือ 1-5 คร้ังตํอเดือน มีระยะเวลาที่ใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
คือ 7 - 12 เดือน 
 การรับร๎ูข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยรวมอยูํในระดับ
ดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีการรับร๎ูข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของ 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
ปีการศึกษา 2559 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยาด๎านความเสี่ยงมากที่สุด โดยอยูํในระดับดีมาก รองลงมาคือด๎านการใช๎งาน อยูํในระดับดี 
และน๎อยที่สุดคือด๎านการใช๎ประโยชน์ อยูํในระดับดี 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยรวมอยูํในระดับสูง 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจด๎านระบบของโมบายแบงก์กิ้งมากที่สุด โดย
อยูํในระดับสูง รองลงมาคือด๎านการบริการของโมบายแบงก์กิ้ง อยูํในระดับสูงเชํนกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 1 ลูกค๎าที่มีลักษณะทางประชากร (ระดับการศึกษา, อาชีพ) แตกตํางกัน 
มีพฤติกรรมการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ความถี่ของการเข๎าใช๎งาน, ระยะเวลาที่
ใช๎งาน) แตกตํางกัน โดยพบวําลูกค๎าที่มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการโมบาย
แบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกตํางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 2 ลูกค๎าที่มีพฤติกรรมการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (ความถี่ของการเข๎าใช๎งาน, ระยะเวลาที่ใช๎งาน) แตกตํางกัน มีการรับร๎ูข๎อมูลเกี่ยวกับบริการโม
บายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ด๎านความเสี่ยง, ด๎านการใช๎งาน, ด๎านการใช๎ประโยชน์) แตกตํางกัน 
โดยพบวําลูกค๎าที่มีความถี่ของการเข๎าใช๎งานและระยะเวลาที่ใช๎งานบริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาแตกตํางกัน มีการรับร๎ูข๎อมูลเกี่ยวกับบริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกตํางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 3 ลูกค๎าที่มีพฤติกรรมการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (ความถี่ของการเข๎าใช๎งาน, ระยะเวลาที่ใช๎งาน) แตกตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการ
โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ด๎านระบบ, ด๎านการบริการ) แตกตํางกัน โดยพบวําลูกค๎าที่มี
ความถี่ของการเข๎าใช๎งานและระยะเวลาที่ใช๎งานบริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกตํางกัน 
มีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกตํางกัน 
ค าส าคัญ: การรับร๎ูข๎อมูล, ความพึงพอใจ, โมบายแบงก์กิ้ง, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 

ABSTRACT  
 This research aims to study behavior, recognition of data and satisfaction of customers using the 
mobile banking services of Bank of Ayudhya.  The samples of this research were 1,400 clients of Bank of 
Ayudhya, men and women, aged above 18 years old in Chonburi, who used Bank of Ayudhy mobile 
banking services. The questionnaire is applied to analyze data such as frequency, mean, standard deviation 
and Chi-square statistic to test the variance. One measure is used to analyze variance (ANOVA) to test the 
difference between the mean of two groups. 

The result of study found that women are those who respond more than men, age average at 31 - 35 
years old. They work in private company, and in education level, mostly in Bachelor Degree. Frequency 
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rate of using the mobile banking services of Bank of Ayudhya is at the average of one to five times per month 
and for the longest length of time of 7 - 12 months.  

Perception data about using the mobile banking services of Bank of Ayudhya shows the average 
which was at a good level. Considered in detail, we found how the samples had perception toward using 
Bank of Ayudhya mobile banking services. The best perception was issue of risk at very good level. The 
least was utilization which also was at good level.   

Satisfaction about using the mobile banking services of Bank of Ayudhya, average was at a high 
level. Considered in detail, we found that the sample had satisfaction of system of mobile banking which 
was at high level.  Next is the services of mobile banking which had satisfaction at high level. 

The result of hypothesis no. 1: demographic clients (education level, occupation) with different 
behavior of using mobile banking services of Bank of Ayudhya (frequency of access, duration of service) 
are also different.  We found that the clients with different education levels and occupations had different 
behaviors of using mobile banking of Bank of Ayudhya also.       

The result of hypothesis no. 2: clients with different behaviors of using mobile banking services 
of Bank of Ayudhya (frequency of access, duration of service) had different perception of data about mobile 
banking services of Bank of Ayudhya (risk, using work, and usability). We found that when the frequency of 
access, duration of services of mobile banking of Bank of Ayudhya is different, their perception are also 
different.  

The result of hypothesis no. 3: clients with different behaviors of using mobile banking of Bank 
of Ayudhya (frequency of access, duration of service) had different perception on services (system and 
services) of mobile banking of bank of Ayudhya. We found that clients with different frequency of access 
and duration of services had various level of satisfaction of using mobile banking of Bank of Ayudhya. 
Keywords: perception data, satisfaction, mobile banking, Bank of Ayudhya. 
 

บทน า  
สังคมไทยในปัจจุบันให๎ความส าคัญกับเคร่ืองมือสื่อสาร โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือซึ่งใช๎ในการติดตํอ 

สื่อสารได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว และมีบทบาทในชีวิตประจ าวันทั้งด๎านสํวนตัวและด๎านธุรกิจ  ผู๎ประกอบการ
ในยุคของข๎อมูลขําวสารจึงต๎องน าเทคโนโลยีมาใช๎ในธุรกิจเพราะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคใน
ปัจจุบันไมํได๎ขึ้นอยูกํับตัวสินค๎าเพียงอยํางเดียวเหมือนในอดีต แตํผู๎บริโภคยังมองถึงการบริการทั้งกํอนและ
หลังการขาย ในยุคปัจจุบันเราคงปฏิเสธไมํได๎วําอินเทอร์เน็ตได๎เข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของ
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หลายคนไปแล๎ว ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาอยํางตํอเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เคร่ืองมือสื่อสาร รวมถึง
ระบบเครือขํายสัญญาณท าให๎การติดตํอสื่อสารท าได๎งํายและสะดวกขึ้นอยํางมาก 

โมบายแบงก์กิ้ง  เป็นอีกหนึ่งชํองทางการบริการที่หลายธนาคารได๎คิดค๎นและพัฒนาเพื่อสร๎างความ 
สัมพันธ์อันดีระหวํางธนาคารและลูกค๎า ท าให๎ลูกค๎าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการของธนาคาร ซึ่งจะสํงผลให๎
ลูกค๎าใช๎บริการกับธนาคารอยํางตํอเนื่อง ธนาคารตําง  ๆ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งและโมบายเว็บ
ขึ้นมารองรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป เป็นการจูงใจผู๎บริโภคให๎หันมาใช๎งานมากขึ้น โมบายแบงก์กิ้งและ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งผํานโมบายเว็บในปัจจุบันได๎ถูกพัฒนาจนสามารถใช๎งานได๎อยํางสะดวกสบายเหมือนมี
ธนาคารติดตัว มีฟังก์ชันให๎เลือกท าธุรกรรมได๎ครอบคลุม ไมํวําจะโอนเงิน เติมเงิน ช าระคําสินคําและบริการ 
เช็ครายการเดินบัญชี เช็คยอดบัตรเครดิต สับเปลี่ยนซื้อขายกองทุน ฯลฯ  

   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการ การรับร๎ูข๎อมูล  และความพึงพอใจตํอการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้ง

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้ง

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
3. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางพฤติกรรมการใช๎บริการกับการรับร๎ูข๎อมูลเกี่ยวกับบริการโมบาย

แบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
4. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางพฤติกรรมการใช๎บริการกับความพึงพอใจตํอการใช๎บริการโมบาย

แบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
  

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ลูกค๎าที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา แตกตํางกัน 
2. ลูกค๎าที่มีพฤติกรรมการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกตํางกัน มีการรับรู๎

ข๎อมูลเกี่ยวกับบริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แตกตํางกัน 
3. ลูกค๎าที่มีพฤติกรรมการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกตํางกัน มีความ

พึงพอใจตํอการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แตกตํางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ศึกษาพฤติกรรมการรับร๎ูข๎อมูล และความพึงพอใจ
ของลูกค๎าตํอการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยศึกษากับลูกค๎าทั้งเพศชายและเพศ
หญิงที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู๎ที่เคยใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และอาศัยอยูํ
ในเขตพื้นที่ 5 อ าเภอ ของจังหวัดชลบุรี 
 

 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ ลูกค๎าของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 
18 ปีขึ้นไป เป็นผู๎ที่เคยใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และอาศัยอยูํในเขตพื้นที่ 5 อ าเภอ 
ของจังหวัดชลบุร ีสุํมตัวอยํางทั้งอ าเภอ อ าเภอละ 80 คน รวมตัวอยํางทั้งสิ้น 400 คน   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) แบบเลือกตอบ (check list) และประมาณ
คําตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) สอบถามลักษณะประชากรของกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ  เพศ อายุ การศึกษา 
รายได๎ และสอบถามพฤติกรรมการรับรู๎ข๎อมูลและความพึงพอใจตํอการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ คําความถี่  คําเฉลี่ย  คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํา Chi-square และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance: ANOVA)  
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 302 คน (ร๎อยละ 75.50)  

รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 98 คน (ร๎อยละ 24.50) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 210 คน 
(ร๎อยละ 52.50)  รองลงมาคือ ธุรกิจสํวนตัว/ค๎าขาย จ านวน 78 คน (ร๎อยละ 19.50)  และน๎อยที่สุดคือ แมํบ๎าน/
พํอบ๎าน/วํางงาน จ านวน 6 คน (ร๎อยละ 1.50)  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 275 คน (ร๎อยละ 68.80)  
รองลงมาคือ สูงกวําระดับปริญญาตรี จ านวน 74 คน (ร๎อยละ 18.50)  และน๎อยที่สุดคือ ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 1 คน (ร๎อยละ 0.30)    

2. พฤติกรรมการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบวําสํวนใหญํมีความถี่ในการ
ใช๎บริการเฉลี่ยตํอเดือนมากที่สุดคือ 1 - 5 คร้ังตํอเดือน จ านวน 157 คน (ร๎อยละ 39.30)  รองลงมาคือ น๎อยกวํา 
1 คร้ังตํอเดือน จ านวน 127 คน (ร๎อยละ 31.80) และน๎อยที่สุดคือ 6 - 10 คร้ังตํอเดือน จ านวน 57 คน (ร๎อยละ 
14.30) ระยะเวลาที่ใช๎บริการมากที่สุดคือ 7 - 12 เดือน จ านวน 133 คน (ร๎อยละ 33.30) รองลงมาคือ น๎อยกวํา 
3 เดือน จ านวน 123 คน (ร๎อยละ 30.80)  และน๎อยที่สุดคือ 3 - 6 เดือน จ านวน 37 คน (ร๎อยละ 9.30)   
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3. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบวําการรับร๎ูโดยรวม
อยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา การรับรู๎ข๎อมูลด๎านความเสี่ยง อยูํในระดับดีมาก รองลงมาคือ 
ด๎านการใช๎งาน อยูํในระดับดี และน๎อยที่สุดคือ ด๎านการใช๎ประโยชน์ อยูํในระดับดี 

4. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบวําความพึงพอใจ
โดยรวมอยูํในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา ความพึงพอใจด๎านระบบของโมบายแบงก์กิ้งมาก
ที่สุด โดยอยูํในระดับสูง รองลงมาคือ ด๎านการบริการของโมบายแบงก์กิ้ง อยูํในระดับสูงเชํนกัน  
 

อภิปรายผล  
สมมติฐานท่ี 1  ลูกค้าท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แตกต่างกัน พบวํา  
-  ลูกค๎าที่มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกตํางกัน มีความถี่ของการเข๎าใช๎งานและมีระยะเวลาใช๎งาน

บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกตํางกัน โดยลูกค๎าที่มีระดับการศึกษาตั้งแตํอนุปริญญา/
ปวส. ขึ้นไป มีความถี่ของการเข๎าใช๎งานและมีระยะเวลาใช๎งานมากกวํากลุํมลูกค๎าที่มีระดับการศึกษาต่ ากวํา  
อาจเป็นเพราะมีการรับร๎ูข๎อมูลความปลอดภัยและความเข๎าใจเกี่ยวกับบริการโมบายแบงก์กิ้งมากกวํา สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ศศิกานต์ ชวนะเมสร์ (2548) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคและสํวนประสมทางการตลาดที่มี
ตํอการใช๎บริการคอฟฟี่แบงค์กิ้งของธนาคารกสิกรไทย พบวําผู๎ที่มีระดับการศึกษาสูงกวําชอบทั้งบริการทาง
การเงินและบริการร๎านกาแฟในสัดสํวนที่มากกวําผู๎ที่มีระดับการศึกษาต่ ากวํา ผู๎ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ชอบทั้งบริการทางการเงินและบริการร๎านกาแฟมากกวําผู๎ที่มีอาชีพอื่น ผู๎ที่มีรายได๎มากกวําชอบทั้งบริการทาง
การเงินและบริการร๎านกาแฟในสัดสํวนที่มากกวําผู๎ที่มีรายได๎ต่ ากวํา 
 -  ลูกค๎าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพธุรกิจสํวนตัว/ค๎าขาย มีความถี่ของการเข๎าใช๎งาน
บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยามากกวํากลุํมอาชีพอ่ืน รวมทั้งมีระยะเวลาใช๎งานโมบายแบงก์กิ้ง
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยามากกวํา 12 เดือนขึ้นไป อาจเป็นเพราะการด ารงชีวิตประจ าวันของลูกค๎ากลุํมพนักงาน
บริษัทเอกชนและลูกค๎าที่มีอาชีพธุรกิจสํวนตัว/ค๎าขาย มีข๎อจ ากัดด๎านเวลา มีความเรํงรีบ ตลอดจนไมํชอบการ
รอคอยเป็นเวลานาน จึงท าให๎เลือกใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งมากกวํากลุํมลูกค๎าอาชีพอ่ืน สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ วรรณพร หวลมานพ และกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (2559) ที่ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎ใช๎
แอปพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวํา
ลักษณะทางประชากรของผู๎ใช๎งาน (อายุ อาชีพ รายได๎) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช๎แอปพลิเคชัน 
เคโมบายแบงก์กิ้งพลัส (ความถี่ในการใช๎งาน) และพบวําตัวแปรอายุไมํมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช๎
แอปพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส แตํตัวตัวแปรอาชีพและรายได๎มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช๎
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งานแอปพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส โดยผู๎ที่มีความถี่ในการใช๎แอปพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสมาก
ที่สุดคือ มากกวํา 5 คร้ัง/สัปดาห์ โดยมีอาชีพธุรกิจสํวนตัว 
 สมมติฐานท่ี 2 ลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แตกต่างกัน  พบวํา 
 - ลูกค๎าที่มีความถี่ของการเข๎าใช๎งานน๎อยกวํา 1 ครั้งตํอเดือน มีการรับร๎ูข๎อมูลโดยรวมน๎อยกวําลูกค๎า
ที่มีความถี่ของการเข๎าใช๎งาน 1 - 5 คร้ังตํอเดือน, 6 - 10 คร้ังตํอเดือน และมากกวํา 10 คร้ังตํอเดือน ในขณะที่
ลูกค๎าที่มีความถี่ของการเข๎าใช๎งาน 1 - 5 คร้ังตํอเดือน มีการรับร๎ูข๎อมูลโดยรวมน๎อยกวําลูกค๎าที่มีความถี่ของ
การเข๎าใช๎งาน 6 - 10 คร้ังตํอเดือน และมากกวํา 10 คร้ังตํอเดือน แสดงให๎เห็นวํา ความถี่ของการเข๎าใช๎งาน
มากยํอมมีผลตํอการรับรู๎ข๎อมูลโดยรวมมากกวํา 
 - ลูกค๎าที่มีระยะเวลาที่ใช๎งานน๎อยกวํา 3 เดือน มีการรับร๎ูข๎อมูลโดยรวมน๎อยกวําลูกค๎าที่มีระยะเวลา
ที่ใช๎งาน 3 - 6 เดือน และลูกค๎าที่มีระยะเวลาที่ใช๎งานมากกวํา 12 เดือนขึ้นไป ในขณะที่ลูกค๎าที่มีระยะเวลาที่
ใช๎งาน 3 - 6 เดือน มีการรับร๎ูข๎อมูลโดยรวมมากกวําลูกค๎าที่มีระยะเวลาที่ใช๎งาน  7 - 12 เดือน และลูกค๎าที่มี
ระยะเวลาที่ใช๎งาน 7 - 12 เดือน มีการรับร๎ูข๎อมูลโดยรวมน๎อยกวําลูกค๎าที่มีระยะเวลาที่ใช๎งานมากกวํา 12 
เดือนขึ้นไป 
 สมมติฐานท่ี 3 ลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แตกต่างกัน  พบวํา 
 ลูกค๎าที่มีความถี่ของการเข๎าใช๎งานน๎อยกวํา 1 คร้ังตํอเดือน มีความพึงพอใจโดยรวมน๎อยกวําลูกค๎าที่
มีความถี่ของการเข๎าใช๎งาน 1 - 5 คร้ังตํอเดือน, 6 - 10 คร้ังตํอเดือน และมากกวํา 10 คร้ังตํอเดือน ในขณะ เดียวกัน
ลูกค๎าที่มีความถี่ของการเข๎าใช๎งาน 1 - 5 คร้ังตํอเดือน และ 6 - 10 คร้ังตํอเดือน มีความพึงพอใจโดยรวมน๎อยกวํา
ลูกค๎าที่มีความถี่ของการเข๎าใช๎งานมากกวํา 10 คร้ังตํอเดือน    
 ลูกค๎าที่มีระยะเวลาที่ใช๎งานน๎อยกวํา  3 เดือน และลูกค๎าที่มีระยะเวลาที่ใช๎งาน 7 - 12 เดือน มีความพึง
พอใจโดยรวมน๎อยกวําลูกค๎าที่มีระยะเวลาที่ใช๎งานมากกวํา 12 เดือนขึ้นไป    

จะเห็นได๎วําจ านวนความถี่ของการเข๎าใช๎งานและระยะเวลาที่ใช๎งาน ท าให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ
ตํอการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั้งด๎านระบบและด๎านการบริการจึงเป็นประโยชน์
ส าหรับธนาคารในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธี เพื่อกระตุ๎นให๎ลูกค๎ามีความถี่และระยะเวลาที่ใช๎งาน
บริการโมบายแบงก์กิ้งที่มากขึ้น ซึ่งสํงผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งที่มากขึ้นด๎วย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การรับร๎ูข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลูกค๎ามีการรับร๎ูข๎อมูล

ด๎านความเสี่ยงมากที่สุด รองลงมาคือด๎านการใช๎งาน สามารถน าไปพัฒนาชํองทางการสื่อสารเพื่อให๎เข๎าถึง
กลุํมลูกค๎าให๎ได๎มากที่สุด เพื่อให๎มั่นใจวําลูกค๎ามีการรับร๎ูข๎อมูลเกี่ยวกับบริการโมบายแบงก์กิ้งอยํางเพียงพอ 
เพื่อสร๎างความมั่นใจที่จะใช๎บริการกับธนาคาร 

2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ลูกค๎ามีความพึงพอใจ
ในการใช๎บริการด๎านระบบมากที่สุด โดยเฉพาะชํองทางการเข๎าใช๎บริการ เชํน มือถือ แท็บเล็ต เว็บไซต์ ผู๎บริหาร
ของธนาคารหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถน าข๎อมูลนี้ไปเป็นแนวทางในการบริหารหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแตํ
ละด๎านที่ลูกค๎าให๎ความส าคัญเพื่อให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จึงควรวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข๎อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์
หรือเก็บข๎อมูลความคิดเห็นของลูกค๎าที่ใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารผําน App Store ส าหรับระบบ 
IOS หรือ Google Play ส าหรับระบบ Andriod ด๎วย เพื่อให๎ทราบข๎อมูลและรายละเอียดในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรแบํงกลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารแตํละอาชีพและแตํละระดับการศึกษา
ในจ านวนที่ใกล๎เคียงกัน เพื่อให๎ทราบถึงความแตกตํางของลูกค๎าที่ใช๎บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารแตํ
ละอาชีพและแตํละระดับการศึกษา เพื่อให๎การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให๎ข๎อมูลขําวสารของธนาคารมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เข๎าถึงกลุํมลูกค๎าได๎มากที่สุด  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับร๎ูขําวสารและทัศนคติที่มีตํอภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษา

ในเขตจังหวัดชลบุร ีกลุํมตัวอยํางคือ ผู๎ที่อาศัยอยูํในจังหวัดชลบุรีทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปี
ขึ้นไป จ านวน 400 คน ใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ คําความถี่ คํา
ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวําลักษณะทางประชากร ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได๎ตํอเดือนที่แตกตํางกัน มีการรับร๎ูขําวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี
แตกตํางกัน โดยผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย อายุระหวําง 21 - 30 ปี  มี
การศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรีมากที่สุด สํวนใหญํเป็นนักศึกษา มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,000 - 20,000 บาท 
มีการรับร๎ูขําวสารผํานชํองทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสถานศึกษา รับร๎ูเนื้อหาขําวสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษามากที่สุด และพบวําทัศนคติที่มีตํอสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูํ ในระดับดี 
โดยคําความสัมพันธ์ระหวํางทัศนคติของประชากรตํอสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรีกับภาพลักษณ์
ของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี อยูํในระดับสูง ความคิดเห็นตํอภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษา
ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูํในระดับดี พบวําสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรีมีภาพลักษณ์ด๎าน
ผู๎ส าเร็จการศึกษาอยูํในระดับดีที่สุด และน๎อยที่สุดคือด๎านความนําเชื่อถือ 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์, สถาบนัอาชีวศึกษา  
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 ABSTRACT  
 This research objective was to study about the exposure behaviors, attitudes and images of vocational 
education institutes in Chonburi.  The samples of this study were 400 people in total both men and women 
with the age over 18 years old who lived in Chonburi. A questionnaire was used for data collection. The 
statistics were frequency, percentage, mean, and standard deviation that were used to analyze data. The result 
of this study found that different population characteristics with gender, age, education level, occupation and 
monthly income would also have different perception of information about vocational schools in Chonburi. 
The majority of respondents were women whose ages were between 21 - 30 years old with bachelor' s degree 
was the highest level of education. Student career had the monthly income from 10,000 - 20,000 baht per 
month. They used a news channel through the Internet / school website the most and there was the issue of 
perceiving news contents about admissions. The attitude toward vocational education institutes in Chonburi was 
at a good level. The correlation between attitude of population with the image of vocational education 
institutes in Chonburi was at high level. The general image of vocational education institutes in Chonburi 
was at a good level, and the best and the least was reliability. 
Keywords: image, vocational institute. 
  

บทน า  
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเรํงพัฒนาองค์กรและสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎แกํสถาบันอาชีวศึกษา 

มีการศึกษาแนวทางในการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเลือกศึกษาตํอสายอาชีวศึกษาหลายแนวทาง หนึ่งในนั้นคือการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา และจากการด าเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อเพิ่มจ านวนผู๎เรียนด๎วยการ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่อง ท าให๎นักเรียนสายสามัญ
สมัครเข๎าเรียนเป็นจ านวนมาก จะเห็นได๎วําภาพลักษณ์มีความส าคัญตํอทิศทางอัตราก าลังคนที่จะเข๎ามาศึกษา
ตํอในสถาบันอาชีวศึกษาเป็นอยํางมาก ถึงแม๎ในปัจจุบันจ านวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจะยังไมํเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต๎องการก็ตาม ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์ให๎ดีขึ้นนั้น องค์กร หนํวยงาน หรือสถาบัน 
สามารถทราบภาพลักษณ์ของตนเองได๎ด๎วยการส ารวจการรับร๎ูของกลุํมเป้าหมาย หากผลที่ได๎ไมํดีหรือปานกลาง
แสดงวําต๎องเรํงสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับองค์กร หนํวยงาน หรือสถาบัน จะปลํอยให๎เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ไมํได ๎ดังนั้น สถาบันอาชีวศึกษาต๎องศึกษาทัศนะของกลุํมเป้าหมาย เพื่อให๎ทราบวําภาพลักษณ์ด๎านใดอยูํใน
ระดับต่ าหรือพอใช๎ ควรเรํงแก๎ไข การที่จะสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับองค์กรต๎องศึกษาการรับร๎ูของกลุํมเป้าหมาย
วํามีความคิดเห็นอยํางไรกับองค์กรของตน และจะรักษาภาพลักษณ์นั้นไว๎ได๎อยํางไร ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจที่
จะวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี ทั้งด๎านความนําเชื่อถือ ด๎านการยอมรับ 
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ด๎านกิจกรรมเพื่อสังคม ด๎านผู๎ส าเร็จการศึกษา และปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง ตามทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ดีในทัศนะของกลุํมเป้าหมายที่จะเข๎าศึกษาตํอในสายอาชีวศึกษา เพื่อ
เพิ่มปริมาณผู๎เรียนในสายอาชีพให๎มากขึ้น ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ตอบสนอง
ความต๎องการแรงงานในอนาคตตํอไป 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร การรับรู๎ขําวสาร และทัศนคติที่มีตํอภาพลักษณ์ของสถาบัน
อาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 
    2. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางลักษณะทางประชากรกับการรับร๎ูขําวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษา
ในเขตจังหวัดชลบุร ี
 3. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางการรับร๎ูขําวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 
กับทัศนคติของประชากรตํอสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางทัศนคติของประชากรตํอสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 
กับภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกัน มีการรับร๎ูขําวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัด
ชลบุรี แตกตํางกัน 
 2. การรับร๎ูขําวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรีที่แตกตํางกัน มีผลตํอทัศนคติของ
ประชากรตํอสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุร ีแตกตํางกัน  

3. ทัศนคติของประชากรตํอสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของ
สถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร การรับร๎ูขําวสาร ทัศนคติและภาพลักษณ์ที่มีตํอสถาบันอาชีวศึกษา

ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยศึกษากับผู๎ปกครอง นักศึกษา และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ที่อาศัยอยูํในเขตจังหวัดชลบุรี และ
เป็นผู๎ปกครองที่ก าลังตัดสินใจในการสนับสนุนให๎บุตรหลานเข๎าศึกษาตํอในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัด
ชลบุร ีเนื่องจากกลุํมประชากรดังกลําวมีความสามารถในการตัดสินใจและสนับสนุนในการเข๎าศึกษาตํอของ
บุตรหลานในสถาบันอาชีวศึกษาด๎วยตนเอง อีกทั้งมีความสนใจในสถาบันอาชีวศึกษาและสามารถใช๎วิจารณญาณ
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ในการเลือกสถาบันอาชีวศึกษาที่แตกตํางกัน โดยการวิจัยนี้มีระยะเวลาในการเก็บข๎อมูลระหวํางเดือนธันวาคมถึง
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยสอบถามจากบริษัทและหนํวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในอ าเภอทั้ง 5 อ าเภอในจังหวัดชลบุรี ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลด๎วยตนเองจากกลุํมตัวอยําง จ านวน 
400 คน เพื่อลดความโน๎มเอียง (bias) ของลักษณะทางประชากรของกลุํมตัวอยําง ซึ่งในบริษัทหรือหนํวยงาน
แตํละแหํงจะมีลักษณะทางประชากรที่ต๎องการการศึกษาแตกตํางกันออกไป เชํน เพศ อายุ การศึกษา รายได๎  
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  พบวํากลุํมตัวอยํางเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย โดยเป็น

เพศหญิง ร๎อยละ 54.80 เป็นเพศชาย ร๎อยละ 45.30 สํวนใหญํมีอายุระหวําง 21 - 30 ปี ร๎อยละ 41.30  มีการศึกษา
อยูํในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร๎อยละ 65.30  ประกอบอาชีพเป็นนักศึกษา ร๎อยละ 37.80 และมีรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 10,000 - 20,000 บาท ร๎อยละ 50.80  

2. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีการ
รับร๎ูขําวสารมากที่สุดผํานชํองทางอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ของสถานศึกษา จ านวน 157 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.30 
รองลงมาคือ วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.50 และน๎อยที่สุดคือ สื่ออ่ืน ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 1.80 โดยประเด็นการรับร๎ูเนื้อหาขําวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมี
ประเด็นการรับรู๎เนื้อหาขําวสารมากที่สุดคือ ขําวสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา จ านวน 257 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 64.30 รองลงมาคือ ขําวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อประโยชน์ตํอชุมชน ตํอ
สังคม จ านวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.30 และน๎อยที่สุดคือ ขําวสารเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษา
ได๎รับรางวัลการประกวดแขํงขันตําง ๆ จ านวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.50 
 3. ทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี พบวํากลุํมตัวอยํางมีทัศนคติโดยรวมอยูํใน
ระดับดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา มีทัศนคติด๎านชื่อเสียง อยูํในระดับดีที่สุด รองลงมาคือ ด๎านหลักสูตร
การศึกษา และน๎อยที่สุดคือ ด๎านอาคารและสถานที่  

4. ภาพลักษณ์ต่อสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี พบวํากลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอภาพลักษณ์
ของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุร ีโดยรวมอยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา ภาพลักษณ์
ด๎านผู๎ส าเร็จการศึกษา อยูํในระดับดีที่สุด รองลงมาคือ ด๎านกิจกรรมเพื่อสังคม และน๎อยที่สุดคือ ด๎านความ
นําเชื่อถือ  
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อภิปรายผล 
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีชํองทาง

การรับรู๎ขําวสารเกี่ยวสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรีมากที่สุดผํานชํองทางอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ของ
สถานศึกษา โดยประเด็นการรับรู๎เนื้อหาขําวสารเกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรีมากที่สุดคือ
การรับสมัครนักศึกษา สอดคล๎องกับ นิติยา ศรีพูล (2554) ที่ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา 
ตามทัศนะของประชาชน พบวํากลุํมเป้าหมายมีพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารจากสื่อมวลชนประเภทอินเทอร์เน็ต
มากที่สุด  
 ทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอสถาบันอาชีวศึกษา
ในเขตจังหวัดชลบุรี ในด๎านชื่อเสียงมากที่สุด รองลงมาคือด๎านหลักสูตรการศึกษา โดยให๎ความส าคัญกับ
ประเด็นนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเป็นผู๎ที่มีความสามารถทางด๎านวิชาการและวิชาชีพ  สอดคล๎องกับ
แนวคิดของ Rogers (1978, pp. 208 - 209) ที่กลําวถึง “ทัศนคติ” วํา เป็นดัชนีชี้วัดวําบุคคลนั้นคิดและร๎ูสึก
อยํางไรบ๎างกับคนรอบข๎าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนสถานการณ์ตําง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจาก
ความเชื่อของบุคคลที่สํงผลถึงพฤติกรรมในอนาคต ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร๎อมที่จะตอบสนองตํอสิ่งเร๎า
และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงให๎เห็นวําชอบหรือไมํชอบตํอประเด็นนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายใน
บุคคล (interpersonal communication) เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตํอพฤติกรรมตํอไป นอกจาก 
นั้นยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ Newcomb (1943, p. 572) ที่อธิบายวํา “ทัศนคต”ิ เป็นความโน๎มเอียงของจิตใจที่มี
ตํอประสบการณ์ที่ได๎รับ อาจจะแสดงออกเป็นความพึงพอใจหรือความไมํพอใจ การเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วย  
ร๎ูสึกเฉย ๆ และไมํชอบหรือเกลียด  
 ภาพลักษณ์ต่อสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอภาพลักษณ์ของ
สถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี ในด๎านผู๎ส าเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือด๎านกิจกรรมเพื่อสังคม 
โดยให๎ความส าคัญประเด็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงาน สอดคล๎องกับแนวคิด
ของ Robinson และ Barlow (1959 อ๎างถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2540, หน๎า 77) ที่อธิบายวํา ภาพลักษณ์ หมายถึง 
ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นความร๎ูสึกนึกคิดที่มีตํอองค์กรหรือสถาบัน สภาพในใจของบุคคลนั้นอาจได๎มา
จากประสบการณ์ทางตรง (direct experience) และประสบการณ์ทางอ๎อม (indirect experience) ของตัวเขาเอง 
เชํน ประสบมาด๎วยตนเองหรือได๎ยินได๎ฟังมาจากค าบอกเลําของผู๎อ่ืน หรือจากกิตติศัพท์เลําลือตําง ๆ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. สถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี ควรให๎ความส าคัญในการให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสถาบัน
ผํานชํองทางอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ของสถานศึกษาให๎มากและดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นชํองทางการรับร๎ูขําวสาร
ที่มีการเข๎าถึงมากที่สุด 

2. สถาบันอาชีวศึกษาควรพัฒนาชื่อเสียงของสถาบัน มีการตรวจสอบเร่ืองคุณภาพมาตรฐานของบุคลากร
และหลักสูตรการศึกษา นอกจากนี้ยังควรปรับปรุงให๎อาคารและสถานที่มีความทันสมัย 

3. สถาบันอาชีวศึกษาควรพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา เพื่อให๎ส าเร็จการศึกษาออกไปอยํางมีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังต๎องสร๎างและพัฒนาความเชื่อถือในสถาบัน
ให๎เพิ่มมากขึ้นเพื่อให๎เกิดภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. เพื่อให๎ทราบข๎อมูลขําวสารและรายละเอียดเชิงลึก ควรแทรกการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข๎อมูลด๎วยการ
สัมภาษณ์และการสังเกต 

2. ควรศึกษาการใช๎กลยุทธ์การสื่อสารของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อน ามาพัฒนา
ปรับปรุงการให๎ข๎อมูลขําวสารของสถาบันอาชีวศึกษาให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

3. ควรศึกษาเพิ่มในปัจจัยที่มีตํอทัศนคติและภาพลักษณ์ที่สํงผลตํอสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
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การศึกษาแนวทางประหยัดพลังงานในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

THE STUDY ON SAVING ENERGY IN COLLEGE  
CASE STUDY: SIAM TECHNOLOGY COLLEGE 

 
                     นภดล  ลีลารุ่งโรจน์* 

         Nopphadon  Leelarungroj 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางประหยัดพลังงานในสถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีวัตถุประสงค์

คือ 1) เพื่อศึกษาการใช๎พลังงานไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ 2) เพื่อศึกษาข๎อมูลการใช๎พลังงาน
ไฟฟ้า น าไปเป็นแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้าตํอไปในอนาคต ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีการใช๎
พลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ ได๎แกํ เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท์โดยสาร ไฟฟ้าแสงสวําง และอ่ืน ๆ รวมเป็นจ านวน 
1,558,000 kwh/ปี เฉลี่ย 129,833 kwh/เดือน รวมเป็นเงิน 7,099,252.73 บาท/ปี เฉลี่ย 591,604 บาท/เดือน 
การศึกษาข๎อมูลการใช๎พลังงานไฟฟ้าได๎ผลดังนี้ 1) คําพลังงานไฟฟ้า จ านวน 1,558,000 kwh/ปี 2) คําไฟฟ้า
เฉลี่ย จ านวน 3.50 บาท/หนํวย 3) คําพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง จ านวน 1,225.58 kwh/เดือน 4) คําไฟฟ้าที่ลดลง
จ านวน 4,289.52 บาท/เดือน 5) Load Profile 6) เปอร์เซ็นต์ Saving Rate ภาพรวม 7) เงินลงทุน จ านวน 
100,000 บาท 8)  ระยะเวลาคืนทุน 1.90 ปี = 2 ปี จากข๎อมูลที่ได๎สามารถน าไปประหยัดพลังงานไฟฟ้า เชํน 
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED, ปรับ Tap เป็นต๎น 
ค าส าคัญ: พลังงานไฟฟ้า, การประหยัดพลังงาน, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

ABSTRACT 
 This is a study on saving energy in College: A case study of Siam Technology College. The objectives 
of this study were to: 1) study uses of Electric Energy at Siam Technology  College, 2) study information 
and create guidelines in using Electric Energy for the future because now the Siam Technology College uses 
electricity in air conditioners, lifts , lightings, etc. The total usage of electricity is 1,558,000 kwh, average 
 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

434 

 

129,833 kwh, total 7,099.252.7 Baht per month, average 591,604 Baht per month. 
 The accumulated electric energy is as follows: 
 1. Electric energy total 1,558,000 kwh/year 
 2. Electric avergy 3.50 Baht 
 3. Electric energy saving 1,225.58 kwh/ month 
 4. Electric energy saving 4,289 Baht / month 
 5. Load Profile  
 6. % Saving Rate 
 7. Investment 100,000 Baht  
 8. Pay back 2 year 
 From Information to save electric energy example change to LED, adjust Tap etc. 
Keywords: electric energy, saving energy, Siam Technology College.   
 

บทน า 
 พลังงานได๎เข๎ามีสํวนส าคัญอยํางยิ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ทั้งด๎านที่อยูํอาศัย ภาค
ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมตําง ๆ มีการพัฒนาการใช๎พลังงานมาตลอดตามยุคสมัย เร่ิมจากการใช๎พลังงาน
ไม๎ฟืน พลังงานลม พลังงานน้ า ถํานหิน น้ ามันปิโตรเลียม ก๏าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต๎น พลังงานจึง
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่ส าคัญของประเทศ ในภาวะที่ เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวทั้งทางด๎าน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การเรํงรัดพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องใช๎พลังงานเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให๎อัตราการ
ใช๎พลังงานเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี นับเป็นภาระหนักตํอฐานะการเงินและการลงทุนของประเทศที่จะต๎องจัดหา
พลังงานมาใช๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการ ไฟฟ้าเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือวําเป็นสิ่งที่มีคําและมี
ความจ าเป็นตํอการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์อยํางมาก สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันล๎วน
ต๎องใช๎พลังงานไฟฟ้าในการท างาน เชํน หลอดไฟสํองสวําง ตู๎เย็น เตารีด ยังมีเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าอีกจ านวนมากถูก
ประดิษฐ์คิดค๎นขึ้นมาเพื่อสนองความต๎องการของมนุษย์ สร๎างความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
รวมไปถึงสถานที่และอาคารตําง ๆ มีความต๎องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
จึงเป็นภาระหนักของทางภาครัฐที่ต๎องจัดหาแหลํงผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต๎องการดังกลําว เพราะ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได๎ในประเทศไทยสํวนใหญํยังต๎องน าเข๎าเชื้อเพลิงจากตํางประเทศเพื่อใช๎ในกระบวนการ
ผลิต ดังนั้น การใช๎พลังงานไฟฟ้าอยํางร๎ูคุณคํานอกจากจะชํวยให๎สิ่งแวดล๎อมดีแล๎ว ยังเป็นการประหยัด
งบประมาณของประเทศได๎อีกด๎วย พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ใช๎แล๎วสิ้นเปลือง หากไมํใช๎พลังงานไฟฟ้า
อยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพแล๎วยํอมสํงผลกระทบให๎หนํวยงานมีรายจํายเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน
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หนํวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็ต๎องหาแหลํงพลังงานที่จะน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มด๎วย 
ดังนั้น ผู๎ที่ใช๎พลังงานไฟฟ้าทุกคนควรมีความเข๎าใจถึงวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อให๎มีการใช๎พลังงาน
ไฟฟ้าได๎คุ๎มคํา 
 ปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานนั้นได๎เร่ิมขึ้นตั้งแตํปี พ.ศ. 2516 และมีการก าหนดนโยบายการประหยัด
พลังงานโดยใช๎มาตรการประหยัดน้ ามันและไฟฟ้า จนในที่สุดได๎มีการยกรํางกฎหมายการสํงเสริมการประหยัด
พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นให๎เพียงพอกับความต๎องการที่สูงขึ้นอยํางไมํมีขีดจ ากัด 
นอกจากจะสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในแงํของการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์สูํบรรยากาศแล๎ว ยังท า
ให๎ต๎นทุนคําไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมสูงขึ้น เนื่องจากแหลํงทรัพยากรพลังงานที่มีอยูํอยํางจ ากัดภายใน 
ประเทศได๎ถูกน ามาใช๎จนมีปริมาณลดลงอยํางตํอเนื่อง  การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงต๎องน าเข๎าเชื้อเพลิงจาก
ตํางประเทศซึ่งมีความผันผวนอยูํตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อต๎นทุนของไฟฟ้าภายในประเทศมีคําสูงขึ้น  อัตราคํา
ไฟฟ้าที่จ าหนํายให๎ประชาชนและภาคธุรกิจจึงจ าเป็นต๎องเพิ่มมากขึ้น สํงผลให๎การลงทุนเกือบทุกด๎านต๎องเพิ่ม
คําใช๎จําย เกิดผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศทั้งทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การจัดการให๎มีการใช๎
ไฟฟ้าอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อยํางคุ๎มคํามากที่สุดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก๎ปัญหานี้  
นอกจากจะท าให๎การเพิ่มขึ้นของความต๎องการใช๎ไฟฟ้าของประเทศชะลอตัวลงแล๎ว ยังท าให๎ต๎นทุนการผลิต
สินค๎าของประเทศถูกลงอีกด๎วย เหตุผลดังกลําวจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการลดปริมาณการใช๎พลังงาน
และการใช๎พลังงานอยํางประหยัดเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จ าเป็นต๎องได๎รับ
ความรํวมมือจากหลายฝ่าย ดังเห็นได๎ในปัจจุบันมีหลายหนํวยงานได๎ให๎ความสนใจและรํวมรณรงค์ในการ
อนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางประหยัดพลังงานใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วํามีปัจจัยใดบ๎างที่สนับสนุนให๎เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการให๎บุคลากร
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่ถูกต๎อง ทั้งนี้เพื่อน าผลงานวิจัยไปใช๎เป็นแนวทางในการ
สํงเสริมการใช๎พลังงานไฟฟ้าอยํางประหยัดของบุคลากรให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให๎เกิดประโยชน์
ทั้งตํอตนเอง สังคม และประเทศชาติตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับความร๎ูในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาแนวทางประหยัดพลังงานในสถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เก็บข๎อมูลในเดือน
กรกฎาคม 2558 - เดือนมิถุนายน 2559 เพื่อเป็นข๎อมูลให๎กับบุคลากรและนักศึกษาน าผลการวิจัยไปใช๎ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎พลังงานไฟฟ้าให๎ประหยัดและถูกต๎อง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ เคร่ืองมือวัดก าลังไฟฟ้า เชํน มิเตอร์ไฟฟ้าและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการรวบรวมข๎อมูลคําพลังงานไฟฟ้าที่ได๎จากการวัดไปหาคําก าลังงานไฟฟ้า 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 1. จากข๎อมูลการใช๎พลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2558 - เดือน
มิถุนายน 2559 เป็นเวลา 12 เดือน มีการใช๎พลังงานไฟฟ้ารวม 1,558,000 kwh เฉลี่ย 129,833 kwh  
 2. คําไฟฟ้ารวม 1 ปี เป็นเงิน 7,099,252.73 บาท เฉลี่ย 591,604.39 บาท/เดือน 
 
ตารางที่ 1 แสดงคําพลังงานไฟฟ้า ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2558 - เดือนมิถุนายน 2559  
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ตารางที่ 2 ข๎อมูลคําพลังงานไฟฟ้า 
 

 
 
ตารางที่ 3 ข๎อมูลอุปกรณ์หม๎อแปลงตัวที่ 1 
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ตารางที่ 4 ข๎อมูลพลังงานไฟฟ้า 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดง Load Profile ของหม๎อแปลงไฟฟ้า ตัวที่ 1 และ 2 
 

อภิปรายผล 
 จากข๎อมูลที่ได๎จากการวัดคําพลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่ใช๎กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ได๎แกํ 
เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท์ ไฟฟ้าแสงสวําง และอ่ืน ๆ มีแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดังนี้ 
 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให๎บุคลากรและ
นักศึกษาทราบ 
 2. ส ารวจอุปกรณ์ที่ใช๎ไฟฟ้าให๎อยูํในสภาพใช๎งานปกติ 
 3. ปิดอุปกรณ์ที่ใช๎ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไมํใช๎งาน 
 4. เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพต่ า 
 5. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟ LED 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ใช๎เคร่ืองปรับอากาศที่มีคํา EER สูง 
 2. บ ารุงรักษาท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ า 
 3. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดแบบ LED 
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 มนุษย์และสิ่งแวดล๎อมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. 
วรรณพร ลิมป์ประเสริฐกุล.  (2544).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีประหยัด
 พลังงานภายในบ้านของอาจารย์ท่ีสอนในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี.   
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร, 
              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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ศิริชัย ศรีเหนี่ยง.  (2542).  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของข้าราชการใน 
 ส านักงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย 
              และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก. 
สมพร พิมลรัตน์.  (2545).  แรงจูงใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดพะเยา.
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม, บัณฑิต 
              วิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหมํ. 
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ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซ้ือคูปองส่วนลด 
ผ่านเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร* 

CONSUMER INVOLVEMENT FACTORS IN DECISION MAKING OF  
DISCOUNT PURCHASE VIA DAILY DEAL WEBSITE  

IN BANGKOK AREA 
 

บรินดา ศัลยวุฒิ** 
Brinda Sulyawothi 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ด๎านตําง ๆ กับพฤติกรรมการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีล ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล กลุํมตัวอยํางคือ ประชาชน
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและเป็นผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ต จ านวน 400 ราย ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ การแจกแจงคําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด๎วยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ พบวําลักษณะของสินค๎าหรือบริการตอบสนองความต๎องการ ลักษณะของสินค๎าหรือบริการมีความส าคัญ
กับผู๎บริโภค ราคาของสินค๎าหรือบริการ และผู๎บริโภคน าสินค๎าหรือบริการไปใช๎โดยมีบุคคลอ่ืนพบเห็น  มี
ผลตํอความถี่ในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย ในขณะที่ลักษณะของสินค๎าหรือบริการมี
ความส าคัญกับผู๎บริโภค และความเสี่ยงหรือผลกระทบจากสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ มีผลตํอชํวงวันในสัปดาห์ใน
การซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย ในสํวนของปัจจัยความสนใจที่มีตํอสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ 
มีผลตํอชํวงเวลาในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย  และปัจจัยความต๎องการสํวนบุคคลมี
ผลตํอคําใช๎จํายในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย  
ค าส าคัญ: ปัจจัยการมีสํวนรํวม, กระบวนการตัดสินใจซื้อ, คูปองสํวนลด, เว็บไซต์เดลี่ดีล 
 
 
 
 

 
* ได๎รับทุนสนับสนนุงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2555 
** อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 
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ABSTRACT   
Regadring the research  title "Factors on consumers involvement in decision making of purchasing 

discount via Daily-Deal Websites in Bangkok", the research has an objective which is to study the consumer’s 
involvement factors in decision making influencing consumers’ through daily deal websites in Bangkok.  
Survey research method applies a qquestionnaire survey as a tool to collect data. And sample groups are 
400 Bangkokians who are familiar with Internet by using multi-stage sampling method. The result of survey 
is analyzed by descriptive statistics to show frequency, percentage, mean, and the standard deviation. The 
statistic that use for hypothesis testing research is reliability analysis, a one-way ANOVA and Multiple 
Regression Analysis. The research result found that product factors, price and social visibility affect the 
frequency of consumer’s purchase as the average. While the product factors and perceived risk affect 
weekday’s daily deal purchase, the interest factor affect the period of daily deal purchase. And personal 
factors affect the spending on daily deal  purchase. 
Keywords: consumer involvement factors, decision making, discount purchase, Daily Deal website. 
 

บทน า 
 ปัจจุบันความเจริญก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีทางด๎านไอที คอมพิวเตอร์ รวมถึงจ านวนผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ต 
และความแพรํหลายของการใช๎สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในประเทศไทยมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว โดยจะ
เห็นได๎จากจ านวนผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่ส ารวจโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แหํงชาติ (NECTEC)  (ออนไลน์, 2559) กลําวคือ ในปี 2544 ประเทศไทยมีจ านวนผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตอยูํที่ 
3,500,000 คน โดยในแตํละปีอัตราผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งในปี 2554 มีจ านวนผู๎ใช๎
อินเทอร์เน็ตอยูํที่ 25,090,390 คน และลําสุดในปี 2559 มีจ านวนผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตถึง 32,738,850 คน  จะเห็น
ได๎วําภายในระยะเวลา 15 ปีที่ผํานมาจ านวนผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง 10 เทํา ท าให๎ปัจจุบันพฤติกรรมในการ
ซื้อสินค๎าและบริการของผู๎บริโภคเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู๎บริโภคมองหาชํองทางการซื้อสินค๎าที่สะดวก 
สบาย คําใช๎จํายในการซื้อต่ า และราคาที่เหมาะสมที่สุด จึงกลายเป็นโอกาสของธุรกิจที่เร่ิมหันมาให๎ความสนใจ
กับชํองทางการขายสินค๎าแบบออนไลน์มากขึ้น โดยมูลคําตลาดของธุรกิจค๎าปลีกออนไลน์ หรือ e-Commerce 
มีอัตราเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยข๎อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ออนไลน์, 2559) ระบุวํา ประมาณการมูลคํา
ตลาดของธุรกิจค๎าปลีกออนไลน์ในปี 2559 อยูํที่ประมาณ 5.4 แสนล๎านบาท และคาดวําจะมีอัตราการขยายตัว
ตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา 15 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุํมผู๎ประกอบการค๎าปลีกรายยํอยนําจะยังเป็นกลุํมค๎าปลีกที่
ผลักดันให๎ธุรกิจค๎าปลีกออนไลน์ยังคงมีแนวโน๎มเติบโต ในขณะที่ห๎างสรรพสินค๎า ดิสเคาน์สโตร์ หรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ต การเพิ่มชํองทางการค๎าผํานทางออนไลน์ก็มีโอกาสในการเพิ่มรายได๎ให๎กับธุรกิจ              
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         จากการเติบโตแบบก๎าวกระโดดของการจัดจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางออนไลน์ส าหรับการท าธุรกิจ 
e-Commerce ในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากการขายสินค๎าและบริการผํานเว็บไซต์ที่ได๎จัดตั้งขึ้นเองของธุรกิจ
นัน้ ๆ แล๎ว ยังได๎เกิด Trend หรือ แนวโน๎มใหมํ และก าลังได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคในยุคอินเทอร์เน็ตคือ การ
ซื้อสินค๎าผํานเว็บไซต์ที่ขายคูปองสํวนลดของสินค๎าและบริการให๎กับผู๎บริโภค  หรือ Daily Deal Website 
กลําวคือ เว็บไซต์ประเภทนี้จะน าเสนอตัวสินค๎าและบริการเพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎เห็นราคาและสํวนลดที่มากกวํา
การซื้อสินค๎าและบริการจากร๎านค๎าโดยตรง Daily Deal Website เร่ิมมีมาตั้งแตํปี 2545 โดยเร่ิมจากเว็บไซต์จาก
ตํางประเทศ  www.groupon.com  แตํชํวงแรกของเว็บไซต์ประเภทนี้ประสบปัญหาอยํางมากในการให๎ความรู๎
และความเข๎าใจกับผู๎บริโภคเกี่ยวกับค าวํา Deal  แตํในปัจจุบันผู๎บริโภคเร่ิมมีความเข๎าใจมากขึ้น และหันมาสนใจ
ซื้อคูปองสํวนลดจากเว็บไซต์ประเภทนี้เนื่องจากปัจจัยที่ผู๎บริโภคไทยให๎ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อสินค๎า
และบริการคือ ปัจจัยด๎านราคา เว็บไซต์แบบ Daily Deal มีราคาขายที่ถูกกวําท๎องตลาด โดยในประเทศไทยก็
มีการเปิดตัวเว็บไซต์ประเภทนี้ หลากหลายเว็บไซต์ อาทิ www.groupon.com, www.ensogo.com, www.deal 
thailand.com, www.coupon.sanook.com, www.dealdidi.com, www.promochan.com  

ดังนั้น งานวิจัยนีจ้ึงต๎องการศึกษาปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจที่สํงผล
ตํอพฤติกรรมผู๎บริโภคและกระบวนการในการตัดสินใจซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์ประเภทนี้  เพื่อให๎
สอดคล๎องกับแนวโน๎มของการซื้อขายสินค๎าในยุคปัจจุบันที่ผู๎บริโภคเร่ิมหันมาให๎ความสนใจกับชํองทาง 
การจัดจ าหนํายแบบออนไลน์มากขึ้น  

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย   
กรอบแนวคิดจะประกอบด๎วยตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัยคือ ตัวแปรอิสระ (independent variables) และ

ตัวแปรตาม (dependent variables) ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.groupon.com/
http://www.ensogo.com/
http://www.dealthailand.com/
http://www.dealthailand.com/
http://www.coupon.sanook.com/
http://www.dealdidi.com/
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                          ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อด๎านตําง ๆ กับพฤติกรรม
การซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีลของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง จ านวน 400 ตัวอยําง 

ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครและเป็นผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ต ได๎มาด๎วยการสุํมแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล แบบสอบถาม
แบํงออกเป็น 3 สํวนคือ สํวนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ สถานภาพสมรส สํวนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับร๎ูและพฤติกรรมการซื้อคูปอง
สํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีล สํวนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีล 
 
 
 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคใน 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

(consumer involvement in decision making) 
1. ปัจจัยสํวนบุคคล (personal factors) 
2. ปัจจัยเกี่ยวกับสินค๎า (product factors) 
3. ปัจจัยทางสถานการณ์ (situational factors) 
4. ปัจจัยทางด๎านต๎นทุน (cost) 
5. ความสนใจ (interest) 
6. การรับร๎ูการเสี่ยงภัย (perceived risk) 
7. สังคมพบเห็น (social visibility) 

พฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลด 
ผ่านเว็บไซต์เดลี่ดีล 
- ความถี่ในการซื้อ 
- ชํวงวันในการซื้อ 
- ชํวงเวลาในการซื้อ 
- งบประมาณในการซื้อ 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปทางด้านประชากรศาสตร์ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุระหวําง 15 - 24 ปี ร๎อยละ 51 
รองลงมาคือ อายุระหวําง 25 - 34 ปี (ร๎อยละ 38.8) และอายุระหวําง 35 - 44  ปี (ร๎อยละ 9) มีสถานภาพโสด 
(ร๎อยละ 90.5) รองลงมาคือ ถานภาพสมรส (ร๎อยละ 8) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร๎อยละ 59) รองลงมาคือ 
พนักงานบริษัทเอกชน (ร๎อยละ 31.3) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร๎อยละ 49.8) รองลงมาคือ สูงกวําระดับ
ปริญญาตรี (ร๎อยละ 25.3) และมีรายได๎น๎อยกวํา 10,000 บาท (ร๎อยละ 29.3) รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท 
(ร๎อยละ 29) และมากกวํา 50,000 บาท (ร๎อยละ 16.3)  
 2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคูปองส่วนลดผ่านเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีล  เว็บไซต์เดลี่ดีลที่กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํร๎ูจักคือ www.ensogo.com (ร๎อยละ 58.8) รองลงมาคือ www.mygroupon.co.th (ร๎อยละ 23.3) และ 
www.superdeal.sanook.com (ร๎อยละ 20.3) โดยจะเลือกซื้อคูปองสํวนลดในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม (ร๎อยละ 
54) รองลงมาคือ หมวดโรงแรมและการทํองเที่ยว (ร๎อยละ 42) และหมวดสุขภาพและความงาม (ร๎อยละ 36.3) 
เฉลี่ยจะซื้อคูปองเดือนละ 1 - 2 คร้ัง (ร๎อยละ 91) และเดือนละ 3 - 4 คร้ัง (ร๎อยละ 4.5) โดยชํวงวันในสัปดาห์
ที่เลือกซื้อสํวนใหญํจะไมํแนํนอน แล๎วแตํความสะดวก (ร๎อยละ 80.8) รองลงมาคือ วันศุกร์ (ร๎อยละ 4.3) และ
วันเสาร์ (ร๎อยละ 4) ซึ่งจะซื้อในชํวงเวลา 18.01 -  24.00 น. (ร๎อยละ 40.8) และเวลา 12.01 - 18.00 น. (ร๎อยละ 40)  
มีคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอการซื้อคร้ังละ 1,000 - 2,000 บาท (ร๎อยละ 43) และน๎อยกวํา 1,000 บาท (ร๎อยละ 40.3) ซึ่ง
วัตถุประสงค์หลักในการซื้อคูปองสํวนลดคือ เพื่อใช๎สินค๎าและบริการนั้นด๎วยตนเอง (ร๎อยละ 95.8) และเพื่อ
เป็นของขวัญให๎กับบุคคลอ่ืน (ร๎อยละ 17.8)  
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อคูปองส่วนลดผ่าน
เว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีล  โดยแยกเป็นปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัยสํวนบุคคล ในสํวนของความต๎องการสํวนบุคคล กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํามีผลในระดับมาก (ร๎อยละ 53.3) และในประเด็นประสบการณ์เฉพาะตน 
มีผลในระดับมากเชํนเดียวกัน (ร๎อยละ 40) ส าหรับปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยเกี่ยวกับสินค๎า ในประเด็นลักษณะของ
สินค๎าหรือบริการตอบสนองความต๎องการ มีผลในระดับมาก (ร๎อยละ 46.5) และในประเด็นลักษณะของสินค๎า
หรือบริการมีความส าคัญกับผู๎บริโภค มีผลในระดับมากเชํนเดียวกัน (ร๎อยละ 41.8) ส าหรับปัจจัยทางสถานการณ์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยด๎านที่ 3 ประเด็นชํวงเวลาที่เผชิญในขณะนั้น มีผลในระดับปานกลาง (ร๎อยละ 51.3) และประเด็น
สถานการณ์ที่เผชิญในขณะนั้น มีผลในระดับปานกลางเชํนเดียวกัน (ร๎อยละ 49.3) ปัจจัยที่ 4 คือ ปัจจัยทางด๎าน
ต๎นทุน ในประเด็นราคาของสินค๎าหรือบริการ มีผลในระดับมาก (ร๎อยละ 37) ปัจจัยความสนใจที่มีตํอสินค๎า
หรือบริการนั้น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ 5 มีผลในระดับมาก (ร๎อยละ 41) และปัจจัยที่ 6 คือ ปัจจัยการรับรู๎การเสี่ยงภัย 
ประเด็นความเสี่ยงหรือผลกระทบจากสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ มีผลในระดับปานกลาง (ร๎อยละ 46.3) และปัจจัย
สุดท๎ายคือ ปัจจัยสังคมพบเห็น คือผู๎บริโภคน าสินค๎าหรือบริการไปใช๎โดยมีบุคคลอ่ืนพบเห็น มีผลในระดับ
ปานกลาง (ร๎อยละ 40.3) 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลกับ
พฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดผ่านเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีล  ดังนี ้

 4.1 ด๎านความถี่ในการซื้อ พบวําปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อมี
ผลตํอความถี่ในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย และเมื่อแยกในแตํละปัจจัยพบวํา ลักษณะ
ของสินค๎าหรือบริการตอบสนองความต๎องการ ลักษณะของสินค๎าหรือบริการมีความส าคัญกับผู๎บริโภค ราคา
ของสินค๎าหรือบริการ และผู๎บริโภคน าสินค๎าหรือบริการไปใช๎โดยมีบุคคลอ่ืนพบเห็น มีผลตํอความถี่ในการ
ซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย โดยปัจจัยที่ไมํมีผลตํอความถี่ในการซื้อคูปองสํวนลดผําน
เว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ยคือ ความต๎องการสํวนบุคคล ประสบการณ์ เฉพาะตน ชํวงเวลาที่เผชิญในขณะนั้น 
สถานการณ์ที่เผชิญในขณะนั้น ความสนใจที่มีตํอสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ และความเสี่ยงหรือผลกระทบจาก
สินค๎าหรือบริการน้ัน ๆ  

 4.2 ด๎านชํวงวันในการซื้อ พบวําปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อมี
ผลตํอชํวงวันในสัปดาห์ในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย  และเมื่อแยกในแตํละปัจจัย
พบวํา ลักษณะของสินค๎าหรือบริการมีความส าคัญกับผู๎บริโภค และความเสี่ยงหรือผลกระทบจากสินค๎าหรือ
บริการน้ัน ๆ มีผลตํอชํวงวันในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย โดยปัจจัยที่ไมํมีผลตํอชํวง
วันในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ยคือ ความต๎องการสํวนบุคคล ประสบการณ์เฉพาะตน 
ลักษณะของสินค๎าหรือบริการตอบสนองความต๎องการ ชํวงเวลาที่เผชิญในขณะนั้น สถานการณ์ที่ เผชิญใน
ขณะนั้น ราคาของสินค๎าหรือบริการ ความสนใจที่มีตํอสินค๎าหรือบริการนั้น  ๆ และผู๎บริโภคน าสินค๎าหรือ
บริการไปใช๎โดยมีบุคคลอ่ืนพบเห็น 
  4.3 ด๎านชํวงเวลาในการซื้อ พบวําปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ไมํมีผลตํอชํวงเวลาในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย และเมื่อแยกในแตํละปัจจัยพบวํา 
ความสนใจที่มีตํอสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ มีผลตํอชํวงเวลาในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดย
เฉลี่ย โดยปัจจัยที่ไมํมีผลตํอชํวงเวลาในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ยคือ ความต๎องการ
สํวนบุคคล ประสบการณ์เฉพาะตน ลักษณะของสินค๎าหรือบริการตอบสนองความต๎องการ ลักษณะของสินค๎า
หรือบริการมีความส าคัญกับผู๎บริโภค ชํวงเวลาที่เผชิญในขณะนั้น สถานการณ์ที่เผชิญในขณะนั้น ราคาของ
สินค๎าหรือบริการ ความเสี่ยงหรือผลกระทบจากสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ และผู๎บริโภคน าสินค๎าหรือบริการ
ไปใช๎โดยมีบุคคลอ่ืนพบเห็น 
  4.4 ด๎านงบประมาณในการซื้อ พบวําปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
มีผลตํอคําใช๎จํายในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย และเมื่อแยกในแตํละปัจจัยพบวํา ความ
ต๎องการสํวนบุคคลมีผลตํอคําใช๎จํายในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย โดยปัจจัยที่ไมํมีผล
ตํอคําใช๎จํายในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ยคือ  ประสบการณ์เฉพาะตน ลักษณะของ
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สินค๎าหรือบริการตอบสนองความต๎องการ ลักษณะของสินค๎าหรือบริการมีความส าคัญกับผู๎บริโภค ชํวงเวลาที่
เผชิญในขณะนั้น สถานการณ์ที่เผชิญในขณะนั้น ราคาของสินค๎าหรือบริการ ความสนใจที่มีตํอสินค๎าหรือบริการ
นั้น ๆ ความเสี่ยงหรือผลกระทบจากสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ และผู๎บริโภคน าสินค๎าหรือบริการไปใช๎โดยมีบุคคล
อ่ืนพบเห็น 
 

อภิปรายผล 
เมื่อพฤติกรรมในการซื้อสินค๎าและบริการของผู๎บริโภคในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเด็น

ที่ผู๎บริโภคให๎ความสนใจมากขึ้นกวําเดิมคือ การมองหาชํองทางการซื้อที่สะดวก คําใช๎จํายในการซื้อต่ า และ
ราคาที่เหมาะสมที่สุด  ดังนั้นการจัดจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางออนไลน์ส าหรับบริษัทตําง ๆ ในยุคปัจจุบัน 
จึงเป็นกลยุทธ์อยํางหนึ่งในการดึงดูดลูกค๎า ประกอบกับปัจจุบันยังเกิดแนวโน๎มใหมํและได๎รับความนิยมเป็น
อยํางมากจากผู๎บริโภคในยุคอินเทอร์เน็ตคือ การซื้อสินค๎าผํานเว็บไซต์ที่ขายคูปองสํวนลดของสินค๎าและบริการ
ให๎กับผู๎บริโภคหรือที่เรียกวํา Daily Deal Website โดยจุดเดํนของเว็บไซต์ประเภทนี้จะเน๎นการน าเสนอสินค๎า
และบริการเพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎เห็นราคาและสํวนลดที่มากกวําการซื้อสินค๎าและบริการจากร๎านค๎าโดยตรง ดังนั้น
หลาย ๆ สินค๎าและบริการจึงหันมามองชํองทางการขายสินค๎าและบริการของตนผํานชํองทางเว็บไซต์ประเภท
เดลี่ดลีมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับธุรกิจของตน ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสนับสนุนได๎วํา ปัจจัยการมีสํวน
รํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีล ในภาพรวมทั้ง 7 ด๎าน 
มีผลตํอความถี่ ชํวงวัน และคําใช๎จํายในการซื้อคูปองสํวนลด   

จากผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวํา ปัจจัยเกี่ยวกับสินค๎าในประเด็นของลักษณะสินค๎าหรือบริการ
ตอบสนองความต๎องการและมีความส าคัญกับผู๎บริโภค รวมถึงปัจจัยทางด๎านต๎นทุนในประเด็นราคาสินค๎าหรือ
บริการ และปัจจัยด๎านสังคมพบเห็นในประเด็นผู๎บริโภคน าสินค๎าหรือบริการไปใช๎โดยมีบุคคลอ่ืนพบเห็น มีผล
ตํอความถี่ในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย ซึ่งหากบริษัทให๎ความส าคัญกับปัจจัยดังกลําว
และสื่อสารไปถึงผู๎บริโภค อาจท าให๎ผู๎บริโภคมีความถี่ในการตัดสินใจซื้อคูปองสํวนลดมากยิ่งขึ้น ประเด็น
ปัจจัยที่มีผลตํอชํวงวันในสัปดาห์ในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ยคือ ปัจจัยเกี่ยวกับสินค๎า
ในประเด็นลักษณะของสินค๎าหรือบริการมีความส าคัญกับผู๎บริโภค และปัจจัยการรับร๎ูการเสี่ยงภัยหรือผลกระทบ
จากสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ ในขณะที่ปัจจัยความสนใจที่มีตํอสินค๎าหรือบริการนั้น ๆ มีผลตํอชํวงเวลาใน
การซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย และปัจจัยสํวนบุคคลในประเด็นความต๎องการสํวนบุคคล
มีผลตํอคําใช๎จํายในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีลโดยเฉลี่ย ดังนั้นหากบริษัทต๎องการให๎ผู๎บริโภค
ซื้อคูปองสํวนลดของสินค๎าและบริการของตน จ าเป็นจะต๎องศึกษาความต๎องการของผู๎บริโภคให๎ละเอียด
และลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อจะได๎น าสินค๎าที่ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคมาจัดจ าหนํายในชํองทางเว็บไซต์
ประเภทเดลี่ดีล และจะเห็นได๎วํายิ่งมีการค านึงถึงปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจ
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ซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีลทั้ง 7 ด๎าน จะมีผลกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคมีการใช๎จํายเงินเพิ่มขึ้นกับ
การตัดสินใจซื้อคูปองสํวนลด โดยตรงกับหลักการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจัยพบวํา ปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อในบางด๎าน มีผล

ตํอพฤติกรรมเฉพาะการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีลของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ในการเลือกใช๎ปัจจัยการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภค ควรเลือกให๎เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย สถานการณ์ และ
ผลที่ต๎องการได๎รับ 

2. จากการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับสินค๎า ปัจจัยทางสถานการณ์ ปัจจัยทางด๎านต๎นทุน 
ปัจจัยความสนใจ และปัจจัยการรับรู๎การเสี่ยงภัย มีผลตํอกระบวนการตัดสินใจซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์
ประเภทเดลี่ดีลของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก ดังนั้นผู๎ประกอบการควรให๎ความสนใจและ
น าปัจจัยดังกลําวมากระตุ๎นการซื้อสินค๎าและบริการของผู๎บริโภค 

3. จากการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเลือกซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีลในวัน
ศุกร์และวันเสาร์ และในชํวงเวลา 18.01 - 24.00 น. ดังนั้นผู๎ประกอบการควรใช๎การสํงเสริมการขายควบคูํใน 
ชํวงวันและเวลาดังกลําวเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการซื้อมากขึ้น 

4. จากการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางยังมีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อคูปองสํวนลดผํานเว็บไซต์เดลี่ดีล 
เพื่อเป็นของขวัญให๎กับบุคคลอ่ืนคํอนข๎างน๎อย ดังนั้นผู๎ประกอบการควรใช๎เทศกาลส าคัญตําง ๆ ในการกระตุ๎น
ให๎ผู๎บริโภคกลุํมนี้เกิดการตัดสินใจได๎เร็วขึ้น 
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เครื่องช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด้วย GPS 
THE GPS BASED ASSISTING DEVICE FOR VISUALLY  

IMPAIRED TO TRAVEL BY PASSENGER BOAT 
 

ประสงค์ศักดิ์ สองศรี* 
Prasongsuk Songsree 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตของผู๎พิการทางสายตา ส าหรับการ

รับร๎ูต าแหนํงสถานที่ เวลา สี และอุณหภูมิ ขณะเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางซึ่งเป็นปัญหาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของผู๎พิการทางสายตาเป็นอยํางยิ่ง งานวิจัยเร่ิมจากการใช๎แบบสอบถามเพื่อเก็บข๎อมูล
ส าหรับออกแบบและสร๎างเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS 
จากนั้นน าไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นผู๎พิการทางสายตาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
(มูลนิธิชํวยคนตาบอดแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี จ านวน 15 คน เคร่ืองมือที่
ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามความคิดเห็นกํอนการออกแบบเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทาง
โดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS และแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวําด๎านการออกแบบเคร่ืองชํวยเหลือผ๎ู
พิการทางสายตามีความต๎องการมากที่สุดคือ การรับรู๎สี ร๎อยละ 96.00 การเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทาง 
ร๎อยละ 94.67 การรับรูเ๎วลา ร๎อยละ 90.67 และเห็นวําควรพัฒนาเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาให๎มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
ค าส าคัญ: ผู๎พิการทางสายตา, เรือโดยสาร, ระบบ GPS 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the blind’s daily life problems such as the recognition of location, 

time, color and temperature, while traveling by bus. The data collected from questionnaire were used for 
design and implement of the GPS based assisting device for visually impaired to travel by passenger boat. 
In the experiment, the trial on the 15 blind users from "Competency Development Center for the Blind" 
……… 
....... 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม  
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(Foundation for The Blind in Thailand Under The Royal Patronage of H.M. The Queen). The tools have 
been used in this research include of pre-designed questionnaire to aid the visually impaired to travel by 
Passenger boat with GPS, and the satisfaction score checklist. Hence, the satisfaction score was analyzed 
statistically. The results showed that the travel assisting device helps to color perception at 96 percent 
travelling by passenger boat at 94.67 percent, and know the time at 90.67 percent. The feedback from the 
blind is the assisting device should have a more applicable function. 
Keywords: visually impaired, passenger boat, GPS. 
 

บทน า  
 โดยทั่วไปการรับร๎ูของมนุษย์จะมีด๎วยกัน 5 ประเภท ประกอบด๎วย การรับร๎ูด๎วยการเห็นจากดวงตา 
การรับร๎ูด๎วยการได๎ยินจากหู การรับร๎ูกลิ่นจากจมูก การรับร๎ูรสจากลิ้น และการรับร๎ูด๎วยการสัมผัสจากรํางกาย
หากรํางกายขาดอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดไป การรับร๎ูด๎านนั้น ๆ ก็จะสูญเสียไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ คนทั่วไป
จะใช๎ดวงตาเป็นชํองทางหลักในการรับร๎ู โดยที่ชํองทางการรับร๎ูด๎านอ่ืนเป็นสํวนเสริมเทํานั้น จึงท าให๎
สิ่งประดิษฐ์ตําง ๆ ถือก าเนิดมาภายใต๎การรับร๎ูที่เกิดจากการมองเห็นเป็นสํวนใหญํ เชํน สื่อสิ่งพิมพ์ สัญลักษณ์
หรือป้ายบอกทาง เป็นต๎น ดังนั้นหากชํองทางการรับร๎ูด๎านการมองเห็นต๎องสูญเสียไปจะท าให๎ไมํสามารถรับร๎ูถึง
เนื้อหานั้น ๆ ได๎ และเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต  
 การมองเห็นเป็นปัญหาใหญํส าหรับผู๎พิการทางสายตา โดยจ าเป็นต๎องนึกถึงเส๎นทางแบบเดิม ๆ 
หรือเส๎นทางที่ตนเคยรู๎จักมากํอน การเดินทางของผู๎พิการทางสายตาจึงต๎องอาศัยเร่ืองทิศทั้ง 4 ทิศเข๎ามาชํวย 
ส าหรับผู๎พิการทางสายตาที่มองเห็นได๎แบบเลือนรางยังพออาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ในการรับร๎ูเวลาและทิศทาง
ได๎วําทิศใดเป็นทิศตะวันออก ทิศใดเป็นทิศตะวันตก แตํส าหรับผู๎พิการทางสายตาที่ไมํสามารถมองเห็นได๎เลย
จะไมํสามารถรับร๎ูทิศได๎จากดวงอาทิตย์ การเดินทางของผู๎พิการทางสายตายังมีปัญหาอ่ืน ๆ เชํน การรับร๎ู
ต าแหนํงสถานที่ตําง ๆ หรือต าแหนํงของป้ายรถเมล์และเรือโดยสารประจ าทาง รวมถึงการอํานคําสีของวัตถุ
ตําง ๆ เชํน สีของเสื้อผ๎า สีของธนบัตร นับวําเป็นปัญหาในการใช๎ชีวิตส าหรับคนตาบอดเป็นอยํางมาก  แตํ
หากมีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีมาชํวยผู๎พิการทางสายตาได๎ คนกลุํมนี้ก็จะสามารถด าเนินชีวิตได๎เหมือนกับคน
ทั่วไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จะกลําวถึงเทคโนโลยีที่จะน ามาชํวยผู๎พิการทางสายตาให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎ดีขึ้น 
จากจ านวนผู๎พิการไทยที่ขึ้นทะเบียนกับส านักสํงเสริมและพิทักษ์คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มีทั้งสิ้น 5,180 คน เป็นผู๎พิการทางสายตา จ านวน 67,132 คน หรือในอัตราประมาณ 
1,000 คน จะมีผู๎พิการทางสายตา 1 คน ทั้งนี้ไมํรวมถึงจ านวนที่ยังไมํได๎ลงทะเบียนไว๎ และผู๎สูงอายุ (ซึ่งมีอายุ
เกิน 60 ปีขึ้นไป) ที่ความสามารถในการรับร๎ูเสื่อมสภาพลงตามอายุ หากรวมจ านวนของผ๎ูสูงอายุเข๎าไว๎ด๎วย
ประมาณ 1% ของจ านวนประชากรทั้งหมด (ประมาณ 6 แสนกวําคน) ที่อาจจะมีความบกพรํองทางสายตา จะ
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เห็นได๎วําจ านวนของความต๎องการใช๎เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านนี้ก็มีจ านวนมาก
พอควร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ไม้เท้าน าทาง หรือเรียกวํา “ไม๎เท๎าขาว” ถือวําเป็นสัญลักษณ์ของผู๎พิการทางสายตาที่ใช๎ในการเดินทาง

เพื่อให๎สามารถน าทางไปยังจุดหมายโดยลดการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากสิ่งกีดขวางระหวํางทางได๎ ปัจจุบันมี
การพัฒนาไม๎เท๎าน าทางของผู๎พิการทางสายตาให๎มีความสามารถมากกวําที่เป็นอยูํ โดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
เข๎ามาประมวลผลและแจ๎งเตือนสิ่งกีดขวางลํวงหน๎าได๎ เชํน การพัฒนาคลื่น Ultrasonic มาใช๎ โดยอาศัยหลักการ
สะท๎อนของคลื่นตรวจจับวัตถุตําง ๆ เชํน ไม๎เท๎าชื่อ “K-Sonar” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยูํในตลาดตํางประเทศ 
ลักษณะการท างานจะอาศัยหลักการสะท๎อนกลับของคลื่น Ultrasonic และจะแจ๎งเตือนเป็นเสียงเพื่อให๎ทราบวํา
มีวัตถุกีดขวาง เมื่อเดินเข๎าไปใกล๎เร่ือย ๆ เสียงแจ๎งเตือนจะยิ่งมีความถี่เพิ่มขึ้นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ติดในรถยนต์ 

GPS ส าหรับผู้พิการทางสายตา ระบบก าหนดต าแหนํงบนโลก หรือ Global Positioning System (GPS) 
เป็นระบบที่สามารถแสดงต าแหนํงที่อยูํที่แนํนอนวําอยูํ ณ ต าแหนํงใดบนพื้นโลกได๎ทุกเวลา ทุกสภาพอากาศ 
โดยใช๎ดาวเทียม 24 ดวงที่หมุนอยูํรอบโลก อยูํสูงขึ้นไปประมาณ 20,200 กิโลเมตรจากพื้นโลก โดยทั่วไป
การน าระบบ GPS มาใช๎เพื่อน าทางจะใช๎รํวมกับโปรแกรมแผนที่ดิจิทัล ท าให๎สามารถดูได๎วําการเดินทางจากจุด
ที่อยูํไปยังสถานที่ใด ๆ จะต๎องเดินทางด๎วยเส๎นทางใด อยํางไร จึงจะไมํหลงทิศหลงทาง แตํผู๎พิการทางสายตา
ไมํสามารถใช๎ระบบ GPS ที่มีอยูํทั่วไปได๎เนื่องจากต๎องอาศัยสายตาในการดูแผนที่ จึงต๎องมี GPS ส าหรับผู๎
พิการทางสายตา เพื่อให๎ผู๎พิการทางสายตาทราบวําขณะนี้ตนอยูํที่ต าแหนํงใด จะต๎องมุํงหน๎าไปทางใดจึงจะ
ถึงจุดหมาย 

      

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การใช๎เคร่ืองชํวยเหลือในการเดินทางส าหรับคนตาบอดสามารถใช๎รํวมกับไม๎เท๎าน าทางได๎ และการ

วิจัยนี้ไมํค านึงถึงอายุ เพศ สังคม อารมณ์ และชํวงเวลาของกลุํมตัวอยําง รวมทั้งความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ 
ถือวําได๎กระท าไปด๎วยดุลยพินิจ 

การรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และชี้แจงรายละเอียดในการสร๎างเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการ
ทางสายตา กลุํมตัวอยํางคือผู๎พิการทางสายตาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพผู๎พิการทางสายตา จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 15 คน และสอบถามความคิดเห็นด๎วยแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการพื้นฐานส าหรับ
สร๎างเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตา แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นผู๎พิการทางสายตา 
 

ข้อ ข้อค าถาม  SD ร้อยละ 
1 การเดินทางโดยรถประจ าทาง 4.73 2.98 94.67 
2 การหลบสิ่งกีดขวาง 3.53 1.88 70.67 
3 การรับร๎ูอุณหภูมิ 3.13 1.77 62.67 
4 การรับร๎ูสี 4.80 2.19 96.00 
5 การรับร๎ูวัน/เดือน/ปี 4.53 2.13 90.67 
6 การรับร๎ูทิศ 3.60 1.90 72.00 
7 การรับร๎ูเวลาตามนาฬิกา 4.53 2.13 90.67 
8 ความเข๎าใจข๎อมูลทางการสั่น 2.40 1.55 48.00 
9 ความเข๎าใจข๎อมูลทางเสียง 4.73 2.18 94.67 

10 ความจ าเป็นของอุปกรณ์ 4.73 2.18 94.67 
 รวม 4.61 2.15 92.11 

 
จากตารางที่ 1 ผู๎พิการทางสายตาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพผู๎พิการทางสายตา จังหวัดนนทบุรี มีความ

ต๎องการโหมดการใช๎งาน ดังนี ้
การรับร๎ูสี    มีคําเฉลี่ย 4.80  ร๎อยละ 96.00  
การเดินทางโดยรถประจ าทาง  มีคําเฉลี่ย 4.73  ร๎อยละ 94.67  
ความเข๎าใจข๎อมูลทางเสียง  มีคําเฉลี่ย 4.73  ร๎อยละ 94.67  
ความจ าเป็นของอุปกรณ์   มีคําเฉลี่ย 4.73  ร๎อยละ 94.67  
การรับร๎ูวัน/เดือน/ปี   มีคําเฉลี่ย 4.53  ร๎อยละ 90.67  
การรับร๎ูเวลาตามนาฬิกา   มีคําเฉลี่ย 4.53  ร๎อยละ 90.67   

 การก าหนดขอบเขต จากแบบสอบถามความคิดเห็นข๎างต๎น ผ๎ูวิจัยจึงสร๎างเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทาง
สายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS ขึ้น เพื่อทดสอบระดับความพึงพอใจกํอนออกแบบ
ตัวเคร่ืองจริงโดยก าหนดขอบเขตดังนี้ 
 1. บอกพิกัดต าแหนํงของเรือโดยสารประจ าทาง (เรือดํวนเจ๎าพระยา) ด๎วยสัญญาณ GPS โดยการกดปุ่ม
ที่ตัวเคร่ือง มีพิกัดต าแหนํงทั้งหมด 33 ป้าย 

 2. บอกปฏิทิน (วัน/เดือน) ที่เป็นปัจจุบันด๎วยเสียงพูด โดยการกดปุ่มที่ตัวเคร่ือง เชํน “วันที่สิบห๎า 
มกราคม” 
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 3. บอกเวลาแบบ Real Time เป็นชั่วโมงและนาทีด๎วยเสียงพูด โดยการกดปุ่มที่ตัวเคร่ือง เชํน “ขณะนี้
เวลาสิบนาฬิกา สามสิบนาที” 

 4. เซ็นเซอร์บอกคําสีของวัตถุด๎วยเสียงพูด โดยการกดปุ่มที่ตัวเคร่ือง เชํน เมื่อผู๎พิการน าตัวเซ็นเซอร์
แนบกับสีของเงินจะมีเสียงอํานคําสีออกมา เชํน “สีเขียว” “สีเทา” “สีแดง” 

5. สามารถชาร์จแบตเตอร่ีได๎ในตัวเคร่ือง  
การออกแบบตัวเคร่ือง น าข๎อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบตัวเคร่ือง

ชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการท างานของเคร่ือง 
 

 1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR: ไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller) ท าหน๎าที่เป็นตัวควบคุม
การท างานของระบบทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการน าคําที่ได๎จากภาคตําง ๆ มาประมวลผล ควบคุมการเลํนเสียง และ
ตรวจสอบการกดสวิตซ์  

 2. โมดูลจีพีเอส (GPS): ท าหน๎าที่เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อบอกต าแหนํงของเรือโดยสารประจ าทาง (เรือ
ดํวนเจ๎าพระยา) และยังเป็นตัวบอกเวลา แล๎วสํงคําที่รับได๎ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

455 

 

 
 

ภาพที่ 2 เส๎นเรือโดยสารรถประจ าทาง (เรือดํวนเจ๎าพระยา) 
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3. โมดูลเซ็นเซอร์อํานคําสี Color Sensor: ท าหน๎าที่อํานคําสีโดยสํงคําจากโมดูลเซ็นเซอร์อํานคําสี 
TCS230 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบเซ็นเซอร์อํานคําสี TCS230 Color Sensor 

 
 4. วงจรแหลํงจํายก าลังไฟฟ้า (supply): ท าหน๎าที่จํายแรงดันให๎กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (hardware) ภายใน
วงจร แหลํงจํายก าลังไฟฟ้าที่ระดับ 5 โวลต์ (DC) 
 5. Head Phone Jack: ท าหน๎าที่แสดงผลของสัญญาณเสียง 
 6. SD Card (secure digital): ท าหน๎าที่บันทึกไฟล์ข๎อความเสียงทั้งหมดของระบบ 
 7. โมดูล MP3: ท าหน๎าที่เป็นตัวแสดงผลของระบบทั้งหมด โดยจะแสดงผลเป็นข๎อความเสียง 
 8. สวิตซ์ (switch): เป็นปุ่มกดทั้งหมด 4 ปุ่ม ท าหน๎าที่รับค าสั่งจากผู๎ใช๎งานที่ต๎องการใช๎งานในขณะนั้น 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสร๎างเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS แสดง

ดังภาพที่ 4 

http://3.bp.blogspot.com/_B8Dh2WXNvg0/Szeri0H-_fI/AAAAAAAAEBI/QKHPtgO39Us/s1600-h/Sensor+Warna+TCS230.bmp
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ภาพที่ 4 เคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS 
 

2. ความพึงพอใจของผู๎พิการทางสายตาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพผู๎พิการทางสายตา (มูลนิธิชํวยคน
ตาบอดแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี  ตํอการใช๎เคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตา
เดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู๎พิการทางสายตาตํอการใช๎เคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตา 
 

รายการประเมิน  SD ระดับความพึงพอใจ 
1. ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจตํอการใช๎เครื่องชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตา 4.33 2.08 ระดับมาก 
2. ช้ินงานมีรูปทรงทีเ่หมาะสม 4.07 2.02 ระดับมาก 
3. ตัวเครื่องใช๎งํายและสะดวกตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 4.33 2.08 ระดับมาก 
4. ความสะดวกตํอการพกพา 4.07 2.02 ระดับมาก 
5. โหมดการอํานคําสีของวัตถุเปน็ประโยชนต์ํอผู๎ใช๎ 4.67 2.16 ระดับมากที่สุด 
6. โหมดการอํานคําพิกัดต าแหนํงของ GPS เป็นประโยชน์ตอํผู๎ใช๎ 4.93 2.22 ระดับมากที่สุด 
7. ต าแหนํงของเรือโดยสารมีความเหมาะสม 4.33 2.08 ระดับมาก 
8. โหมดการอํานคําเวลาและปฏทิินเป็นประโยชน์ตํอผู๎ใช๎ 4.33 2.08 ระดับมาก 
9. ชํวยให๎ผู๎พิการทางสายตาได๎รับประสบการณ์ใหมํ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ 4.20 2.05 ระดับมาก 
10. ช้ินงานมีความคงทน ใช๎งานได๎ระยะเวลานาน  4.53 2.13 ระดับมาก 
11. ช้ินงานเป็นประโยชน์ตํอผู๎พิการทางสายตา 4.33 2.08 ระดับมาก 
12. ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.33 2.08 ระดับมาก 
13. สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.47 2.11 ระดับมาก 
14. บรรยากาศในการด าเนินกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.27 2.07 ระดับมาก 
15. ความพอใจในชิ้นงาน 4.67 2.16 ระดับมาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.24 2.06 ระดับมากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ โหมดการอํานคําพิกัดต าแหนํงของ GPS เป็นประโยชน์
ตํอผู๎ใช๎ รองลงมาคือ โหมดการอํานคําสีของวัตถุเป็นประโยชน์ตํอผู๎ใช๎ โดยภาพรวมผู๎พิการทางสายตามีความ
พอใจในชิ้นงานอยูํในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหา การด ารงชีวิต และการเดินทางของผู๎พิการทางสายตาจากศูนย์

พัฒนาสมรรถภาพผู๎พิการทางสายตา (มูลนิธิชํวยคนตาบอดแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัด
นนทบุรี เพื่อออกแบบสร๎างเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS 
และวัดความพึงพอใจในการใช๎เคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS 
จากการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวํา ผู๎พิการทางสายตามีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การออกแบบเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS ควร
มีฟังก์ชันที่หลากหลายมากขึ้น เชํน การบอกทิศ อุณหภูมิ และเซ็นเซอร์เตือนสิ่งกีดขวาง เป็นต๎น 
 2. การออกแบบเคร่ืองชํวยเหลือผู๎พิการทางสายตาเดินทางโดยเรือโดยสารประจ าทางด๎วย GPS ควร
ออกแบบขนาดของตัวเคร่ืองให๎เล็กลง และเพิ่มระยะเวลาของการใช๎เคร่ืองให๎นานขึ้น 
 3. เพื่อแก๎ไขความช๎าของการรับสัญญาณ GPS ควรใช๎งานในที่โลํงแจ๎ง หรือเลือกใช๎ GPS ที่มีความไว
มากกวําตัวที่ใช๎งานในปัจจุบัน  
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ความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กร:  
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  ภายในเขตจังหวัดชลบุรี 

SATISFACTION INTERNAL COMMUNICATION   
CASE STUDY: BANK OF AYUDHYA PROVINCE OF CHONBURI 

 

พิชากร อุดมสันติ์* 
Pichakorn Udomsan 
ดร. ปฎิภาณ ลพบุรี** 
Dr. Patipan Lopburi 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อภายในองค์กร  ความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายใน

องค์กร  และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ภายในเขตจังหวัด
ชลบุรี  กลุํมตัวอยํางคือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เพศชายและเพศหญิงที่ปฏิบัติงานใน
เขตจังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบวํา  

1. การเปิดรับขําวสารภายในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ( มหาชน) ในเขตจังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยูํในระดับมาก กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับขําวสารภายในองค์กรผํานสื่อใหมํมากที่สุด อยูํใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การเปิดรับผํานสื่อบุคคล อยูํในระดับมาก และน๎อยที่สุดคือ การเปิดรับผํานสื่อสิ่งพิมพ์ 
อยูํในระดับปานกลาง 

2. ความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)ใน
รูปแบบการสื่อสาร อยูํในระดับมาก โดยพึงพอใจด๎านการสื่อสารจากบนลงลํางในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด๎านการสื่อสารในแนวนอน ในขณะที่การสื่อสารในแนวทแยงมีความพึงพอใจน๎อยที่สุด  
 
  
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุํมวิชาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
ปีการศึกษา 2559 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี    
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3.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี 
ผู๎วิจัยแบํงแรงจูงใจเป็น 5 ประเด็น คือ ด๎านผลตอบแทน ด๎านสภาพแวดล๎อมในการท างาน ด๎านความสัมพันธ์
กับเพื่อนรํวมงาน ด๎านการยอมรับนับถือ และด๎านความส าเร็จในหน๎าที่การงาน พบวํากลุํมตัวอยํางมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อน
รํวมงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านผลตอบแทน ในขณะที่ด๎านสภาพแวดล๎อมในการท างานน๎อยที่สุด  
ค าส าคัญ: แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน, การสื่อสารภายใน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   
  

ABSTRACT 
 The objective of this research is to study exposure of satisfaction about internal communication 
and motivation to work of the Bank of Ayudhya staff.  The samples were 400 staff of Bank of Ayudhya 
Chonburi Branch both male and female. The questionnaire was used  analyze data such as frequency, mean, 
standard deviation, t-test, One-way analysis of variance and, the Pearson Correlation. The result of study 
found that:  

1. The exposure of satisfaction about internal communication of staff of  Bank of Ayudhya in 
Chonburi had average high level. The group of exposure had done through new media which was the most 
exposure with high level. The next exposure was through people with high level and the last exposure was 
through print media with medium level.     

2. The exposure of satisfaction about internal communication of staff of Bank of Ayudhya  by 
type of communication had average high score value of 4.17 followed by the communication in horizontal 
meanwhile the communication type in diagonal was the least. 
 3. Motivation to work of staff of  Bank of Ayudhya in Chonburi:  the research had divided to 5 
issues namely;  issue of reward point , issue of work environment, issue of relationship with colleagues, issue 
of acceptable and respect and the issues of job success. The result of total average had medium level at 
3.20,  the issue of relationship with colleagues was the most, the next be issue of reward point by average 
of motivate at 4.30.  Meanwhile the issue of work environment was at high level at 3.94.  
Keywords: motivation to work, internal communication, Bank of Ayudhya. 
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บทน า  
 การสื่อสารนับวําส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแหํงข๎อมูลขําวสาร โดยเฉพาะเมื่อสังคมเร่ิม
ขยายตัวมากขึ้น ความซับซ๎อนก็จะมากขึ้นตามไปด๎วย องค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ จึงหันมาให๎ความส าคัญกับ
การสื่อสารภายในองค์กรมากขึ้น การสื่อสารภายในองค์กรจึงกลายเป็นเคร่ืองมือที่มีบทบาทในการน าไปใช๎
เพื่อถํายทอดข๎อมูลขําวสารขององค์กร หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงข๎อเท็จจริง หรือแจ๎งความเคลื่อนไหว
ตําง ๆ ขององค์กร ไมํวําจะเป็นการสื่อสารระหวํางผู๎บริหารกับผู๎ปฏิบัติงาน หรือระหวํางผู๎ปฏิบัติงานด๎วยกันเอง 
เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ถูกต๎องในเร่ืองเป้าหมาย พันธกิจ และหน๎าที่ความรับผิดชอบตําง ๆ นอกจากนี้ การ
สื่อสารยังชํวยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคลภายในองค์กร อันจะน ามาซึ่ง
ความรํวมมือรํวมใจ ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และท าให๎องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสูํ
เป้าหมายที่ก าหนดไว๎ได๎ในที่สุด 
 ดังนั้น องค์กรจึงควรให๎ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร และพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกระจายข๎อมูลขําวสารให๎เข๎าถึงกลุํมเป้าหมาย และสอดคล๎อง
กับสภาพแวดล๎อมขององค์กร รวมถึงความต๎องการของพนักงาน เพื่อกํอให๎เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
เพราะข๎อมูลขําวสารขององค์กรที่พนักงานได๎รับนั้นสามารถน าไปใช๎ในการตัดสินใจและวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว๎ให๎ส าเร็จได๎ 
 จากความส าคัญของการสื่อสารภายในองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนให๎องค์กรเจริญเติบโตและสามารถ
แขํงขันกับองค์กรอ่ืน ๆได๎ รวมถึงความส าคัญของพนักงานภายในองค์กรที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการ
ขับเคลื่อนองค์กร ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการเปิดรับสื่อภายในองค์กร รวมถึงความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายใน
องค์กรที่มีผลตํอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช๎เป็นแนวทางปรับปรุงแก๎ไข เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนากระบวนการสื่อสารภายในองค์กรของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อภายในองค์กร ความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ภายในเขตจังหวัดชลบุร ี
    2. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับสื่อภายในองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ภายในเขตจังหวัดชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการเปิดรับสื่อภายในองค์กรกับความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายใน
องค์กรของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ภายในเขตจังหวัดชลบุร ี
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 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กรกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ภายในเขตจังหวัดชลบุร ี
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกันมีการเปิดรับ
สื่อภายในองค์กรแตกตํางกัน 
 2. การเปิดรับสื่อภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กรของ
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 3. ความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 มุํงศึกษาการเปิดรับสื่อภายในองค์กร ความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กร และแจงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษากับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดชลบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และให๎ผู๎ตอบรับเป็นผู๎กรอกแบบสอบถามด๎วยตัวเอง (self-administered questionnaire) 
เมื่อเก็บแบบสอบถามครบถ๎วนแล๎วจึงน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข๎อมูลค าตอบ 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ภายในเขตจังหวัดชลบุรี สุํมตัวอยํางจากหนํวยงานสาขาซึ่งมีทั้งหมด 43 สาขา และส านักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตํางประเทศ จ านวน 18 แหํง  จ านวน 400 คน ที่มีลักษณะทางประชากร เชํน เพศ อายุ การศึกษา รายได๎ แตกตําง
กัน   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทเลือกตอบ (multiple choice) และ
แบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยเก็บข๎อมูลด๎วยตัวเอง 
จ านวน 400 ชุด  
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ คําร๎อยละ คําความถี่ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน one-way ANOVA 
การวิเคราะห์ความแตกตํางของตัวแปร และการหาคําประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

464 

 

ผลการวิจัย  
 1. ลักษณะทางประชากร กลุํมตัวอยํางเป็นเพศหญิง จ านวน 295 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.80 และเพศชาย 
จ านวน 105 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.30 สํวนใหญํมีอายุระหวําง 31 - 40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 53.50 รองลงมาคือ 
อายุระหวําง 20 - 30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 34.80 สํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 88.30  และ
มีต าแหนํงงานระดับพนักงาน (CSR, UTL, UTL/Fx) คิดเป็นร๎อยละ 86.80 รองลงมาคือ ต าแหนํงงานระดับ
หัวหน๎างาน (SS1, SS2) คิดเป็นร๎อยละ 6.30 มีอายุงานระหวําง 1 - 5 ปี คิดเป็นร๎อยละ 49.50 รองลงมาคือ 
อายุงานระหวําง 6 - 9 ปี คิดเป็นร๎อยละ 24.50 
 2. การเปิดรับสื่อภายในองค์กร กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับขําวสารโดยรวมอยูํในระดับมาก ( = 3.85) 
โดยเป็นการเปิดรับขําวสารผํานสื่อใหมํมากที่สุด ( = 4.30) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํามีการเปิดรับ
ขําวสารจากการดูโฆษณาผํานจอ LED ภายในธนาคาร (digital signge) มากที่สุด อยูํในระดับมาก ( = 4.35) 
รองลงมาคือ สื่อบุคคล ( = 3.99) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํามีการเปิดรับขําวสารจากหัวหน๎างานหรือ
ผู๎บังคับบัญชามากที่สุด อยูํในระดับมาก ( = 3.98) ขณะที่มีการเปิดรับขําวสารผํานสื่อสิ่งพิมพ์น๎อยที่สุด ( = 
3.25) ถือวําอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํามีการเปิดรับขําวสารจากป้ายประกาศภายใน
ธนาคาร (บอร์ดประกาศ) มากที่สุด ( = 3.61) 
 3. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กร กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กร
โดยรวมอยูํในระดับมาก ( = 4.17) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํามีความพึงพอใจตํอการสื่อสารจากบน
ลงลํางมากที่สุด อยูํในระดับมากที่สุด ( = 4.41) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นความรวดเร็วและ
ทันตํอเหตุการณ์ของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับจากผู๎บังคับบัญชา ( = 4.43) รองลงมาคือ การสื่อสารในแนวนอน 
อยูํในระดับมาก ( = 4.10) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเพื่อนรํวมงานให๎ความรํวมมือในการแก๎ไข
ปัญหา ( = 4.27) ขณะที่มีความพึงพอใจในการสื่อสารในแนวทแยงน๎อยที่สุด ( = 3.97) โดยมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในประเด็นชํองทางการติดตํอสื่อสารระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ภายในองค์กร เชํน โทรศัพท์ อีเมล์ 
( = 3.99) 
 4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู๎วิจัยแบํงแรงจูงใจออกเป็น 5 ด๎าน คือ ด๎านอัตราผลตอบแทน ด๎านสภาพ 
แวดล๎อมในการท างาน ด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงาน ด๎านการยอมรับนับถือ และด๎านความส าเร็จใน
หน๎าที่การงานพบวํากลุํมตัวอยํางมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( = 3.20) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวํามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงาน อยูํ
ในระดับมากที่สุด ( = 4.48) โดยประเด็นเพื่อนรํวมงานมีความใกล๎ชิดสนิทสนมกันดีมีระดับแรงจูงใจมาก
ที่สุด  ( = 4.52) รองลงมาคือ ด๎านอัตราผลตอบแทน อยูํในระดับมากที่สุด ( = 4.30) โดยประเด็นสวัสดิการ
เงินกู๎ประเภทตําง ๆ มีระดับแรงจูงใจมากที่สุด ( = 4.36) ขณะที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน๎อยที่สุดคือ 
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ด๎านสภาพแวดล๎อมในการท างาน อยูํในระดับมาก ( = 3.94) โดยประเด็นสถานที่ท างานจัดตกแตํงอยําง
เป็นระเบียบสวยงาม มีระดับแรงจูงใจมากที่สุด ( = 3.82) 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 
 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ที่มีลักษณะทางประชากร
แตกตํางกัน มีการเปิดรับสื่อภายในองค์กรแตกตํางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 
ต าแหนํงงาน และอายุงานแตกตํางกัน มีการเปิดรับสื่อภายในองค์กรด๎านสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหมํ และ
การเปิดรับสื่อโดยรวมแตกตํางกัน โดยกลุํมตัวอยํางที่มีอายุระหวําง 20 - 30 ปี และ 31 - 40 ปี จะมีการเปิดรับ
สื่อภายในองค์กรด๎านสื่อบุคคลและสื่อใหมํมากกวํากลุํมตัวอยํางที่มีอายุระหวําง 41 - 50 ปี 
 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 การเปิดรับสื่อภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจตํอการสื่อสาร
ภายในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา  
 ด๎านสื่อบุคคล กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับสื่อจากหัวหน๎างานหรือผู๎บังคับบัญชามากที่สุด เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบวํา มีความพึงพอใจตํอการสื่อสารจากบนลงลําง ในประเด็นความรวดเร็วและทันตํอ
เหตุการณ์ของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับจากผู๎บังคับบัญชามากที่สุด 
 ด๎านสื่อใหมํ กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับสื่อจากการดูโฆษณาผํานจอ LED ภายในธนาคาร (digital signge) 
มากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา มีความพึงพอใจตํอการสื่อสารจากบนลงลําง ในประเด็นความรวดเร็ว
และทันตํอเหตุการณ์ของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับจากผู๎บังคับบัญชามากที่สุด 
 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 ความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ความพึงพอใจ
ตํอการสื่อสารจากบนลงลําง การสื่อสารจากลํางขึ้นบน การสื่อสารในแนวนอน และการสื่อสารในแนวทแยง มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
 การสื่อสารจากบนลงลําง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านอัตราผลตอบแทน อยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือ เมื่อพนักงานมีความ
พึงพอใจตํอการสื่อสารจากบนลงลํางมากก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านอัตราผลตอบแทนมากเชํนกัน 
โดยความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับต่ ามาก (r = 0.144) 
 การสื่อสารในแนวนอน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อน
รํวมงาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือ เมื่อ
พนักงานมีความพึงพอใจตํอการสื่อสารในแนวนอนมาก ก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสัมพันธ์
กับเพื่อนรํวมงานมากเชํนกัน โดยความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับปานกลาง (r = 0.419) 
 การสื่อสารในแนวทแยง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อน
รํวมงาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือ เมื่อ
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พนักงานมีความพึงพอใจตํอการสื่อสารในแนวทแยงมาก ก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสัมพันธ์
กับเพื่อนรํวมงานมากเชํนกัน โดยความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับต่ า (r = 0.238)  
 การสื่อสารจากลํางขึ้นบน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านอัตราผลตอบแทน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือ เมื่อพนักงานมีความพึง
พอใจตํอการสื่อสารจากลํางขึ้นบนมาก ก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านอัตราผลตอบแทนมากเชํนกัน 
โดยความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับต่ ามาก (r = 0.178)  
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 1 พบวํากลุํมตัวอยํางที่มีอายุ ต าแหนํงงาน และอายุงาน
แตกตํางกัน มีการเปิดรับสื่อภายในองค์กรด๎านสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหมํ และการเปิดรับสื่อโดยรวมแตกตําง
กัน สอดคล๎องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2529, หน๎า 117 - 121) ที่กลําววํา ผู๎รับสารแตํละคนมีลักษณะเฉพาะตัว
แตกตํางกันทั้งในด๎านอายุ ประสบการณ์การท างาน จึงสํงผลให๎เกิดความแตกตํางในการเลือกเปิดรับสื่อ ผู๎สํง
สารจึงควรทราบวําบุคลากรหรือผู๎รับสารนั้นเป็นอยํางไร เพื่อที่ผู๎สํงสารจะได๎ก าหนดข๎อมูลขําวสาร และเลือก
สํงสารนั้น ๆ ผํานชํองทางสื่อให๎ตรงกับลักษณะและความต๎องการของบุคลากรหรือผู๎รับสาร 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 2 พบวํากลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับขําวสารผํานสื่อบุคคลจาก
หัวหน๎างานหรือผู๎บังคับบัญชามากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา มีความพึงพอใจตํอการสื่อสารจาก
บนลงลําง ประเด็นความรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ์ของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับจากผู๎บังคับบัญชามากที่สุด  
ซึ่งสอดคล๎องกับ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549, หน๎า 343 - 346) ที่กลําววํา การสื่อสารจากบนลงลํางนั้นเป็นการ
สื่อสารจากระดับผู๎บริหารมายังผู๎ใต๎บังคับบัญชาหรือพนักงาน เป็นลักษณะของการสั่งการ การวางระเบียบ 
นโยบาย ข๎อบังคับ กฎเกณฑ์ รวมถึงการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับในการท างาน (performance feedback) ปัจจุบัน
การสื่อสารจากบนลงลํางที่ผู๎บริหารนิยมน ามาใช๎ ได๎แกํ การประชุมงาน การจัดท าวารสารภายใน หรือการ
เปิดเผยข๎อมูลผลการด าเนินการตําง ๆ ให๎พนักงานได๎รับทราบ เพื่อให๎พนักงานตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่
ความรับผิดชอบของตนเองวํามีความส าคัญและมีผลตํอการด าเนินงานขององค์กรอยํางไร ทั้งนี้เพื่อกระตุ๎น
ให๎พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นในการทุํมเทท างานและท างานอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ยังพบอีกวํา กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับขําวสารผํานสื่อใหมํจากการดูโฆษณาผํานจอ LED 
ภายในธนาคาร (digital signge) มากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา มีความพึงพอใจตํอการสื่อสารจาก
บนลงลําง ประเด็นความรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ์ของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับจากผู๎บังคับบัญชามากที่สุด 
เน่ืองจาก Digital Signge ที่เปิดภายในธนาคารนั้นจะมีการปรับปรุงข๎อมูลขําวสารอยูํตลอดเวลา เพื่อให๎ทันตํอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับ เวอร์ไทม์ และเฟนวิค (2551) ที่กลําวถึงลักษณะส าคัญ
ของสื่อใหมํ (new media) วําประกอบด๎วย “อิสระ 5 ประการ” (5 freedoms) ได๎แกํ อิสระจากข๎อจ ากัดด๎านเวลา 
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อิสระจากข๎อจ ากัดด๎านพรมแดน อิสระจากข๎อจ ากัดด๎านขนาด อิสระจากข๎อจ ากัดด๎านรูปแบบ และอิสระจาก
ยุคนักการตลาดสร๎างเนื้อหามาสูํยุคนักบริโภคริเร่ิมสร๎างและควบคุมเนื้อหาเอง (from marketer-driven to 
consumer-initiated, created and controlled) ในขณะที่ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์  (2551, หน๎า 43) กลําวถึงสื่อ
ใหมํวํา เป็นสื่อที่ตอบสนองความต๎องการสารสนเทศได๎ตามความต๎องการ เปิดรับสารของผู๎รับสารมากที่สุด 
เพราะสื่อใหมํสามารถสร๎างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเนื้อหาของข๎อมูลขําวสารได๎อยํางเป็นระบบ มี
การค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการงํายอันจะสํงผลให๎เกิดความ ส าเร็จในงานเผยแพรํ และรวบรวมข๎อมูลขําวสารได๎
มากกวํา อีกทั้งยังใช๎คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานสื่อตําง ๆ ที่เรียกวําสื่อผสมผสาน 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 3 พบวํา ความพึงพอใจตํอการสื่อสารจากบนลงลําง การ
สื่อสารจากลํางขึ้นบน การสื่อสารในแนวนอน และการสื่อสารในแนวทแยง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
 การสื่อสารจากบนลงลําง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านอัตราผลตอบแทน อยําง
มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวกและอยูํในระดับต่ ามาก สอดคล๎องกับ สมยศ 
นาวีการ (2527, หน๎า 21) ที่กลําววํา การสร๎างแรงจูงใจในการท างานนั้น สิ่งที่องค์กรพึงกระท าในการสร๎าง
แรงจูงใจให๎แกํพนักงานคือ ต๎องมีการสื่อสารที่ชัดเจนระหวํางผลของการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่
พนักงานจะได๎รับ   
 การสื่อสารในแนวนอน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อน
รํวมงาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวกและอยูํในระดับปานกลาง 
สอดคล๎องกับ กริช  สืบสนธิ์ (2526, หน๎า 83) ที่กลําววํา การสื่อสารในแนวนอนเป็นการติดตํอสื่อสารที่เกิดขึ้น
ระหวํางพนักงานหรือบุคคลที่ด ารงต าแหนํงเดียวกันขององค์กร เป็นการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวําง
พนักงานที่อยูํหนํวยงานเดียวกัน มักเป็นการสื่อสารเพื่อขอค าแนะน าหรือขอข๎อมูล 
 การสื่อสารในแนวทแยง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อน
รํวมงาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวกและอยูํในระดับต่ า สอดคล๎อง
กับแนวคิดของ ซาแรมบ๎า (Zaremba, 2003, p. 5) ที่กลําววํา การสื่อสารในแนวทแยงมักจะใช๎สื่อสารข๎ามแผนก
หรือข๎ามสาขา เป็นการสื่อสารในลักษณะให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือแจ๎งข๎อมูลระเบียบปฏิบัติใหมํ ๆ  ให๎
รับทราบ หากการสื่อสารในแนวทแยงได๎รับความพึงพอใจจะสํงผลให๎เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงานมากตามมาด๎วย 
 การสื่อสารจากลํางขึ้นบน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านอัตราผลตอบแทน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวกและอยูํในระดับต่ ามาก สอดคล๎องกับ
แนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2540, หน๎า 155)  ที่กลําวถึงความส าคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานวํา เป็น
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การตอบสนองความต๎องการของผู๎ปฏิบัติงานจนถึงระดับความพอใจที่ต๎องการ จึงท าให๎เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงกวําผู๎ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ ที่ไมํได๎รับการตอบสนอง 
  

ข้อเสนอเเนะ 
 ข้อเสนอเเนะจากการวิจัย 
 1. จากการศึกษาลักษณะทางประชากรและการเปิดรับสื่อภายในองค์กร ผลการวิจัยสามารถน าไปปรับ
ใช๎ให๎สอดคล๎องกับแนวทางระเบียบนโยบายในการเลือกใช๎สื่อให๎ตรงกับความต๎องการของพนักงาน  เพื่อ
กํอให๎เกิดประสิทธิผลของการสื่อสารให๎ได๎มากที่สุด 
 2. การเปิดรับสื่อภายในองค์กรของพนักงาน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร๎างความพึงพอใจตํอ
การสื่อสารภายในองค์กรผํานเส๎นทางการสื่อสารในด๎านตําง ๆ  หากผู๎บังคับบัญชาทราบและเข๎าใจรูปแบบ
การสื่อสารด๎านตําง ๆ ก็จะสามารถใช๎การสื่อสารได๎ตรงกับกลุํมเป้าหมาย ท าให๎ข๎อมูลขําวสารที่สื่อออกไป
นั้นเกิดประโยชน์ทั้งตํอผู๎สํงและผู๎รับสาร ยํอมจะน ามาซึ่งการด าเนินกิจการได๎ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 3. ความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบตําง ๆ ไมํวําจะเป็นการสื่อสารจากบนลงลําง 
การสื่อสารจากลํางขึ้นบน การสื่อสารในแนวนอน และการสื่อสารในแนวทแยง ล๎วนแตํมีผลตํอแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานดา๎นตําง ๆ ของพนักงานไมํด๎านใดก็ด๎านหนึ่ง ขึ้นอยูํกับวําการสื่อสารนั้นมีวัตถุประสงค์เชํนไร 
องค์กรจึงควรให๎ความส าคัญกับการสื่อสารรูปแบบตําง ๆ เพื่อจะได๎ใช๎ให๎ถูกต๎องตรงกับกลุํมเป้าหมาย ข๎อมูลที่
สื่อสารนั้นมีประโยชน์ตํอผู๎รับและสามารถน าไปใช๎งานได๎จริง 
 ข้อเสนอเเนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาโดยใช๎แบบสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับกลุํมตัวอยําง หรือการศึกษากลุํมตัวอยํางอ่ืน ๆ
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ลึกมากขึ้น 
 2. ควรเพิ่มจ านวนและขยายพื้นที่ในการเก็บข๎อมูลในการวิจัย เพื่อให๎ทราบถึงความแตกตํางระหวําง
กลุํมตัวอยํางที่อยูํในพื้นที่จังหวัดตํางกันจะมีความพึงพอใจตํอการสื่อสารภายในองค์กรที่แตกตํางกันมากเพียงไร 
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ประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน “คณุทองแดง ดิ อินสไปเรชั่นส์” 
EFFECTIVENESS OF ANIMATION MEDIA 
“KHUN THONGDANG THE INSPIRATION” 

 

รุ่งนภา การะพัด* 
Rungnapha Karaphat 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน “คุณทองแดง ดิ อินสไปเรชั่นส์”

และความคิดเห็นที่มีตํอประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน “คุณทองแดง ดิ อินสไปเรชั่นส์” กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การวิจัย ได๎แกํ เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู๎ที่เคยรับชมภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ือง 
“คุณทองแดง The Inspiration” จ านวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช๎ใน
การวิจัย ได๎แกํ ความถี่  คําเฉลี่ย  คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
analysis of variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยมากกวํา 2 กลุํม และการหาคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coeffcients) พบวําลักษณะ
ทางประชากรที่แตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน “คุณทองแดง ดิ อินสไปเรชั่นส์” 
ไมํแตกตํางกันมากนัก ท าให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชันโดยรวมอยูํในระดับดีมาก โดย
พบวําด๎านการเปิดรับ ด๎านความสนใจ ด๎านการรับร๎ู และด๎านการจดจ า อยูํในระดับดีมาก ในด๎านองค์ประกอบ
ของสื่อมีความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดีมาก และพบวําองค์ประกอบของสื่อแอนิเมชัน “คุณทองแดง ดิ อินสไป
เรชั่นส์” ด๎านโครงเร่ืองบทภาพยนตร์ ด๎านดนตรีและเสียงประกอบ อยูํในระดับดีมากเชํนกัน ความสัมพันธ์
ระหวํางองค์ประกอบของสื่อแอนิเมชันและประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน พบวํามีความสัมพันธ์กันหากมีการ
ใช๎องค์ประกอบของสื่อแอนิเมชันมาก โดยเฉพาะด๎านโครงเร่ืองบทภาพยนตร์ ด๎านตัวละครและการออกแบบ
ตัวละคร จะท าให๎สื่อแอนิเมชันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเชํนกัน โดยมีคําความสัมพันธ์โดยรวมอยูํในระดับสูง 
ค าส าคัญ: สื่อแอนิเมชัน, คุณทองแดง ดิ อินสไปเรชั่นส์ 
 
 
 
 
 
 

* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
ปีการศึกษา 2559 
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ABSTRACT  
 This research aimed to study the effectiveness of animation media "Khun Thongdang The inspiration 
and opinion towards it. The samples of this research were 400 people, both male and female of 15 years of 
age and over, who had seen the animation movie. The data obtained through the questionnaire were analized 
by frequency, mean, one-way analysis of variance: ANOVA) for analysis of variance over than 2 group and 
Pearson product correlation coefficient. It was found that the different demographic did not have much 
different effectiveness of animation media. The opinion to effectiveness of animation media was at a very 
good level. It was found that the issue of exposure, issue of interestingness, issue of perception, and issue 
of memorization were at a very good level. In terms of composition of the media, people had comments 
about the composition of animation media "Khun Thongdang The inspiration", at a very good level. The 
composition of the storyline, the screenplay, and music and sound were at a very good level as well. It was 
found that the composition of animation media "Khun Thongdang The Inspiration" had the relationship 
between composition of animation media and effectiveness of animation media. Once used much more 
animation, that would be more effective as well. The relation was at a high level, especially in the script 
storyline. Character and character design will make the animations copper and the instincts more effective 
as well, with an overall high correlation. 
Keywords: animation media, Khun Thongdang The inspiration. 
   

บทน า  
 แอนิเมชัน (animation) คือการท าให๎ภาพนิ่งเกิดการเคลื่อนไหว ท าให๎มีความนําสนใจมากขึ้นในเด็ก
และผู๎ใหญํ และยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งมนุษย์เรามักเลือกที่จะมองรูปภาพหรืออะไรที่มีสีสันกํอนมอง
เนื้อหาเสมอ แอนิเมชันได๎เข๎ามามีบทบาทกับงานหลาย ๆ ด๎าน มีการประยุกต์ใช๎ในงานหลาย ๆ ประเภท 
แอนิเมชันเข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน และกลายเป็นกระแสนิยมซึ่งสามารถพบเห็นได๎ในทุกสถานที่ 
ประโยชน์ของสื่อแอนิเมชันมีมากมาย เชํน สามารถสื่อความหมายให๎เข๎าใจได๎งําย สามารถอธิบายเร่ืองราวที่
ซับซ๎อนเข๎าใจยากให๎เข๎าใจได๎งํายขึ้น สามารถใช๎สื่อแอนิเมชันในการชํวยจดจ าและดึงดูดความสนใจ เพราะ
สื่อแอนิเมชันมีความนํารักสดใสในตัวของมันเองอยูํแล๎ว งานด๎านแอนิเมชันจึงเป็นงานที่มีคุณคําและต๎องอาศัย
ความสามารถในการผลิต แตํคนไทยยังไมํคํอยสนับสนุนฝีมือคนไทยด๎วยกันเทําไรนัก 
 ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง The inspiration” และศึกษา
องค์ประกอบของสื่อแอนิเมชันที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน ผํานกลุํมตัวอยํางที่เคยรับชม
สื่อแอนิเมชัน เรื่อง “คุณทองแดง The inspiration” ข๎อมูลที่ได๎จะเป็นแนวทางกลยุทธ์ในการสร๎างสรรค์     
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สื่อแอนิเมชัน และเพื่อเพิ่มคุณคําของสื่อแอนิเมชันให๎มีประสิทธิผลที่ดีที่สุด  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
ภาพยนตร์แอนิเมชันฝีมือคนไทย และเป็นข๎อมูลส าคัญให๎กับนักวิจัยที่สนใจตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรวํามีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง 
The inspiration” อยูํในระดับใด 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรวํามีความคิดเห็นตํอองค์ประกอบของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง 
The inspiration” อยูํในระดับใด 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางของลักษณะทางประชากรของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
กับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง The inspiration” 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชันและองค์ประกอบของสื่อแอนิเมชัน 
เร่ือง “คุณทองแดง The inspiration”  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน 
เร่ือง “คุณทองแดง The Inspirations” แตกตํางกัน 
 2. องค์ประกอบของสื่อแอนิเมชันเร่ือง “คุณทองแดง The Inspirations” มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ที่มีตํอประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง The Inspirations” 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 มุํงศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชันและองค์ประกอบของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง 
The Inspirations” โดยศึกษากับผู๎บริโภคเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งอยูํในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และเป็นผู๎ที่เคยรับชมสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง The Inspirations” โดยผู๎วิจัยก าหนด
จ านวนกลุํมตัวอยํางที่จะใช๎ในการวิจัยจนครบ 400 คน ระยะเวลาในการวิจัยคือ เดือนสิงหาคม 2559 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และให๎ผู๎ตอบรับเป็นผู๎กรอกแบบสอบถามด๎วยตัวเอง (self-administered questionnaire) 
จากกลุํมประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู๎ที่เคยรับชมสื่อแอนิเมชัน เร่ือง 
“คุณทองแดง The Inspirations” สุํมกลุํมตัวอยํางโดยอาศัยความนําจะเป็น (probability sampling) คือ การสุํม
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ตัวอยํางอยํางงําย (sample random sampling) โดยการจับสลากเขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวน 50 เขต เพื่อ
เลือกเขตในการสุํมกลุํมตัวอยํางจ านวน 6 เขต และ 4 จังหวัดในเขตปริมณฑล จ านวน 400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) แบบเลือกตอบ (check list) และแบบ
ประมาณคําตามแบบ Likert scale ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง และสอบถามจากผู๎ทรง 
คุณวุฒิ ผู๎ที่มีความร๎ูความช านาญเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด๎วยชุดค าถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมข๎อมูลที่ต๎องการ 
จ านวน 400 ชุด 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) โดยใช๎คําร๎อยละ 
(percentage) คําความถี่ (frequency) คําเฉลี่ย (mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คําความแปรปรวน 
(variance) และน าเสนอข๎อมูลในตารางเพื่ออธิบายเบื้องต๎นเกี่ยวกับกลุํมตัวอยําง ใช๎สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยมากกวํา 
2 กลุํมโดยใช๎ทดสอบคําเฉลี่ยความแตกตํางของตัวแปรระหวํางประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชันกับองค์ประกอบ
ของสื่อแอนิเมชัน และใช๎สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร 2 ตัวที่มีอยูํในมาตราการวัดระดับ 
Interval หรือ Ratio Scale คําที่ได๎เรียกวํา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร 2 ตัว โดยใช๎ทดสอบคําเฉลี่ยความสัมพันธ์ของตัวแปรองค์ประกอบของ 
สื่อแอนิเมชันกับความคิดเห็นที่มีตํอประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน 
 

ผลการวจิัย 
 1. ลักษณะทางประชากร จากกลุํมตัวอยํางจ านวน 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 224 คน คิดเป็นร๎อยละ 
56.0 และเพศหญิง จ านวน 176 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.0 สํวนใหญํมีอายุระหวําง 15 - 25 ปี จ านวน 332 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 82.00 รองลงมาคือ อายุระหวําง 26 - 35 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.00 และอายุ 55 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ป.ว.ช. จ านวน 194 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.50 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.80 และน๎อยที่สุดคือ ระดับต่ ากวําประถมศึกษา 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.50 สํวนใหญํเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 309 คน คิดเป็นร๎อยละ 77.30 
รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.30 และน๎อยที่สุดคือ พํอบ๎าน/แมํบ๎าน/
วํางงาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.50  
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง The inspiration” โดยรวมทั้ง 4 ด๎านอยูํในระดับดีมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.34 โดยด๎านการจดจ าอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านการรับรู๎ ด๎านการเปิดรับ และน๎อยที่สุดคือ ด๎าน
ความสนใจ มีรายละเอียดดังน้ี 
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     2.1 ด๎านการจดจ า พบวําประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดงผํานสื่อแอนิเมชันสร๎าง
ความประทับใจให๎ทํานจดจ าภาพยนตร์เร่ืองนี้ไปอีกนาน อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.50 รองลงมา
คือ ประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดงผํานสื่อแอนิเมชันชํวยให๎ทํานเกิดการจดจ าเนื้อหาที่น าเสนอ
ได๎ดียิ่งขึ้น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.49 และน๎อยที่สุดคือ ประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เรื่องคุณทองแดงผําน    
สื่อแอนิเมชันชํวยให๎ทํานน าคติสอนใจที่ได๎จากภาพยนตร์แอนิเมชันมาปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.41 
     2.2 ด๎านการรับรู๎ พบวําประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดงผํานสื่อแอนิเมชันชํวยให๎
ทํานรับร๎ูและเข๎าใจเนื้อหาที่น าเสนอได๎งํายมากยิ่งขึ้น อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.42 รองลงมา
คือ ประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดงผํานสื่อแอนิเมชันท าให๎ทํานมีทัศนคติที่ดีตํอภาพยนตร์
แอนิเมชัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.36 และน๎อยที่สุดคือ ประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เรื่องคุณทองแดงผําน
สื่อแอนิเมชันท าให๎ทํานร๎ูจักภาพยนตร์แอนิเมชันมากยิ่งขึ้น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.29 
     2.3 ด๎านการเปิดรับ พบวําประเด็นการน าคุณทองแดงมาสร๎างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันชํวยให๎ทําน
เปิดรับสื่อได๎อยํางสะดวก อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.39 รองลงมาคือ ประเด็นการน าคุณทองแดง
มาสร๎างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันชํวยให๎ทํานเปิดรับเร่ืองราวของคุณทองแดงได๎สนุกสนานมากยิ่งขึ้น มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.31 และน๎อยที่สุดคือ ประเด็นการน าคุณทองแดงมาสร๎างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันชํวยกระตุ๎นให๎ทําน
ต๎องการเปิดรับชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.30 
     2.4 ด๎านความสนใจ พบวําประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดงผํานสื่อแอนิเมชันสามารถ
เร๎าความสนใจของผู๎ชมในขณะรับชมได๎เป็นอยํางดี อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.31 รองลงมาคือ 
ประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดงผํานสื่อแอนิเมชันชํวยให๎ทํานมีความสนใจภาพยนตร์แอนิเมชัน
มากยิ่งขึ้น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.26 และน๎อยที่สุดคือ ประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เรื่องคุณทองแดงผําน
สื่อแอนิเมชันท าให๎ร๎ูสึกชวนติดตามภาพยนตร์แอนิชันของคุณทองแดงได๎สนุกสนานมากยิ่งขึ้น  มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.17 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของสื่อแอนิเมชัน กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง The inspiration” โดยรวมอยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวํา ประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดงผํานสื่อแอนิเมชันสร๎างความประทับใจให๎ทํานจดจ า
ภาพยนตร์เร่ืองนี้ไปอีกนาน อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นการน าเสนอภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดง
ผํานสื่อแอนิเมชันชํวยให๎ทํานเกิดการจดจ าเน้ือหาที่น าเสนอได๎ดียิ่งขึ้น และน๎อยที่สุดคือ ประเด็นการน าเสนอ
ภาพยนตร์เร่ืองคุณทองแดงผํานสื่อแอนิเมชันชํวยให๎ทํานน าคติสอนใจที่ได๎จากภาพยนตร์แอนิเมชันมาปรับ
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยพบวํา องค์ประกอบของสื่อแอนิเมชัน เร่ือง “คุณทองแดง The Inspirations” มีความ 
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน หากมีการใช๎องค์ประกอบของสื่อแอนิเมชันด๎านโครงเร่ือง/การ
เลําเร่ืองสูง ก็จะมีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชันด๎านการเปิดรับ  ด๎านการจดจ า และโดยรวม
สูงด๎วยเชํนกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก ซึ่งมีความ 
สัมพันธ์อยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ือง “คุณทองแดง The Inspirations” 
นั้นมีเร่ืองราวเกี่ยวกับความรักความผูกพันที่มีให๎กันระหวํางคนในครอบครัวและคนที่อยูํใกล๎เคียงรอบ ๆ ตัว 
เชํน เพื่อนผอง ญาติ มิตร สหาย พร๎อมกับการเลําเร่ืองที่นําตื่นเต๎น ผสมผสานด๎วยเร่ืองราวที่อิงกับต านานความ
เป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมัยกํอน ท าให๎ดูตื่นตาตื่นใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ สอดคล๎อง
กับมุมมองของ Austin (1986) ที่ระบุวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจชมภาพยนตร์ ได๎แกํ การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ บทวิจารณ์ อิทธิพลจากบุคคลอ่ืน เนื้อเร่ืองและประเภทของภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์ 
 และยังพบวํา หากมีการใช๎องค์ประกอบของสื่อแอนิเมชันด๎านตัวละครและการออกแบบตัวละครสูง 
ก็จะมีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชันด๎านการเปิดรับ ด๎านความสนใจ ด๎านการรับร๎ู ด๎านการ
จดจ า และโดยรวมสูงด๎วยเชํนกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปใน
เชิงบวก ซึ่งมีความสัมพันธ์อยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ือง “คุณทองแดง 
The Inspirations” นั้นมีการออกแบบตัวละครให๎มีเอกลักษณ์ มีสีสันสวยงาม มีความนํารักสดใส ซึ่งการออกแบบ
ตัวละครมีอิทธิพลตํอผู๎ชมมากที่สุด สามารถสร๎างความชื่นชอบ ความคลั่งไคล๎ในตัวละครแตํละตัว จนสามารถ
สร๎างการจดจ าและอยากท าความรู๎จักกับตัวละครในภาพยนตร์ รวมถึงสร๎างความประทับใจและสามารถเลําสูํ
กันฟังเกี่ยวกับความประทับใจนั้นตํอไปได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ กรภัทร์ จิตต์จ านงค์ (2552, หน๎า 148) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกชมภาพยนตร์แอนิเมชันไทยเร่ือง “ก๎านกล๎วย 2” พบวําปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอกลุํมผู๎ชม
มากที่สุด ได๎แกํ ความนํารักและความสวยงามของตัวละครเป็นที่ถูกใจของผู๎ชมทุกเพศทุกวัย อันดับที่ 2 ได๎แกํ 
ความสนุกสนานจากภาพยนตร์ “ก๎านกล๎วย” และอันดับที่ 3 ได๎แกํ เทคนิคการสร๎างภาพพิเศษในภาพยนตร์ และ
สอดคล๎องกับมุมมองของ Austin (1986) ที่ระบุวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจชมภาพยนตร์ ได๎แกํ การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ บทวิจารณ์ อิทธิพลจากบุคคลอ่ืน เนื้อเร่ืองและประเภทของภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์ 
 

ข้อเสนอเเนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ไดส๎ามารถน ามาปรับใช๎เพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างสรรค์สื่อแอนิเมชัน เพื่อเพิ่มคุณคํา
ของสื่อแอนิเมชันให๎มีประสิทธิผลที่ดีที่สุด ให๎ตรงกับกลุํมเป้าหมาย 
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 ข้อเสนอเเนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ในการวิจัยคร้ังตํอไปจึงควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎วิธีการ
เก็บข๎อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เชํน การสัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อให๎ทราบข๎อมูลและรายละเอียดในเชิงลึกมาก
ยิ่งขึ้น 
 2. ในการวิจัยครัง้ตํอไป ควรมีการแบํงกลุํมผู๎รับชมแอนิเมชันในแตํละระดับการศึกษา เพื่อให๎ทราบ
ถึงความแตกตํางระหวํางแตํละระดับการศึกษา สามารถน าข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุงและพัฒนาสื่อแอนิเมชันให๎
ตรงตามความต๎องการของผู๎รับชมได๎  
 3. ในการวิจัยคร้ังตํอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชํองทางการรับชมในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
คล๎าย ๆ กัน เชํน ผํานสื่อออนไลน์ ผํานอุปกรณ์ชนิดตําง ๆ เชํน แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือโทรทัศน์ เพื่อให๎
ทราบถึงกลยุทธ์ที่จะน าเสนอภาพยนตร์แอนิเมชันให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด และปรับใช๎ให๎เหมาะสมตํอไป
ในอนาคต 
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การติดตามและแจ้งเตือนข้อมูลทางเกษตรกรรม 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 

TRACKING AND NOTIFICATION AGRICULTURAL DATA  
VIA INTERNET OF THINGS 

 
วริศร์ รัตนนิมิตร * 

Waris Rattananimit 
      

บทคัดย่อ  
ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ไมํเว๎นแม๎แตํการเกษตรกรรม

ก็มีการน าเทคโนโลยีเข๎ามาประยุกต์ใช๎เพื่อให๎ได๎รับข๎อมูลอยํางสะดวกรวดเร็ว เชํน แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น
ในดิน ความชื้นอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการท าเกษตร ดังนั้นผู๎วิจัยจึงคิดค๎นระบบติดตามและแจ๎งเตือน
ข๎อมูลทางการเกษตรผํานระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง โดยใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
ในการรับข๎อมูลจาก Sensors DTH11 เพื่อวัดคําอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน สํงข๎อมูลผําน 
WIFI ไปยังระบบ Thing Speak น าไปสร๎างเป็นกราฟอุณหภูมิของสถานที่ โดยสามารถดูข๎อมูลได๎จากคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มือถือ และสามารถแจ๎งเตือนผําน LINE ได๎ดว๎ย 
ค าส าคัญ: การเกษตร, ระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, NodeMCU 
 

ABSTRACT  
Nowadays the network technology is going to increase a role on an agricultural system in order to 

add a product value in quality. This research aims to propose a model for tracking and notification agricultural 
data via Internet. Researcher use NodeMCU Microcontroller to receive soil moisture, light, temperature 
and hmidity data from SensorS, and send data via WIFI to ThingSpeak System for generating graph of 
temperature and notification with LINE Application. 
Keywords: agriculture, internet of things, NodeMCU. 
 
 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลย ีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
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บทน า 
 การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมํมีการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน เชํน การน า
เทคโนโลยีดาวเทียม (GPS) มาใช๎ในการควบคุมรถไถในการใสํปุ๋ย พรวนดิน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(GIS)ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพื้นที่ การมีข๎อมูลและเข๎าใจสภาพแวดล๎อมจึงเป็นสิ่งส าคัญตํอการ
สร๎างผลผลิต (ศิวาพร เหมียดไธสง, เที่ยง เหมียดไธสง และสราวุฒิ เชาวสกู, ออนไลน์, 2557) การขาด
เคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลและวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมที่เกษตรกรมีความจ าเป็นต๎องทราบและใช๎ข๎อมูล
เหลํานี้ เชํน อุณหภูมิ แสง ความชื้นในขณะนั้น (Jaishetty & Patil, 2016) อีกทั้งราคาของเครื่องมือ เชํน 
บอร์ดไมโคร คอนโทรลเลอร์ และเซนเซอร์ตําง ๆ มีราคาถูกลง จึงเป็นที่มาของการสร๎างระบบติดตามและ
แจ๎งเตือนข๎อมูลทางเกษตรกรรมผํานระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT คือ 
การที่สิ่งตําง ๆ รอบตัวเราถูกเชื่อมโยงเข๎าด๎วยกันบนโลกของอินเทอร์เน็ต ท าให๎สามารถควบคุมหรือสั่งการ
อุปกรณ์ตําง ๆ ได๎ผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต ด๎วยสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ) ระบบ
ตรวจสภาพแวดล๎อมเป็นระบบที่เสนอการควบคุมสภาพแวดล๎อมจากข๎อมูลที่ได๎จากระบบเครือขํายเซนเซอร์
ไร๎สายมาประมวลผลและควบคุม ระบบนี้จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับเกษตรกร ท าให๎เกษตรกรได๎รับ
ข๎อมูลตําง ๆ อยํางสะดวกและรวดเร็ว (Gondchawar & Kawitkar, 2016) อีกทั้งเพื่อศึกษาการท างานการสํง
ข๎อมูลระหวํางเซนเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ และระหวํางไมโครคอนโทรลเลอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ใน
การวัดสิ่งแวดล๎อมประกอบในการท าเกษตรกรรม โดยตรวจสอบผํานระบบเครือขํายไร๎สายโดยใช๎หลาย node 
ในการเก็บข๎อมูลและสํงผํานไปยังเครือขํายไร๎สาย และเก็บข๎อมูลเพื่อวิเคราะห์บนเซิร์ฟเวอร์กลาง และวิเคราะห์
ข๎อมูลที่จ าเป็นผํานโทรศัพท์ มือถือ (Chavan & Karande, 2014) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร๎างระบบติดตามและแจ๎งเตือนข๎อมูลทางเกษตรกรรมผํานระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ง 
 2. เพื่อศึกษาการท างานของ NodeMCU ESP8266 กับ Sensor DTH11 
 3. เพื่อศึกษาการสํงข๎อมูลระหวําง NodeMCU ESP8266 กับ Web Server ThinkSpeak และ LINE 
massage API 
 4. เพื่อสร๎างรายงานผลในรูปแบบกราฟแผนภูมิบนหน๎าเว็บและแจ๎งเตือนที่โทรศัพท์มือถือ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ ประกอบด๎วย 
 1. Microcontroller NodeMCU ESP8266 Dev Kit 
 NodeMCU เป็น open source IoT platform โดย firmware รันบน ESP8266 Wi-Fi SoC โดย Espressif 
Systems, มี module WiFi ESP-12 module ในตัว  
 2. Digital Temparature and Humidity Sensor (DTH11) 
 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ โดยสํงสัญญาณกลับเป็นดิจิทัลแล๎วจึงแปลงคําโดยใช๎ 
library ของ Microcontroller 
 3. Light Sensor 
 เซ็นเซอร์แสง โดยภายในประกอบด๎วยตัวต๎านทานแปรคําตามแสง (LDR) โดยจะสํงสัญญาณแบบ 
อะนาล็อกโดยคําความต๎านทานจะเปลี่ยนไปเมื่อเจอแสงท าให๎คําสัญญาณเปลี่ยนไป 
 4. Soil Moisture Sensors 
 เซ็นเซอร์วัดคําความชื้นในดิน โดยมีลักษณะคล๎ายส๎อม จ าเป็นต๎องเสียบลงไปในดิน โดยคําสัญญาณ
แบบ analog แปรคําตามอุณหภูมิความชื้นในดิน 
 5. ThinkSpeak Cloud Service 
 ThingSpeak เป็น open source Internet of Things (IoT) Platfrom และ API ท าการเก็บรับคําจากเซ็นเซอร์
ผํานจัดเก็บและดึงข๎อมูลจากสิ่งตําง ๆ โดยใช๎โปรโตคอล HTTP ผํานทางอินเทอร์เน็ตหรือผําน Local Area 
Network ThingSpeak ชํวยให๎สามารถสร๎างแอปพลิเคชันการบันทึกข๎อมูลเซ็นเซอร์ แอปพลิเคชันการติดตาม
ต าแหนํงและเครือขํายทางสังคมของสิ่งที่มีการอัปเดตสถานะได๎ 
 6. Line Message API 
 การรับสํงข๎อความโต๎ตอบกับผู๎ใช๎แตํละรายโดยตรง ผํานบัญชีอยํางเป็นทางการ LINE หรือบัญชี 
LINE @ API สามารถใช๎เพื่อสํงการตอบกลับที่ก าหนดเองไปยังผู๎ใช๎รายอ่ืนโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาเพิ่มบัญชี
ของคุณเป็นเพื่อนหรือสํงข๎อความ นอกจากนี้คุณยังสามารถสํงข๎อความเชิงโต๎ตอบจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณไป
ยังผู๎ใช๎ได๎ตลอดเวลา 
 การท างานของระบบ โดยการติดต้ังเซ็นเซอร์ตําง ๆ เชํน แสง อุณหภูมิ ความชื้นในดินและในอากาศ 
จากภาคสนาม แล๎วเก็บข๎อมูลสภาพแวดล๎อมจากเซ็นเซอร์เหลํานั้น สํงขึ้น Cloud ผํานระบบ IoT Gateway 
ThinkSpeak และ LINE message API แบบ realtime 
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ภาพที่ 1 แผนภาพการท างานของระบบ 
 

ผลการวิจัย  
 สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมจาก ThinkSpeak โดยแสดงภาพเป็นกราฟแบบ realtime ThinkSpeak 
นอกจากนี้ ThingSpeak ยังท าหน๎าที่เป็นสํวนติดตํอโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อเก็บและเรียกข๎อมูลโดยใช๎
โปรโตคอล HTTP ผํานอินเทอร์เน็ตหรือผําน Local Area Network ซึ่งสามารถดูกราฟของคําอุณหภูมิ คําแสง 
คําความชื้นของดิน และคําความชื้นในอากาศได ๎
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงผลคําอุณหภูมิ 
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 กราฟข๎อมูลตามเวลาจริงสามารถวิเคราะห์ได๎ใน ThinkSpeak ซึ่งท าหน๎าที่เป็น IoT Hub ตามภาพซึ่ง
เป็นการแสดงคําในกราฟตามเวลาจริง โดยกราฟสามารถแสดงข๎อมูลของแสง อุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้น
ในอากาศได๎ ผู๎ใช๎งานสามารถตัดสินใจในการด าเนินการตํอไปได๎อยํางแมํนย า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลคําอุณหภูมิ 
 
 ในขณะเดียวกัน ระบบสามารถสํงข๎อความเตือนได๎ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ ผู๎ใช๎งานสามารถดูข๎อมูล
ได๎จากโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ทุกที่ทุกเวลาผํานแอปพลิเคชัน LINE 
 

สรุปผลการวิจัย 
 เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์จะเชื่อมตํอกันได๎อยํางสมบูรณ์ และการสื่อสารแบบไร๎สายท าได๎
ระหวํางโหนดตําง ๆ แอปพลิเคชันนี้ยังมีการวิเคราะห์ข๎อมูลที่สามารถน ามาใช๎ได๎ตลอดเวลาโดยใช๎พารามิเตอร์
ที่ได๎รับการตรวจสอบเพื่อท าความเข๎าใจสภาพแวดล๎อมของข๎อมูลภาคสนาม โดยรายงานผําน IoT Platfrom 
ThinkSpeak ในรูปแบบกราฟ และการแจ๎งเตือนบนมือถือด๎วยแอปพลิเคชัน LINE แบบ realtime ผู๎ใช๎สามารถ
ตัดสินใจได๎ด๎วยตัวเองในการด าเนินการตํอไปได๎อยํางแมํนย า 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

SATISFACTION WITH ACADEMIC SERVICES OF FORM OF  
TEACHING AND LEARNING OF INFORMATION TECHNOLOGY IN 

BUSINESS ADMINISTRATION (SALAYA) RAJAMANGALA  
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN 

 
วีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์* 

Veerayut Sawatkitpairoth 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎รับบริการทางวิชาการด๎านรูปแบบการเรียน

การสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักศึกษาปริญญาตรี  
หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2 ปีการศึกษา 2554 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ  
จ านวน 80 คน การวิจัยนี้มาจากการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช๎ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ พบวําความพึงพอใจอยูํในระดับดีมากที่ชํวงระดับคะแนนสูงสุดคือ 
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 4.50 ถึง 5.00 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .5 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, ความพึงพอใจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

ABSTRACT 
The aim of this research was to study the satisfaction  of the users with  academic  services by teaching  

and  learning  of  Information  Technology  in  Business. The sample was a purposive group of 80 students who 
registered for Information Technology in Business in semester 2/2011, Faculty of Business Administration 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Tool and equipment used in this research were the 
questionnaire on satisfaction with Academic Services. 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์  
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 The results showed that the very good level of performance at the level of the average score is rated 
between 4.50 to 5.00 on with statistical significance level .5.   
Keywords: information technology in business, satisfaction, Rajamangala University of Technology 
       Rattanakosin. 
  

บทน า 
 การสร๎าง Infographics ซึ่งมาจากสองค าคือ Information และ Graphics มีวัตถุประสงค์คือ การท าให๎
สิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่งําย ตัวอยํางแรก ๆ ของ Infographics ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็คือ ภาพเขียนตําง ๆ บน
ผนังถ้ าเมื่อประมาณ 32,000 ปีกํอน (มนุษย์ยืน 2 ขา มีหน๎าตาเหมือนคนปัจจุบันเมื่อประมาณ 150,000 ปีกํอน) 
และเมื่อ 5,000 ปีกํอน Infographics ชั้นยอดก าเนิดขึ้นที่อียิปต์ ซึ่งได๎แกํ อักษรจารึกของอารยธรรมอียิปต์ที่
เรียกวํา ฮีโรกลีฟิค (hieroglyphics) อักษรที่เป็นภาพ Infographics ยอดเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งคือ ภาพสเกตซ์อวัยวะ
ตําง ๆ ของรํางกายพร๎อมค าอธิบายของ Leonardo da Vinci ใน ค.ศ. 1510 ตํอมาใน ค.ศ. 1786 วิศวกรชาวสกอต 
ชื่อ William Playfair เป็นคนแรกที่น าข๎อมูลสถิติมาแสดงเป็นรูป pie chart กราฟ แทํง ฯลฯ จากนั้นเป็นต๎นมา
ก็มีการน าเสนอตัวเลขสถิติในรูปแบบตําง ๆ ที่พิสดารและกว๎างขวางมากขึ้น ในระหวําง ค.ศ. 1970 - 1990 
Infographics เป็นที่นิยมมากขึ้นเป็นล าดับเมื่อความซับซ๎อนของวิชาความร๎ูและของสังคมมีมากขึ้น ควบคูํไปกับ
ความก๎าวหน๎าด๎าน IT และซอฟต์แวร์ ในชํวงเวลานี้หนังสือพิมพ์ USA today, Time Magazine และ The Sunday 
Times ของอังกฤษ เร่ิมน าเสนอ Infographics ในขําวและบทวิเคราะห์เพื่อชํวยให๎ผู๎อํานเข๎าใจงํายขึ้น 
 ซอฟต์แวร์ส าคัญที่ท าให๎เกิดการแตกตัวของ Infographics มากมายจนถึงปัจจุบันก็คือ Adobe Flash 
ซึ่งเปิดตัวใน ค.ศ. 2000 ส าหรับปัจจุบันโปรแกรมที่ชํวยสร๎างสรรค์ Infographics ได๎แกํ Infogr.am / Piktochart 
และ Easel.ly ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์เป็นหัวใจส าคัญของ Infographics เราจะเห็นการน าเสนอข๎อมูลสถิติที่
แปลกใหมํ (พื้นที่จังหวัดใหญํเล็กตามจ านวนประชากร) กราฟข๎อมูลตามเวลา (กราฟขึ้นลงสีตําง ๆ ที่มีความหมาย
และกะทัดรัด) แผนที่รถไฟใต๎ดินและบนดินซึ่งถึงแม๎จะซับซ๎อนหลายระดับแตํก็เข๎าใจได๎งําย การโยงใยเครือขําย
ของความคิดหรือบุคคลซึ่งซับซ๎อนให๎เข๎าใจงํายขึ้น โครงสร๎างองค์กรที่เข๎าใจได๎งําย ผังและตารางตําง ๆ ที่
น าเสนอข๎อมลูอยํางชัดเจนยิ่งขึ้น ฯลฯ 
 ในกระบวนการยํอยข๎อมูลขําวสาร มนุษย์ใช๎รูปแบบการเรียนร๎ู 4 แบบคือ 1) การมองเห็น ใช๎ภาพ แผนผัง 
แผนที่ ฯลฯ เพื่อการเข๎าใจแทนค าพูด 2) การได๎ยิน มนุษย์เรียนร๎ูโดยการฟังค าที่ออกเสียง 3) การอําน/เขียน 
มนุษย์เรียนรู๎โดยการอํานและเขียน 4) ประสบการณ์ (kinesthetic) มนุษย์เรียนร๎ูผํานประสบการณ์ด๎วยการลง
มือปฏิบัต ิInfographics กํอให๎เกิดประโยชน์ในการเรียนรู๎หลายประการดังนี้ 1) ท าให๎เกิดความเข๎าใจดีขึ้นใน
เร่ืองของแนวคิด ไอเดียและข๎อมูลขําวสาร 2) เพิ่มสมรรถนะในการคิดและพัฒนา ไอเดีย (mind mapping     
ก็คือลักษณะหนึ่งของ Infographics) 3) ท าให๎จ าได๎งํายขึ้น คงอยูํนาน และสามารถน ากลับมาใช๎ได๎สะดวกขึ้น  
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 Infographics สร๎างประสิทธิภาพในการเรียนร๎ูเนื่องจากมนุษย์รับร๎ูข๎อมูลจาก 5 แหลํง (เห็น สัมผัส 
ได๎ยิน กลิ่น รส) จากงานวิจัยที่ผํานมาพบวํา การมองเห็นส าคัญกวําแหลํงอื่น ๆ ทั้งหมด ร๎อยละ 50 ของสมอง
มนุษย์ถูกใช๎เพื่อการท างานด๎านการมองเห็นจนสมองสามารถยํอยภาพที่ได๎รับทั้งหมดในทันที แตํสมองจะ
ยํอยข๎อความในลักษณะเป็นเส๎นตรง กลําวคือเร่ิมจากต๎นไปท๎ายโดยเรียงกันไปตามล าดับ ซึ่งก็หมายความวํา 
มนุษย์ใช๎เวลานานกวําในการรับทราบข๎อมูลจากข๎อความ ยิ่งไปกวํานั้นงานวิจัยยืนยันวํา ร๎อยละ 65 ของจ านวน
ประชากรโดยทั่วไปเป็นผู๎เรียนร๎ูจากการมองเห็น (visual learners) เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู๎จากการได๎ยิน 
การอําน/เขียน และจากประสบการณ์ ดังนั้น Infographics จึงสามารถเข๎าถึงประชาชนสํวนใหญํและสามารถ
ยํอยข๎อมูลได๎รวดเร็วกวําด๎วย ปัจจุบันการเรียนร๎ูด๎วยตนเองของมนุษย์นั้นส าคัญกวําการสอน เนื่องจากการ
เพิ่มและกระจายตัวขององค์ความรู๎อยํางรวดเร็วจนท าให๎สอนอยํางไรก็ไมํมีวันตามทัน การท าอยํางไรให๎เกิด
ความกระหายอยากเรียนรู๎จึงเป็นประเด็นที่ส าคัญอยํางยิ่งของการศึกษา 
 งานวิชาการมีขอบขํายครอบคลุมเกี่ยวกับงานด๎านหลักสูตร และการเรียนการสอน ตั้งแตํการวางแผน
เกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งติดตามผล และสื่อการสอน รวมไปถึงการพัฒนาผู๎สอน ตลอดจนการด าเนินกิจการของ
โรงเรียนจะต๎องเป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบพิธีการของการเรียนการสอน จ าเป็นที่จะต๎องเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมทุกระยะ ด๎วยการจัดเนื้อหาวิชาให๎ทันสมัย บางคร้ังก็มีการ
เพิ่มวิชาใหมํ ๆ เข๎าไปด๎วย ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอยํางแท๎จริงนั้นเกิดจากการเรียนการสอน ดังนั้นเมื่อหลักสูตร
เปลี่ยนก็จ าเป็นต๎องอบรมครูตามไปด๎วย เพราะการใช๎หลักสูตรในโรงเรียนจะมีสํวนเกี่ยวโยงไปถึงการจัด
ตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธีสอน การใช๎อุปกรณ์การสอนและการประเมินผลด๎วย (กํอ  สวัสดิพาณิชย์, 
2535, หน๎า 83)   
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นงานที่จะ 
ต๎องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นจุดมุํงหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเคร่ืองชี้ความส าเร็จ
และความสามารถของผู๎บริหาร งานวิชาการนับเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา สํวนงาน
ด๎านอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะท าให๎สถาบันด าเนินไปด๎วยความราบร่ืนเทํานั้น ผู๎บริหารการศึกษาทุกคนควร
จะรับผิดชอบเป็นผู๎น าของครู/อาจารย์ในด๎านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน 
อุดมศึกษาทุกแหํงคือการให๎ความรู๎แกํนิสิต/นักศึกษาในด๎านวิชาการ โดยการท างานรํวมกับครู/อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง และประสานงานให๎ครู/อาจารย์ทุกคนท างานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพในการสอน 
อาจกลําวได๎วํา งานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุํงหมายของสถานศึกษาก็คือ  การ
จัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูํกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงาน
ด๎านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช๎ แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผล
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และประเมินผล งานห๎องสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ  
เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพสูง 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาระดับสูงที่มุํงพัฒนาคนเพื่อเข๎าสูํวิชาชีพตําง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุํงเน๎นที่จะพัฒนาความร๎ูใหมํให๎เกิดขึ้น ทบวงมหาวิทยาลัยได๎ก าหนด
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต๎องปฏิบัติไว๎ 4 ประการ คือ  1) การจัดการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
นั้นมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว สถาบันอุดมศึกษามีหน๎าที่รับผิดชอบ
ในการผลิตบัณฑิตที่มีความร๎ูในวิชาการชั้นสูง เพื่อออกไปรับผิดชอบตามภารกิจตําง ๆ ของสังคมไมํวําจะเป็น
ทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา ตลอดจนเป็นผู๎น าในหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน และทบวงมหาวิทยาลัยได๎ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 -
2544) ขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยระบุวัตถุประสงค์และนโยบายของการพัฒนาการศึกษา
สํวนหน่ึงไว๎วํา มุํงสํงเสริมและสนับสนุนให๎มหาวิทยาลัย/สถาบันสร๎างผลิตผลอุดมศึกษาทั้งการผลิตบัณฑิต 
ผลงานวิจัย และการให๎บริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล๎องและตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎ สังคม 
และประเทศ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539, หน๎า 16)  
 คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหนํวยงานหนึ่งใน
ความรับผิดชอบของสถาบันระดับอุดมศึกษา จึงก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของคณะให๎เป็นแนวทางเดียวกัน
กับภารกิจหลักทั้ง 4 ประการที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด และมีนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาด๎านตําง ๆ 
ในชํวงระหวํางปี พ.ศ. 2541 - 2545 คือ 1) ด๎านบริหารและจัดการ 2) ด๎านวิชาการ 3) ด๎านการวิจัย 4) ด๎านกิจการ
นิสิต 5) ด๎านบริการวิชาการ 6) ด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 7) ด๎านบุคลากร  การจัดการด๎านการเรียน
การสอนของคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) ด าเนินไปตามขั้นตอนและเป็นไปตามแผนการศึกษาจนครบตามที่
หลักสูตรก าหนด โดยมุํงเน๎นการผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎ที่มีความร๎ู มีคุณสมบัติในระดับสากล 
 ผู๎วิจัยเล็งเห็นปัญหาวํา ปัจจุบันนักศึกษาขาดความสนใจและไมํเห็นความส าคัญทางวิชาการ จึงได๎
จัดท าสื่อการเรียนการสอนผําน Infographics โดยคาดหวังวํารูปแบบการเรียนการสอนผําน Infographics จะ
สามารถน ามาประยุกต์ได๎ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์ตํอตนในการประกอบวิชาชีพและเป็น
ประชากรหนึ่งแรงส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ผู๎วิจัยจึงด าเนินการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผู๎รับ 
บริการทางวิชาการด๎านรูปแบบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ซึ่งสามารถ
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนางานทางวิชาการของแตํละรายวิชาเพื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอน และคุณภาพด๎านวิชาการที่สามารถถํายทอดความร๎ู ความเข๎าใจแกํผู๎รับบริการ (นักศึกษา) อยํางเต็ม
ศักยภาพตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎รับบริการทางวิชาการด๎านรูปแบบการเรียนการสอน Infographics วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด๎านสถานที่ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) 
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ชั้นปีที่ 1) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 177 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ  นิสิตคณะบริหารธุรกิจ 
(ศาลายา) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ชั้นปีที่ 1) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ จ านวน 80 คน 
โดยการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (purposive หรือ judgmental sampling)  
 ปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ โปรแกรมส าเร็จรูป SPS5  เพื่อความสะดวกในการ
ประมวลผลข๎อมูลให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีทั้งโปรแกรมขนาดเล็กที่วิเคราะห์สถิติเฉพาะอยําง และ
โปรแกรมขนาดใหญํที่สามารถวิเคราะห์สถิติหลายประเภท จึงเป็นสิ่งที่เอ้ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด๎วย สื่อการเรียนการสอนผําน Infographics และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ (satisfaction questionnaire) ซึ่งดัดแปลงจากทฤษฎีการบริการที่ประสบความส าเร็จของ ซิททาลและแบรี 
(Zeithal & Barry) โดยเนื้อหาต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบสอบถามแบํงออกเป็น 2  ตอน 
ได๎แกํ ตอนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง และตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการทางวิชาการ โดยมี
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  
 การเก็บข้อมูล (data collection) ผู๎วิจัยน าสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Infographics มาใช๎กับกลุํม
ตัวอยํางเพื่อการศึกษาเรียนรู๎ตามหลักสูตรรายวิชา จากนั้นให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล (data analysia and data processing) เมื่อผู๎วิจัยได๎รับ
แบบสอบถามคืนกลับมาตามจ านวนที่ต๎องการแล๎วจึงตรวจสอบความถูกต๎องและความเรียบร๎อย จากนั้นน ามา
จัดระเบียบข๎อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช๎โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(statistical package for the social  sciences: SPSS) ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
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 - จัดท าคูํมือลงรหัสแบบสอบถามซึ่งประกอบด๎วย ข๎อที่/ล าดับที่ของแบบสอบถาม ตัวแปร รหัส จ านวน 
คอลัมน์ และคอลัมน์ที่ เพื่ออธิบายตัวแปรตามรหัสที่ก าหนดไว๎     
 - แปลงข๎อมูลที่ได๎ในแบบสอบถามเป็นรหัส (code) ลงรหัสกับแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต๎อง
ของรหัส กรอกข๎อมูลแตํละตัวแปรลงในฐานข๎อมูลคอมพิวเตอร์แล๎วบันทึกลงในตารางลงรหัส จากนั้นน าข๎อมูล
จากการลงรหัสใน Coding Form ไปบันทึกในแผํน Diskettes 
 - เขียนโปรแกรมสูตรโดยใช๎สถิติคําตําง ๆ ตามที่ก าหนด และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS โดยพิจารณารูปแบบสถิติ ประเภทของสถิติ วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลซึ่งแตํละแบบจะแตกตํางกันขึ้นอยูํ
กับระดับข๎อมูล/มาตราวัด (scale) และการเสนอผล ดังนี้ 
  รูปแบบสถิติที่ใช๎:  สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
  ประเภทของสถิติ: การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํสํวนกลาง (central tendencies) 
  วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล:    คําเฉลี่ย (means หรือ averages) 
  ประเภทของสถิติ: การแจกแจงความถี่ (frequency) 
  วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล:    ร๎อยละ (percentage) 
  สูตร การหาคําเฉลี่ย (mean) 
 

  X    =     
n

x  เมื่อ X  แทน คําคะแนนเฉลี่ย 

                                      x  แทน ผลรวมของข๎อมูลทั้งหมด 
                   n แทน จ านวนข๎อมูล (ผู๎เรียน) ทั้งหมด 
 
  ประเภทของสถิติ:    การวัดการกระจาย (measure of dispersion) 
  วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล:    ความถี่ (frequencies หรือ counts) และร๎อยละ (percents) 
  สูตร การหาคําร๎อยละ (percents) 
 

  P    =     
n

F 100  เมื่อ P แทน ร๎อยละ 

      F แทน ความถี่ที่ต๎องการแปลคําให๎เป็นร๎อยละ 
      n แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 สถานภาพสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 
เพศ ชาย 22 27.50 

หญิง 58 72.50 

รวมทั้งสิ้น 80 100.00 
อายุ ระหวําง 18 - 20 ป ี 43 53.75 

ระหวําง 21 - 23 ป ี 30 37.50 
ระหวําง 24 - 26 ป ี 4 5 
ระหวําง 26 ปีขึ้นไป 3 3.75 

รวมทั้งสิ้น 80 100.00 
สถานะ ครู/อาจารย์   

นักเรียน/นักศึกษา 80 100.00 
พนักงาน/เจ๎าหน๎าที่ - - 
บุคลากรภายนอก - - 

รวมทั้งสิ้น 80 100.00 
การศึกษา ต่ ากวําระดับปริญญาตรี - - 

ระดับปริญญาตรี 80 100.00 
ระดับปริญญาโท - - 
ระดับปริญญาเอก - - 

รวมทั้งสิ้น 80 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบวําผู๎ตอบแบบสอบเป็นเพศชาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.50 และเพศหญิง 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.50 สํวนใหญํมีอายุระหวําง 18 - 20 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.75 
รองลงมาคือ อายุระหวําง 21 - 23 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 กลุํมตัวอยํางทั้งหมดเป็นนักเรียน/
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 100 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

491 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการทางวิชาการด๎านรูปแบบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ   
                 กับงานธุรกิจ 
 

สรุปประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ด๎านกระบวนการ ขั้นตอนการให๎บริการงานวิชาการ 4.75 
ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกในการให๎บริการของคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) 4.75 
ด๎านผลตอบรับในการมารับบริการทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) 4.81 

 
 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์แบบ Descriptive Statistics เร่ืองความพึงพอใจของผู๎รับบริการทางวิชาการ
ด๎านรูปแบบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับ
ดีมากที่สุด ที่ชํวงระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ระหวําง  4.50 ถึง 5.00 และอยูํในระดับน๎อยที่สุด ที่ชํวงระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ ระหวําง 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตํ
ละด๎านพบวํา ด๎านกระบวนการ ขั้นตอนการให๎บริการงานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ซึ่งเทํากับด๎านสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการให๎บริการ สํวนสิ่งที่ได๎รับจากการมารับบริการสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ มีคะแนน
เฉลี่ย  4.81 และเป็นผลให๎ผู๎ศึกษาเรียนร๎ูด๎วยตนเองสามารถสร๎างโปรแกรมแบบตําง ๆได๎ มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 
ค าแนะน าและตอบข๎อซักถามอยํางชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ล าดับสุดท๎ายคือ การแสดงความคิดเห็นด๎าน
ความพึงพอใจโดยสามารถสื่อความหมาย ความเข๎าใจ อยํางมีประสิทธิภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 และ 
4.81 ตามล าดับ 
 สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ ผลการวิเคราะห์แบบ Descriptive Statistics เพื่อหาความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการทางวิชาการด๎านรูปแบบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ พบวําค าตอบ
ที่มีคํา Minimum คือ 3 อยูํในระดับปานกลาง และคํา Maximum คือ 5 อยูํในระดับดีมาก โดยมีคําเฉลี่ยรวม
ทุกด๎านคือ 4.7 อยูํในระดับดีมาก ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการทางวิชาการด๎านรูปแบบ
การเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ อยูํในระดับดีมาก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเป็นแนวทางส าหรับการบริหารจัดการรูปแบบการเรียนการสอน การหาวิธีหรือหลักการ  
ให๎บริการด๎านเนือ้หาวิชาการกับผู๎รับบริการให๎เกิดความร๎ู ความเข๎าใจ ชวนคิดติดตามการเรียนร๎ูเพิ่มเติม ซึ่ง
ผู๎รับบริการสามารถพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของตนเพื่อเป็นหนึ่งก าลังในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
จึงสามารถสรุปได๎วํา สามารถน าผลการวิจัยนีม้าประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอนได๎จริง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรสนับสนุนให๎มีการใช๎รูปแบบการเรียนที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎รับบริการทางวิชาการ
เพื่อสํงเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให๎สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสํงเสริมการเรียนร๎ูในลักษณะ
ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางและผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและดัดแปลงรถยนต์ใช๎พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์  เป็นรถยนต์

ขับเคลื่อนด๎วยล๎อหลังที่มีสภาพพร๎อมใช๎งาน โดยน าเคร่ืองยนต์เบนซินออกและน าชุดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด
ก าลังขับ 15 กิโลวัตต์ ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดแปลงกระแสไฟฟ้า  คันเรํงไฟฟ้า ชุดชาร์จไฟแบตเตอร่ี 
และแบตเตอร่ีขนาด  168V 160A มาติดต้ังแทนเคร่ืองยนต์ จากนั้นทดสอบเพื่อหาความเร็วของรถยนต์ ระยะ
ทางการว่ิงตํอการชาร์จไฟ ระยะเวลาการชาร์จไฟ และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ผลของการทดสอบ
พบวํา รถยนต์ใช๎พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์สามารถท าความเร็วได๎ 50 กิโลเมตรตํอชั่วโมง  มีระยะทาง
การวิ่งได๎ 90 กิโลเมตรตํอการชาร์จไฟหนึ่งคร้ัง ใช๎เวลาในการชาร์จไฟ 6 ชั่วโมง โดยมีอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า 0.80 บาทตํอกิโลเมตร  
ค าส าคัญ: สมรรถนะรถยนต์, รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
  
ABSTRACT 

This research is to design and modify vehicles using electric power instead of engines. Rear-wheel-
drive car is ready to use and the gasoline engine is removed and replaced by a 15kW electric motor together 
with electric motor control, unit power adapter, electric throttle, battery charger, and a 168V 160A battery 
installed instead of the engine. Then the drive test is conducted to find the speed of the car running distance, 
charging time, and power consumption. The test drive shows that the electric car can speed up to 50 kilometers 
per hour. It has a running distance of 90 kilometers per charge.  It takes 6 hours to recharge with a power 
consumption of 0.80 Baht per kilometer 
Keywords: vehicle performance, vehicle electric energy.  
 

* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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บทน า 
ในปัจจุบันพลังงานทดแทนก าลังเป็นที่สนใจของบริษัทผู๎ผลิตรถยนต์ คํายรถยนต์ 2 คํายใหญํน ารถยนต์

ไฟฟ้าต๎นแบบมาจัดแสดง ได๎แกํ Toyota FT-EVIII และ Nissan Townpod สํวนรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและจ าหนําย
เชิงพาณิชย์ ได๎แกํ Mitsubishi IMiEV และ Nissan Leaf จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู๎ที่ต๎องการเลือกซื้อ
รถยนต์ประหยัดพลังงาน รถไฟฟ้าคือรถที่เคลื่อนไปด๎วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช๎พลังงานไฟฟ้าจาก Rechargeable 
Batteries ซึ่งสํวนใหญํใช๎ลิเธียม-ไอออนผํานตัวควบคุม (controller) และตัวควบคุมจะจํายพลังงานไปยังมอเตอร์
ไฟฟ้าตามสภาพการเหยยีบคันเรํงของผูข๎ับขี่ที่มีการควบคุมความเร็วของรถ ข๎อแตกตํางระหวํางรถยนต์ไฟฟ้า
กับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยเคร่ืองยนต์ที่สามารถสัมผัสได๎ขณะขับขี่คือ มีเสียงดังน๎อยและไร๎มลพิษ หากกลําวถึง
อุปกรณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าจะพบวํา รถยนต์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์น๎อยกวํารถยนต์ที่ใช๎เคร่ืองยนต์ปกติ เพราะรถยนต์ที่
ใช๎เคร่ืองยนต์จะมีอุปกรณ์ประกอบมากกวํา เชํน ทํอน้ ามันเชื้อเพลิง ทํอไอเสีย ทํอน้ าหลํอเย็น และอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะเหมือนกับ Plumbing Project แตํในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีลักษณะเหมือนกับ Wiring Project  รถยนต์
ไฟฟ้าที่มีจ าหนํายเชิงพาณิชย์ได๎พัฒนาให๎สามารถวิ่งระยะทางได๎ไกลขึ้นตํอการชาร์จไฟหนึ่งคร้ัง หรือสามารถ
ชาร์จเร็วได ๎(quick charge) เมื่อมีความจ าเป็นต๎องชาร์จแบตเตอรี่ในยามฉุกเฉิน  
             รถยนต์ไฟฟ้าไมํเพียงแตํชํวยลดมลพิษทางอากาศเพราะไร๎มลพิษจากไอเสีย เทํานั้น แตํยังลดการใช๎
พลังงานจากน้ ามันที่มีราคาสูงขึ้น โดยรถยนต์ไฟฟ้าสามารถน าพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีมาขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้าได๎ถึง 75 - 90 เปอร์เซ็นต์ แตํรถยนต์ที่ใช๎น้ ามันทั่วไปสามารถดึงพลังงานจากการใช๎เชื้อเพลิงมาใช๎ได๎เพียง 
2 - 5 เปอร์เซ็นต์เทํานั้น นอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีระบบการท างานที่มีอัตราเรํงตอบสนองผู๎ขับขี่อยํางรวดเร็ว
อีกด๎วย ด๎วยเหตุผลที่มีปริมาณรถยนต์มากขึ้น สภาวะแวดล๎อมโลกเปลี่ยนแปลง และราคาน้ ามันสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ท าให๎ผู๎ผลิตรถยนต์ทุกคํายหันมาเรํงพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด๎วยพลังงานไฟฟ้าอยํางจริงจัง โดยเฉพาะ
การพัฒนาแบตเตอร่ีที่ถือวําเป็นหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าให๎มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ตอบสนองความต๎องการ
ใช๎งานได๎ทั่วถึง ไมํท าให๎รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเพียงรถยนต์ที่ใช๎ในเมืองได๎อยํางเดียว 

คณะผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะรถยนต์ใช๎พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์ โดยการดัดแปลงรถยนต์
ใช๎พลังงานไฟฟ้าเพื่อทดสอบหาความเร็วของรถยนต์ ระยะทางการว่ิงตํอการชาร์จไฟ ระยะเวลาการชาร์จไฟ 
และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อทดสอบหาระยะทางการว่ิงของรถยนต์ตํอการชาร์จไฟ 
2. เพื่อทดสอบหาอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าตํอกิโลเมตร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ดัดแปลงตัวยึดมอเตอร์ไฟฟ้าเข๎ากับชุดเกียร์และต าแหนํงจับยึดแบตเตอร่ี 
2. ใช๎มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดก าลังขับ 15 กิโลวัตต ์
3. ใช๎แบตเตอร่ี Deep Cycle มีความจุ 168V 160A  
4. ใช๎รถยนต์นั่งรวมคนขับขนาด 4 ที่นั่ง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
อุปกรณ์และวิธีการ  

     1. อุปกรณ์ชุดติดตั้งรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์  ได๎แกํ 
       1.1 มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดก าลังขับ 15 กิโลวัตต์       
                                         

 
 

ภาพที่ 1 มอเตอร์ไฟฟ้า  
 
             1.2 กลํองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 100 - 350 แอมป์ 
 

 
 

ภาพที่ 2 กลํองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
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 1.3 เคร่ืองดีซี-อินเวอร์เตอร์  
 

 
 

ภาพที่ 3 ดีซี-อินเวอร์เตอร์  

 
 1.4  อุปกรณ์สํวนประกอบ  
 

 
 

ภาพที่ 4 อุปกรณ์สํวนประกอบ (www.hkstech.co.th) 

 
 1.5  เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 

 

 
 

ภาพที่ 5 เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี  
 
 
 

http://www.hkstech.co.th/
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 1.6  แบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า 
 

 
 

ภาพที่ 6 แบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า  
 
  2. วิธีการติดตั้งชุดอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าเข้ากับรถยนต์ มีดังนี้ 
   2.1 น ารถยนต์ที่ต๎องการติดตั้งชุดพลังงานไฟฟ้ามาตรวจสภาพและความพร๎อมของรถยนต์ 
  2.2 ถอดเคร่ืองยนต์เกําและชุดเกียร์ออกจากรถยนต์ 
 

 
 

ภาพที่ 7 น าเคร่ืองยนต์เกําออกจากรถยนต์ 
 

  2.3 น าชุดเกียร์ประกอบกับชุดจับยึดที่มีการออกแบบพร๎อมกับติดต้ังมอเตอร์ไฟฟ้าเข๎ากับเกียร์ 
 

 
 

ภาพที่ 8 ประกอบมอเตอร์เข๎ากับชุดเกียร์ 
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  2.4 ติดตั้งชุดเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าเข๎ากับรถยนต์แทนที่เคร่ืองยนต์ที่ถอดออก 
 

 
 

ภาพที่ 9 ติดตั้งชุดเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าเข๎ากับรถยนต์ 
 
  2.5 ติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเข๎ากับรถยนต์ โดยต าแหนํงการติดตั้งต๎องไมํหํางจากมอเตอร์
ไฟฟ้าในระยะไมํเกิน 100 เซนติเมตร 
  2.6 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบเข๎ากับรถยนต์ ได๎แกํ  
   2.6.1 ชุดคันเรํงไฟฟ้าติดตั้งในต าแหนํงเดิมของรถยนต์  
   2.6.2 คอนแทกเตอร์ ติดตั้งในต าแหนํงใกล๎กับชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในระยะไมํเกิน  50
เซนติเมตร  
   2.6.3  ติดตั้งชุดฟิวส์  
   2.6.4  ติดตั้งชุดดีซี-คอนเวอร์เตอร์  
   2.6.5  ติดตั้งชุดชาร์จแบตเตอร่ี  
   2.6.6  ติดต้ังชุดแบตเตอร่ีเข๎ากับรถยนต์ โดยแบตเตอรี่ที่ติดต้ังมีอยูํ 2 สํวนคือ  
    - สํวนด๎านหน๎าของรถยนต์ในต าแหนํงใกล๎แผงหลังเคร่ืองยนต์ 
    - สํวนด๎านท๎ายของรถยนต์ในต าแหนํงท๎ายรถยนต์ใกล๎เบาะนั่งผู๎โดยสารหลัง 
  2.7  ติดตั้งชุดสายไฟฟ้าก าลังระหวํางชุดมอเตอร์ไฟฟ้าไปยังชุดกลํองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
  2.8  ติดตั้งชุดสายไฟฟ้าแบตเตอรี่พร๎อมกับชุดสายไฟสัญญาณ 
  2.9  เมื่อติดต้ังชุดพลังงานไฟฟ้าทุกสํวนประกอบสมบูรณ์ ด าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและ
ทดสอบระบบ  
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ภาพที่ 10 การติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าสมบูรณ์ 
 

3. การทดสอบรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์  ดังนี ้
 3.1 ตรวจสภาพความพร๎อมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากํอนการทดสอบ 
 3.2 ดึงสวิทซ์หลักตํอกระแสไฟฟ้าแบตเตอร่ี 
 3.3 เปิดสวิทซ์กุญแจ ON                    
 3.4 สังเกตมีไฟสีแดงแสดงที่กลํองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบพร๎อมท างาน                                  
 3.5 รอระบบท างาน 10 วินาที มีเสียงรีเลย์ดังขึ้น แสดงวําตํอวงจรการท างานของระบบ กดสวิทซ์ ON 
 3.6 เหยียบคันเรํงรถยนต์เคลื่อนที่พร๎อมกับจดบันทึกผล 
 3.7 ทดสอบการว่ิงรถยนต์พร๎อมกับจดบันทึกผล 
 3.8 ทดสอบการวิ่งรถยนต์จนแบตเตอร่ีไฟหมด เพื่อหาความเสถียรในการชาร์จแบตเตอร่ีพร๎อมกับ

จดบันทึกผล 
 3.9 เมื่อแบตเตอร่ีไฟหมด น ารถยนต์ชาร์จแบตเตอร่ีพร๎อมกับจดบันทึกผล 
 3.10 วิ่งทดสอบรถยนต์ที่ความเร็วคงที่ 20, 30, 40, และ 50 กิโลเมตรตํอชั่วโมง พร๎อมกับจดบันทึกผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11 ไดอะแกรมการติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์ 

 

กลํองควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 144-168V 135-310A 

 
เกียร์กระปุก 5 จังหวะ 

คันเรงํ

ไฟฟ้า 

 

แบตเตอรี่ ขนาด 168V 160A 

มอเตอร์
ไฟฟ้า 

15 KW 
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ผลการวิจัย 
1.  การทดสอบความเร็วรถยนต์ไฟฟ้าต่อระยะทางการวิ่ง  แสดงในตารางที่ 1 
 

  ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความเร็วรถยนต์ตํอระยะทางการว่ิง 
 

ความเร็วรถยนต์ (กม./ชม.) ครั้งท่ีทดสอบ ระยะทางการวิ่ง (กม.) ค่าเฉลี่ยระยะทางการวิ่ง (กม.) 
 

20 
1 121  

119 2 120 
3 118 

 
30 

1 110  
102 2 100 

3 98 
 

40 
1 85  

82 2 81 
3 80 

 
50 

1 62  
60 2 60 

3 58 
* คาํเฉลี่ยระยะทางการว่ิง 90 กิโลเมตร ที่ใชค๎วามเร็วรถยนต์ 20 - 50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

 
2. การทดสอบหาระยะทางการวิ่งของรถยนต์ต่อการชาร์จไฟ ดังนี้ 
รถยนต์ใช๎พลังงานไฟฟ้าใช๎แบตเตอร่ีเป็นต๎นพลังงานในการขับเคลื่อน 168VDC 160A. และใช๎เคร่ือง

ชาร์จไฟแบตเตอร่ีขนาดไฟฟ้า 220VAC 50Hz ชาร์จไฟเข๎าแบตเตอร่ี 220VDC 30A. 
 สมการการค านวณการชาร์จแบตเตอร่ี  T = (C/I) x 1.2 
          T เทาํกับ เวลาในการชาร์จ 
          C เทํากับ ปริมาณความจุของแบตเตอร่ี 
          I เทํากับ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผําน 
 ดังนั้น เวลาในการชาร์จได๎ = (160A/30A) x 1.2 
 เวลาในการชาร์จได๎เทํากับ 6.3 ชั่วโมง 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

501 

 

ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาการชาร์จไฟแบตเตอรี่ตํอระยะทางการว่ิง 
 

ระยะทางการวิ่ง (กม.) ครั้งท่ีชาร์จ ระยะเวลาการชาร์จ (ชม.) ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการชาร์จ (ชม.) 
121 1 7  

6.5 120 2 6.5 
118 3 6.5 
110 1 7  

6.5 100 2 6.5 
98 3 6 
85 1 6.5  

6 81 2 6 
80 3 5.5 

62 1 5.5  
5.3 60 2 5.5 

58 3 5 
    * คําเฉลี่ยระยะเวลาการชาร์จไฟหนึ่งครั้งได๎ 6 ช่ัวโมง ที่ใช๎ความเร็วรถยนต์ 20 - 50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

 
 3. การทดสอบหาอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าต่อกิโลเมตร ดังนี้ 

การทดสอบรถยนต์ใช๎พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์ ใช๎มิเตอร์วัดไฟฟ้าที่เติมลงแบตเตอร่ีแล๎วน าหนํวย
ที่ได๎มาเทียบกับคําไฟฟ้า แสดงในตารางที่ 3 และ 4 
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ตารางที่ 3  แสดงอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
 

ระยะทางการวิ่ง  
(กม.) 

ครั้งท่ีชาร์จ จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า
(kWh) 

ค่าเฉลี่ยจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
(kWh) 

121 1 15  
14.3 120 2 14 

118 3 14 
110 1 14.5  

14.1 100 2 14 
98 3 14 
85 1 14  

13.8 81 2 13.8 
80 3 13.7 

62 1 14  
13.9 60 2 14 

58 3 13.8 
* คําเฉลี่ยจ านวนหนํวยการใช๎ไฟฟ้า 14 kWh ที่ใช๎ความเร็วรถยนต ์ 20 - 50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

 
ตารางที่ 4  แสดงคําใช๎ไฟฟ้าตํอกิโลเมตร 
 

ระยะทางการวิ่งเฉลี่ย  
(กม.) 

ค่าเฉลี่ยจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
(kWh) 

ค่าไฟฟ้า 
(5 บาท/kWh) 

ค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า 
บาท/กิโลเมตร 

120 14.3 71.5 0.59 
103 14.1 70.5 0.68 
82 13.8 69 0.84 
60 13.9 69.5 1.15 

* คําเฉลี่ยการใช๎ไฟฟ้า 0.80 บาท/กิโลเมตร ที่ความเร็วรถยนต์ 20 - 50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

503 

 

อภิปรายผล 
 จากการน ารถยนต์ที่มีสภาพพร๎อมใช๎งานได๎ น าเคร่ืองยนต์ออกและติดตั้งชุดอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าแทน
เคร่ืองยนต์ โดยมีการดัดแปลงการจับยึดของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นที่สมบูรณ์ ทดสอบและสรุปผลการทดสอบ
รถยนต์ใช๎พลังงานไฟฟ้าแทนเคร่ืองยนต์ สามารถท าความเร็วได๎ 50 กิโลเมตรตํอชั่วโมง มีระยะทางการวิ่งได๎ 
90 กิโลเมตรตํอการชาร์จไฟหนึ่งคร้ัง ใช๎เวลาการชาร์จไฟ 6 ชั่วโมง มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.80 
บาทตํอกิโลเมตร 
 

บรรณานุกรม 
มงคล ทองสงคราม.  (2540).  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ: วี. เจ. พริ้นต้ิง.  
ศิวะ หงส์นภา.  (2547).  หลักการและการประยุกต์ใช้งานดีซีไดรฟ์.  กรุงเทพฯ: กู๏ดวิลล์ไดเร็คชั่น. 
ศุภชัย สุรินทร์วงค์.  (2535).  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.  กรุงเทพฯ: สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี  
             (ไทย - ญ่ีปุ่น). 
HKS TECH: ชุด kits รถยนต์ไฟฟ้า (Online).  (2016).  Available: http://www.hkstech.co.th/product-
detail.php? 
                ชุด_kits_รถยนต์ไฟฟ้า&IDP=14. 
3K battery: Product (Online).  (2012).  Available: http://www.3kbattery.com/SMF.php. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

504 

 

การหาประสิทธิภาพชุดควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
THE STUDY OF MICRO-CONTROLLER BASED CONTROL ON 

ELECTRICAL PNEUMATIC TRAINING KIT 
 

สงกรานต์ ภารกุล* 
Songkran  Parakul 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเร่ือง การควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  พุทธศักราช 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชุดฝึกประกอบด๎วย 
ตัวเคร่ืองชุดฝึกพร๎อมเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการฝึกปฏิบัติ โดยน าชุดฝึกที่สร๎างขึ้นทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง
ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 15 คน พบวําการประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญมีคําเฉลี่ยในแตํละด๎านอยูํในชํวง 4.389 - 4.619 ซึ่งอยูํ
ในระดับดีตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ คําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางวัตถุประสงค์กับข๎อสอบ (IOC) ได๎ 0.9 คําร๎อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยระหวํางเรียนได๎ 90.27 และหลังเรียน 83.78 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎คือ 80/80 และจาก
การวิเคราะห์ด๎วยสถิติที (t-test) พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
ค าส าคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
 

ABSTRACT  
This research aims to study on the efficiency to use microcontroller based electrical pneumatic 

training kit in the lesson of microcontroller subject. The training kit and practice handout has been tested 
with the 3rd year students of Electrical and Electronics Technology Department, Siam Technology College, 
1st semester, academic year 2016. The result from 15 samples presented as “good criteria” with the average 
point 4.389 - 4.619. The index of Item Objective Congruence (IOC) was 0.9. The students’ average point 
between study is 90.27 and 83.78 points for after study which is higher than the criterion 80/80. And the  
t-test found that the study achievement becomes higher with .01 significant. 
Keywords: microcontroller, Siam Technology College. 

 

* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม  
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ได๎มีการพัฒนาให๎มีความสามารถในการประมวลผลข๎อมูล
ได๎รวดเร็วและมีราคาไมํแพง งํายตํอการศึกษาและออกแบบ สามารถเขียนโปรแกรมชุดค าสั่งได๎หลายภาษา 
ตลอดจนมีโปรแกรมชํวยสนับสนุนจ านวนมากเพื่อชํวยในการออกแบบพัฒนาระบบ  จึงมีการน าไมโคร 
คอนโทรลเลอร์มาใช๎งานอยํางแพรํหลายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ (สันทนา สงครินทร์, 2548,  หน๎า 2) 
การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก็เพื่อให๎ประเทศก๎าวเข๎าสูํการเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีชั้นสูง โดยการรับเทคโนโลยีจากตํางประเทศมาประยุกต์
เพื่อให๎เกิดเทคโนโลยีใหมํเป็นของประเทศไทย โดยคุณภาพของประชากรเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
(มนัส  บุญเทียรทอง, 2543, หน๎า 1) 
 ทั้งนี้ในการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เรื่อง การควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วยไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พบวําการเรียนจะต๎องอาศัยความเข๎าใจและทักษะในการลงมือปฏิบัติ ผู๎วิจัยจึงสนใจ
ที่จะพัฒนาชุดฝึกการใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อน าไปควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า เพื่อใช๎ในการเรียน
การสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจในบทเรียนได๎ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
สร๎างความสนใจในการเรียน เกิดแรงจูงใจในการสร๎างเสริมประสบการณ์และการประยุกต์ความร๎ูของผู๎เรียน
ไปใช๎งานจริง  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเรื่อง การควบคุม
นิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบํงเป็น 2 กลุํมคือ 
 1. การประเมินคุณภาพของชุดประลอง ประชากรคือ ผู๎ที่มีความร๎ู ความช านาญ มีประสบการณ์ใน
การท างานหรือการสอนทางด๎านระบบควบคุมอัตโนมัติไมํต่ ากวํา  5 ปี กลุํมตัวอยํางได๎มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) คือ ผู๎ที่มีความร๎ู ความช านาญ มีประสบการณ์ในการท างานหรือการสอนทางด๎าน
ระบบควบคุมอัตโนมัติไมํต่ ากวํา 5 ปี จ านวน 3 คน  
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 2. การประเมินประสิทธิภาพของชุดประลอง ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขา 
วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กลุํมตัวอยํางได๎มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จ านวน 15 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด๎วย ชุดฝึก เอกสารประกอบชุดฝึก และแบบทดสอบ มีขั้นตอน
การสร๎างดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อให๎ทราบขอบเขตของเนื้อหาวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เร่ือง 
การควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีรายละเอียดดังน้ี 
    1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรวิชาการควบคุม รหัสวิชา 241 - 305 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2559 
    1.2 วิเคราะห์เนื้อหาวิชา โดยรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารการสอน และต าราตําง ๆ เร่ือง การควบคุม
นิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
    1.3 วิเคราะห์ความรู๎ (knowledge) โดยจัดแบํงระดับความร๎ูตามความสามารถทางสติปัญญา เป็น 
3 ระดับ คือ ฟื้นคืนความร๎ู (recalled knowledge) ประยุกต์ความร๎ู (applied knowledge) และสํงถํายความร๎ู 
(transferred knowledge) 
    1.4 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยก าหนดตามลักษณะความสามารถทางด๎านความรู๎และ
ทักษะเพื่อให๎ได๎พฤติกรรมของผู๎เรียนที่ต๎องการหลังจากการสอน 
                1.5 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนด 
    1.6 ออกแบบชุดฝึก โดยชุดฝึก (hardware) ต๎องรองรับกิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนด 
 2. สร๎างชุดฝึกเร่ือง การควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังภาพที่ 1 
 

                                      
 

ภาพที่ 1 ชุดฝึกการควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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    3. สร๎างเอกสารประกอบชุดประลอง ได๎แกํ คูํมือผู๎สอน คูํมือผู๎เรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
     3.1 คูํมือผู๎สอน ประกอบด๎วย แนวทางการใช๎งานชุดฝึกและการประเมินผลการปฏิบัติ ใบเนื้อหา 
ใบเฉลย ใบแบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบหลังเรียน ใบเฉลยแบบทดสอบ ใบประเมินผลการปฏิบัติ  
     3.2 คูํมือผู๎เรียน ประกอบด๎วย ใบเน้ือหา ใบแบบฝึกหัด 
 4. สร๎างแบบประเมินคุณภาพของชุดฝึก ประกอบด๎วย 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านเนื้อหา ด๎านใบประลอง ด๎าน
ชุดฝึก และด๎านแบบทดสอบ ลักษณะของข๎อค าถามในแบบสอบถามส าหรับการประเมินคุณภาพ แบํงเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 2 แบบปลายเปิด เพื่อให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
ให๎ข๎อเสนอแนะในด๎านตําง ๆ เพิ่มเติม 
 5. สร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 คร้ัง คือ กํอนเรียน
และหลังเรียน โดยใช๎แบบทดสอบชุดเดียวกัน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข๎อ 
 6. สร๎างแบบประเมินความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล แบํงออกเป็น 4 สํวน คือ  
       1. การประเมินคุณภาพของชุดฝึกโดยผู๎เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนดังนี้ 
    1.1 ผู๎วิจัยติดตํอและท าหนังสือแตํงตั้งผู๎เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผํานทางคณะเทคโนโลยี
พรอ๎มนัดหมายวันเวลาที่ท าการประเมิน 
    1.2 ผู๎วิจัยแนะน าการใช๎แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึก สาธิตและแนะน าการใช๎งานชุดฝึกตามใบงาน
ที่สร๎างขึ้นให๎กับผู๎เชี่ยวชาญจนครบ  
    1.3 ผู๎เชี่ยวชาญประเมินและให๎ค าแนะน า 
 2. การประเมินความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีขั้นตอนดังนี้ 
    2.1 ผู๎วิจัยจัดสํงแบบประเมินความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให๎กับ
ผู๎เชี่ยวชาญ พร๎อมนัดหมายวันรับแบบประเมิน 
    2.2 ผู๎วิจัยน าข๎อมูลจากแบบประเมินมาสรุปความเห็นสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ พร๎อมปรับปรุงแก๎ไข
ตามความเหน็ของผู๎เชี่ยวชาญ 
 3. การประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึก มีขั้นตอนดังนี้  
    3.1 น าชุดฝึกที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นไปใช๎สอนกับกลุํมตัวอยําง เมื่อสอนเสร็จในแตํละหัวข๎อให๎ผู๎เรียนท า
แบบฝึกหัด น าผลที่ได๎มาหาคําร๎อยละของคะแนนรวมทั้งหมดของแบบฝึกหัด 
    3.2 หลังจากผู๎เรียนผํานการเรียนครบทุกหัวข๎อ ให๎ผู๎เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) น าผล
ที่ได๎มาหาคําร๎อยละของคะแนนรวมทั้งหมดของแบบทดสอบ 
    3.3 น าผลที่ได๎จากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึก 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล แบํงออกเป็น 4 สํวน คือ 
 1. การวิเคราะห์คุณภาพของชุดประลอง น าผลการประเมินจากแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา (rating scale) 5 ระดับ มาหาคําเฉลี่ยในแตํละด๎าน  
 2. การวิเคราะห์ความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม น าผลการประเมิน
จากแบบประเมินแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ได๎แกํ +1, 0 และ -1 มาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง IOC  
 3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดประลอง น าคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยระหวํางเรียนและหลังเรียน
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎คือ 80/80  
 4. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าผลคะแนนที่ได๎จากการท าแบบทดสอบกํอนเรียน (pre-test) 
และแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) มาวิเคราะหผ์ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทดสอบความแตกตํางระหวําง
คําเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน โดยอาศัยการแจกแจงแบบที (t-test) ในการทดสอบนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (นวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์, 2552, หน๎า 105 - 129) 
 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของชุดฝึก จากผลการประเมินทั้ง 4 ด๎าน พบวําคะแนนเฉลี่ยอยูํระหวําง 
4.386 - 4.619 อยูํในระดับดีตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ เมื่อพิจารณาในแตํละด๎านพบวํา ด๎านเนื้อหามีคําเฉลี่ย 4.571 
ด๎านใบประลองมีคําเฉลี่ย 4.500 ด๎านชุดฝึกมีคําเฉลี่ย 4.619 และด๎านแบบทดสอบมีคําเฉลี่ย 4.389 ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพชุดประลองแยกเป็นรายด๎าน 

 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม พบวําแบบทดสอบ
ทั้ง 30 ข๎อมีคําความสอดคล๎องอยูํระหวําง 0.67 - 1.00 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.9 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎คือ 0.5  
       3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดฝึก พบวําประสิทธิภาพชุดฝึกเทํากับ 90.27/83.78 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์
ที่ก าหนดไว๎คือ 80/80 ดังตารางที่ 1 

1. ด๎านเนื้อหา      ข๎อที่ 1 - 7 
2. ด๎านใบประลอง      ข๎อที่ 8 - 11 
3. ด๎านชุดฝึก      ข๎อที่ 12 - 18 
4. ด๎านแบบทดสอบ    ข๎อที่ 19 - 24 
 

 

 

4.  ด้านแบบทดสอบ ข้อที่ 

19-24 
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝึก 
 

รายการ N X คะแนนเต็ม  ร้อยละ 

คะแนนแบบฝึกหัด (50 ข๎อ) 15 677 50 45.13 90.27 
คะแนนแบบทดสอบ (30 ข๎อ) 15 377 30 25.13 83.78 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงให๎เห็นวํา กลุํมตัวอยํางจ านวน 15 คน ท าแบบฝึกหัดได๎ถูกต๎องคิดเป็นร๎อยละ 90.27 
ของคะแนนรวมทั้งหมดของแบบฝึกหัด และสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได๎ถูกต๎องคิดเป็นร๎อยละ 83.78  
   4. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยการ
วิเคราะหด์๎วยสถิติที (t-test) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 

รายการ N  D D2 t 
คะแนนกํอนเรียน 15 11.67 202 2,884 15.251* 
คะแนนหลังเรียน 15 25.13 

  

 จากตารางที่ 2 แสดงให๎เห็นวํา ผลการทดสอบความแตกตํางระหวํางคะแนนทดสอบเฉลี่ยกํอนเรียน
และหลังเรียน ได๎คํา t ที่ค านวณได๎มากกวําคํา 14,01.0t = 2.6245 แสดงวํา คําเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกํอนเรียน
และหลังเรียนแตกตํางกัน โดยคําเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการฝึกปฏิบัติเพื่อให๎เกิดความร๎ูและความเข๎าใจในการควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าด๎วยไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ นักศึกษาจะต๎องฝึกการติดตั้งอุปกรณ์และวางต าแหนํงชุดกระบอกสูบในแบบตําง ๆ เพื่อให๎
เกิดความเข๎าใจในการท างานของระบบมากขึ้น 
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อิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP  
ประเภทสมุนไพรเพ่ือความงามของจังหวัดสมทุรปราการ  

ที่มีผลตอ่การตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
THE INFLUENCE OF PACKAGING DESIGN FOR OTOP  

HERBAL BEAUTY PRODUCT OF SAMUTPRAKARN  
AFFECTING CONSUMERS PURCHASING DECISION 

 
สาธิมา เจริญสุขมั่น* 

Sathima Jaroensukman 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP และ

การตัดสินใจซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการของผู๎ซื้อสินค๎า กลุํม
ตัวอยํางคือนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ อายุระหวําง 18 - 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู๎ที่ซื้อสินค๎า 
OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบวําลักษณะทาง
ประชากรด๎านเพศ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์
สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามแตกตํางกัน โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในด๎านขนาด
ของบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP วํามีขนาดที่เอ้ือตํอการใช๎งาน รองลงมาคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค๎า 
OTOP ท าให๎สินค๎าดูนําใช๎ และน๎อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์สินค๎าสามารถเก็บรักษาคุณภาพของสินค๎า OTOP 
…  
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุํมวิชาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
ปีการศึกษา 2559 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ปริยา รินรัตนากร ผู๎อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
ดร. สหภาพ พํอค๎าทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
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และยืดอายุของสินค๎า OTOP ได๎ กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจมากที่สุดในด๎านการจัดเก็บสินค๎า รองลงมาคือ
ความสะดวกในการพกพา และน๎อยที่สุดคือ การน าบรรจุภัณฑ์ไปใช๎ประโยชน์หลังจากที่ใช๎สินค๎าหมดแล๎ว 
และกลุํมตัวอยํางมีการตัดสินใจซื้อสินค๎าโดยพิจารณาในด๎านการมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพของสินค๎า 
(มอก., เลขที่แจ๎งจด อย., มาตรฐาน GPM) ปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ การมีรายละเอียดข๎อมูล
ของสินค๎า (สรรพคุณ วิธีใช๎ ค าเตือน สํวนประกอบส าคัญของสินค๎า ผู๎ผลิตและผู๎จัดจ าหนําย ราคา ปริมาณ 
วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ) ปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์ และน๎อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์สามารถน ากลับมาใช๎
ประโยชน์ได๎ โดยให๎ความส าคัญอยูํในระดับปานกลาง 
ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์, OTOP, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the customers’ opinions towards the OTOP packaging, satisfaction on 

OTOP packaging and decision to buy OTOP herbal beauty products of Samutprakarn. The samples were 
400 tourists between 18 - 60 years of age who visit Samutprakarn and buy OTOP herbal beauty products. 
The questionnaire is used to collect the data which are then analyzed by frequency, mean, standard deviation, 
Chi-square statistic to test the variance, One-way analysis of variance and the Pearson Correlation. 
 It is found that demographic characteristics such as gender, levels of education, occupation and 
monthly average income vary, resulting in different opinions on OTOP packaging of  herbal beauty products. 
Most opinions are towards the package size, followed by the design, and the quality it can keep and prolong 
the life of the products. The samples are most satisfied with the storage. Their next satisfaction goes to the 
portability convenience and the application of the package after use. It is found that the quality mark of goods 
on the packaging, i.e, TISI standard, GPM standard, and number register of food and drug administration, 
affects the customer’s purchasing decision at the most level. Next factor is the details of goods on the 
packaging (i.e, properties, how to use, warning components of the product,  manufacturers and distributors 
price, volume, date, year of manufacture and expiration). The least considered factor is the application of 
the package after use, as shown by its moderate level of importance. 
Keywords: packaging, OTOP, herbal beauty product. 
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บทน า 
 ปัจจุบันสินค๎า OTOP มีการเติบโตทางตลาดเพิ่มขึ้น การแขํงขันทางการตลาดจึงสูงขึ้น เนื่องด๎วย
สินค๎า OTOP ถูกพัฒนาให๎มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค สินค๎า OTOP 
ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามเป็นสินค๎าอีกประเภทหนึ่งที่มีการแขํงขันทางการตลาดคํอนข๎างสูง เนื่องจาก
ปัจจุบันผู๎บริโภคให๎ความสนใจตํอสุขภาพและความงาม มีความต๎องการผลิตภัณฑ์ที่มีสํวนผสมของสมุนไพร
มากขึ้น จึงท าให๎ผู๎บริโภคให๎ความสนใจสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามเพิ่มขึ้นไปด๎วย สินค๎า 
OTOP เป็นสินค๎าที่มีอยูํเฉพาะชุมชนหรือท๎องถิ่นนั้น ๆ การสร๎างเอกลักษณ์ ความโดดเดํน และความแตกตํางจึง
จะสามารถจูงใจให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการที่จะซื้อได๎ และสํวนหนึ่งของการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค
นั้นมาจากบรรจุภัณฑ์หรือหีบหํอด๎วย บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสํวนหน่ึงของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะ
ปัจจุบันที่การผลิตสินค๎าหรือการบริการได๎เน๎นและให๎ความส าคัญกับผู๎บริโภค (consumer oriented) บรรจุภัณฑ์
จึงเข๎ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากล าพังตัวสินค๎าเองนั้นไมํมีนวัตกรรม (innovation) หรือการพัฒนาสิ่งใหมํ
เพิ่มขึ้นเพราะมีการท าวิจัยและพัฒนาตัวสินค๎ามาจนถึงขั้นสูงสุดแล๎ว ตัวสินค๎าจึงพัฒนาตํางไปจากเดิมอีกไมํได๎ 
จึงต๎องมาเน๎นที่บรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบหํอ (packaging) เพื่อเป็นการปกป้องตัวสินค๎าและสร๎างความแตกตําง 
สร๎างแรงจูงใจ เพื่อน าไปสูํการตัดสินใจเลือกซื้อของผู๎บริโภค 
 ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภท
สมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ และปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP 
ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อ
ความงาม กับความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อ
ความงาม กับการตัดสินใจซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู๎ซื้อสินค๎าที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภท
สมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการแตกตํางกัน 
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 2. ความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงาม มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ 
 3. ความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงาม มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 มุํงศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อ
ความงาม และการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค กลุํมตัวอยํางเป็นนักทํองเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ อายุตั้งแตํ 18 - 60  ปีขึ้นไป และเป็นผู๎ซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อน าสินค๎าไปใช๎หรือเพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก มีความสามารถในการซื้อสินค๎าด๎วยตนเอง 
และสามารถใช๎วิจารณญาณในการเลือกซื้อสินค๎าที่แตกตํางกันในแตํละแบบ เหตุผลที่เลือกศึกษากับกลุํมตัวอยําง
ที่เป็นผู๎ซื้อสินค๎าเนื่องจากเป็นกลุํมที่ซื้อสินค๎าที่วางจ าหนํายโดยตรง จึงมีอัตราในการซื้อสินค๎าที่มากกวําโอกาส
ที่จะเลือกซื้อสินค๎าจึงมีมากกวํา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และให๎ผู๎ตอบรับเป็นผู๎กรอกแบบสอบถามด๎วยตัวเอง (self-administered questionnaire) 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 18 - 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยูํในประเทศไทย ซึ่ง
จะต๎องเป็นผู๎ที่ซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ สุํมกลุํมตัวอยําง
แบบตามสะดวก (Likert sampling) จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) 
ที่เป็นแบบเลือกตอบ (check list) และแบบสอบถามประมาณคําตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Liker scale) โดยเก็บ
ข๎อมูลด๎วยตัวเอง จ านวน 400 ชุด สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
One-way ANOVA สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากร จากกลุํมตัวอยํางจ านวน 400 คน สํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 
56.50 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 43.50 มีอายุระหวําง 26 - 30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 20.80 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 63.10 ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 35.80 และมี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 26.80 
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 2. ความคิดเห็นต่อบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ 
กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยรวมอยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็น
มากที่สุดในด๎านขนาดของบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP มีขนาดที่เอ้ือตํอการใช๎งาน รองลงมาคือ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ท าให๎สินค๎าดูนําใช๎ และน๎อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์สินค๎าสามารถเก็บรักษาคุณภาพ
ของสินค๎า OTOP และยืดอายุของสินค๎า OTOP ได๎ 
 3. ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ 
กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยรวมอยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.62 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจ
ในด๎านความสะดวกในการพกพา รองลงมาคือ ด๎านความสะดวกในการใช๎งาน และน๎อยที่สุดคือ การน าบรรจุภัณฑ์
ไปใช๎ประโยชน์หลังจากที่ใช๎สินค๎าหมดแล๎ว 
 4. การตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ กลุํม
ตัวอยํางมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการโดย
รวมอยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.86 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีการตัดสินใจซื้อสินค๎า
จากการที่มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพของสินค๎า (เชํน มอก. เลขที่แจ๎งจด อย. มาตรฐาน GPM) ปรากฏอยูํ
บนบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ การมีรายละเอียดข๎อมูลสินค๎า (เชํน สรรพคุณ วิธีใช๎ ค าเตือน สํวนประกอบส าคัญ
ของสินค๎า ผู๎ผลิตและผู๎จัดจ าหนําย ราคา ปริมาณ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ) ปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์ 
และน๎อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์สามารถน ากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎ 
 5. การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู๎ซื้อสินค๎าที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า 
OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการแตกตํางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา   
ผู๎ซื้อสินค๎าที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า 
OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการแตกตํางกัน โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดใน
ด๎านขนาดของบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP มีขนาดที่เอ้ือตํอการใช๎งาน รองลงมาคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ของสินค๎า OTOP ท าให๎สินค๎าดูนําใช๎ และน๎อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์สินค๎าสามารถเก็บรักษาคุณภาพของสินค๎า 
OTOP และยืดอายุของสินค๎า OTOP ได๎ 
 สมมติฐานท่ี 2 ความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงาม มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ ผล
การทดสอบเป็นไปตามสมมติฐาน กลําวคือเมื่อกลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP 
ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามโดยรวมอยูํในระดับดี ยํอมมีความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP 
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ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการดีด๎วยเชํนกัน โดยกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจมาก
สุดในด๎านการจัดเก็บสินค๎า รองลงมาคือ ความสะดวกในการพกพา และน๎อยที่สุดคือ การน าบรรจุภัณฑ์ไป
ใช๎ประโยชน์หลังจากที่ใช๎สินค๎าหมดแล๎ว 
 สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงาม มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบ
เป็นไปตามสมมติฐาน กลําวคือเมื่อกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภท
สมุนไพรเพื่อความงามโดยรวมอยูํในระดับดี ยํอมสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพร
เพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการด๎วยเชํนกัน โดยกลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อสินค๎าโดยพิจารณาจากการ
มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพของสินค๎า (เชํน มอก. เลขที่แจ๎งจด อย. มาตรฐาน GPM) ปรากฏอยูํบนบรรจุ
ภัณฑ์ รองลงมาคือ การมีรายละเอียดข๎อมูลสินค๎า (เชํน สรรพคุณ วิธีใช๎ ค าเตือน สํวนประกอบส าคัญของ
สินค๎า ผู๎ผลิตและผู๎จัดจ าหนําย ราคา ปริมาณ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ) ปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์ และ
น๎อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์สามารถน ากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎ 
 

อภิปรายผล 
 1. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวําผู๎ซื้อสินค๎าที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกัน มีความคิดเห็น
ตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการแตกตํางกัน โดยมี
ความคิดเห็นมากที่สุดในด๎านขนาดของบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP มีขนาดที่เอ้ือตํอการใช๎งาน รองลงมาคือ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค๎า OTOP ท าให๎สินค๎าดูนําใช๎ และน๎อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์สินค๎าสามารถ
เก็บรักษาคุณภาพของสินค๎า OTOP และยืดอายุของสินค๎า OTOP ได๎ สอดคล๎องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ (2550, หน๎า 57 - 59)  ที่กลําววํา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด๎วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว รายได๎ อาชีพ การศึกษา สิ่งเหลํานี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช๎ในการแบํงสํวนการตลาด ดังนั้น
บุคคลที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกันยํอมมีความต๎องการในสินค๎าและบริการที่แตกตํางกัน ลักษณะ
ทางประชากรจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลตํอความคิดเห็นหรือทัศคติตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเวลาที่ต๎องใช๎เหตุผล
เพื่อพิจารณาตํอความต๎องการของตนเอง และยังสอดคล๎องกับ สุรวุฒิ สงครามศรี (2548, หน๎า 13 - 15) ที่กลําววํา
เจตคติของผู๎บริโภคมีผลตํอบรรจุภัณฑ์ ส าหรับอรรถประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์นั้นจะขึ้นอยูํกับปัจจัยหลาย
ด๎านไมํวําจะเป็นด๎านความปลอดภัยในการใช๎งาน ความปลอดภัยในการเก็บรักษา ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 
ลักษณะที่ใช๎ในการบรรจุ ราคา รูปแบบความสวยงาม ความสะดวกในการใช๎งาน ดังนั้นบุคคลที่มีลักษณะ
ทางประชากรแตกตํางกันยํอมมีความคิดเห็นในเร่ืองตําง ๆ แตกตํางกันออกไป ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นที่
แตกตํางกันท าให๎เห็นถึงความต๎องการวําผู๎บริโภคมีความต๎องการอยํางไร 
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 2. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวําความคิดเห็นตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพร
เพื่อความงาม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงาม
ของจังหวัดสมุทรปราการ กลําวคือเมื่อกลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภท
สมุนไพรเพื่อความงามโดยรวมอยูํในระดับดี ยํอมมีความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพร
เพื่อความงามของจังหวัดสมุทรปราการดีด๎วยเชํนกัน โดยกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจมากที่สุดในด๎านการ
จัดเก็บสินค๎า รองลงมาคือ ความสะดวกในการพกพา และน๎อยที่สุดคือ การน าบรรจุภัณฑ์ไปใช๎ประโยชน์หลังจาก
ที่ใช๎สินค๎าหมดแล๎ว สอดคล๎องกับ Kotler (1997, p. 199) ที่กลําววํา ทัศนคติเป็นการประเมินถึงความพึงพอใจ
ของบุคคล ทั้งความร๎ูสึก อารมณ์ และการแสดงออกที่มีความคิดเห็นตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สอดคล๎องกับ พบพร 
เอ่ียมใส (2557, หน๎า 132 - 133) ที่ศึกษาปัจจัยด๎านการออกแบบบรรจุภัณฑ์การรับร๎ูประเภทและคุณคําของ
สินค๎า : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรับร๎ูบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค๎าอุปโภคข๎ามวัฒนธรรม พบวําโครงสร๎าง
ของบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์นั้นมีอยูํหลายรูปแบบ ผู๎บริโภคจึงมีความคิดเห็นที่แตกตํางกันออกไป และ
มีความต๎องการตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎าที่แตกตํางกันออกไป สอดคล๎องกับแนวคิดของ ดิเรก ฤกษ์สาหรําย 
(2528, หน๎า 7) ที่กลําววํา ความพึงพอใจ คือ ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความร๎ูสึกหรือ
ทัศนคติล๎วนเป็นสิ่งที่สะท๎อนถึงการออกแบบที่จะสํงผลตํอการใช๎งาน การหยิบจับของผู๎บริโภค ดังนั้น 
ความสะดวกในการใช๎งานก็ถือเป็นสํวนส าคัญของการออกแบบ เนื่องจากสิ่งเหลํานี้จะสะท๎อนถึงความ
คิดเห็นที่ดีตํองานที่ท าของบุคคลที่มีตํองานในทางบวก และได๎รับผลเป็นที่พึงพอใจ อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของ วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หน๎า 9) ที่กลําวไว๎วํา ความพึงพอใจเป็นความร๎ูสึก
ภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไมํเหมือนกัน ขึ้นอยูํกับแตํละบุคคลวําจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยํางไร ถ๎าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได๎รับการตอบสนองด๎วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตํในทางตรงกันข๎ามอาจผิดหวัง
หรือไมํพึงพอใจเป็นอยํางยิ่งเมื่อไมํได๎รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสิ่งที่ตนตั้งใจไว๎วํา
จะมีมากหรือน๎อย จึงอาจกลําวได๎วํา การแสดงออกถึงความคิดเห็นของผู๎บริโภคสามารถน าไปสูํความพึง
พอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎าและตัวสินค๎าได๎ นับวําเป็นการสร๎างความพึงพอใจให๎เกิดขึ้นในใจของผู๎บริโภค 
 3. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวําความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพร
เพื่อความงาม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงามของจังหวัด
สมุทรปราการ กลําวคือเมื่อกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพร
เพื่อความงามโดยรวมอยูํในระดับดี ยํอมสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงาม
ของจังหวัดสมุทรปราการด๎วยเชํนกัน โดยกลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อสินค๎าโดยพิจารณาจากการมีเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพของสินค๎า (เชํน มอก. เลขที่แจ๎งจด อย. มาตรฐาน GPM) ปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์ รองลงมา
คือ การมีรายละเอียดข๎อมูลสินค๎า (เชํน สรรพคุณ วิธีใช๎ ค าเตือน สํวนประกอบส าคัญของสินค๎า ผู๎ผลิตและผู๎
จัดจ าหนําย ราคา ปริมาณ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ) ปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์ และน๎อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88
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สามารถน ากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎ เมื่อกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอบรรจุภัณฑ์สินค๎าก็จะแสดงออกถึง
ความพึงพอใจในประเด็นตําง ๆ เมื่อกลุํมตัวอยํางให๎การยอมรับก็ยํอมเกิดความพึงพอใจที่ดีตํอสินค๎า การที่
จะตัดสินใจซื้อสินค๎าชุมชนหรือสินค๎า OTOP ที่มีเฉพาะท๎องถิ่นนั้น ๆ จึงเป็นการยาก สอดคล๎องกับ ลัดดา 
โศภนรัตน์ (2546, หน๎า 141 - 148) ที่ศึกษาอิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตํอกระบวนการตัดสินใจ
ของผู๎บริโภค พบวําการที่มีรายละเอียดของสินค๎าปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์มีผลตํอกระบวนการตัดสินใจของ
ผู๎บริโภค รายละเอียดของสินค๎าบนบรรจุภัณฑ์จะมีประสิทธิผลในการเปลี่บยแปลงความเชื่อเกี่ยวกับตราสินค๎า 
ทัศนคติตํอตราสินค๎า ทัศนคติตํอตํอบรรจุภัณฑ์ และความตั้งใจที่จะซื้อสินค๎า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรง
กับความพึงใจของผู๎บริโภคจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลตํอกระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภค 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดรอบคอบ สนใจบุคคลรอบข๎างและสิ่งแวดล๎อมมากกวํา มีจิตใจ
ที่อํอนไหว โน๎มน๎าวได๎งํายกวําเพศชาย ดังนั้นจึงควรมุํงไปยังผู๎มีอ านาจตัดสินใจซื้อสินค๎าที่เป็นเพศหญิง เพราะ
มีโอกาสและความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎า OTOP ประเภทสมุนไพรเพื่อความงาม 
 2. ผู๎บริโภคมีความต๎องการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช๎งานได๎อยํางสะดวก งํายตํอการพกพา รวมถึง
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ รูปทรงที่หลากหลายมากขึ้น จึงควรพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค๎า OTOP ให๎มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร๎างความแตกตํางและโดดเดํนจนสามารถ
จูงใจให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎ 
 3. กลุํมตัวอยํางมีการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค๎าโดยรวมอยูํในระดับ
ที่ดี ท าให๎เห็นได๎วําควรพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค๎า มาตรฐานรับรองสินค๎า 
การปกป้องตัวสินค๎า เพื่อท าให๎ผู๎บริโภคเห็นวําจะได๎รับสินค๎าที่มีความปลอดภัย และเป็นการสร๎างความ
นําเชื่อถือให๎กับสินค๎ามากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท าให๎ข๎อมูลที่ได๎ยังไมํครอบคลุม ถี่ถ๎วนและชัดเจนมากพอ ดังนั้น
ในการวิจัยคร้ังตํอไปควรเพิ่มเติมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกใช๎การเก็บข๎อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เชํน การ
สัมภาษณ์เพื่อซักถามประเด็นที่ต๎องการศึกษา การสังเกตจากพฤติกรรม เป็นต๎น 
 2. ในการวิจัยคร้ังตํอไปควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สํงตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค 
เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์เป็นเพียงสํวนหน่ึงในการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค ไมํใชํปัจจัยทั้งหมดที่ผู๎บริโภค
น ามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค๎า 
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 3. ในการวิจัยเชิงส ารวจนั้น ควรกระจายการส ารวจให๎ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไมํควรจ ากัดแคํในสํวน
ของผู๎ซื้อ เน่ืองจากตัวชี้วัดในขอบเขตการศึกษาที่มีความจ ากัดนั้นไมํสามารถเก็บข๎อมูล หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ได๎ครบถ๎วนมากนัก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ  ตัน ภาสกรนที 

(www.facebook.com/tanichitan) และการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎ากับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตัน กลุํม
ตัวอยําง ได๎แกํ เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกแฟนเพจหรือผู๎ติดตามแฟนเพจ 
ตัน ภาสกรนที จ านวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 
คําความถี่  คําเฉลี่ย  คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสถิติ Chi-Square เพื่อทดสอบความแตกตํางของตัวแปร การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one - way analysis of variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตําง
ระหวํางคําเฉลี่ยมากกวํา 2 กลุํม และการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบวําพฤติกรรมการ
เปิดรับขําวสารเคร่ืองดื่มอิชิตันผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที มีความถี่ในพฤติกรรมนาน ๆ คร้ัง โดยติดตาม
ขําวสารการสื่อสารการตลาด เชํน การลดแลกแจกแถมของรางวัล (promotion) เพื่อสํงเสริมการขาย กลุํม
ตัวอยํางมีการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎าโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยรับร๎ูด๎านการเชื่อมโยงกับตราสินค๎า 
(brand association) มากที่สุด รองลงมาคือ การตระหนักถึงคุณภาพของสินค๎า (perceived quality) และน๎อย
ที่สุดคือ ความภักดีตํอตราสินค๎า (brand loyalty) ด๎านการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตัน กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
มีการตัดสินใจซื้อมากที่สุดเมื่อมีผลิตภัณฑ์รสชาติใหมํออกมา รองลงมาคือ หากมีโอกาสจะแนะน าบุคคลอ่ืน
ให๎ซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตัน และมีการตัดสินใจซื้ออยูํในระดับน๎อยที่สุดคือ ซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตันตามความต๎องการ
..... 
 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
ปีการศึกษา 2559 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

520 

 

เป็นประจ า ด๎านการรับร๎ูถึงคุณคําตราสินค๎าของเคร่ืองดื่มอิชิตันโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
เป็นไปในเชิงบวก กลําวคือการรับร๎ูถึงคุณคําตราสินค๎าโดยรวมมากที่สุดจะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
มากที่สุดเชํนกัน โดยพบความสัมพันธ์อยูํในระดับสูงมาก  
ค าส าคัญ: คุณคําตราสินค๎า, แฟนเพจ, เคร่ืองดื่มอิชิตัน  
 

ABSTRACT 
 This research’s objective is to study exposion behavior of newsfeed through Facebook Page "Tan 
Passakornnatee" link; www.facebook.com/tanichitan, to perceive brand equity and decision to buy ICHITANdrink.  
The samples of this research were men and women, above 18 years old as a fan page. There are subscribers 
only 400 people in total. The questionnaire used analyzed data such as frequency, mean, standard deviation, 
Chi-square statistic to test the variance while One-way analysis of variance (ANOVA) is used to test the 
differences between the mean of two groups and the Pearson Correlation. The study found that exposure 
behavior of  newsfeed through the page "Tan Passakornnatee," www.facebook.com/tanichitan, with 
frequency of behavior that is not often. Overall, the most  type of perception of brand equity was marketing 
communications such as discounted redeem rewards. (Promotion) to promote the sale of ICHITANdrink. 
The High perception was brand association and next to be perceived quality which brand loyalty was the 
last. Regarding the decision to buy ICHITANdrink, the study found that most of costomers will buy new 
flavors of ICHITANdrink when new drink is launched.  Next is to recommend other people to buy ICHITANdrink 
on a regular basis which was the least. The perception of brand equity had relation with buying decision is 
regarded in positive aspects of the ICHITANdrink.  Overall,  the perception of the brand equity of  ICHITANdrink  
through Fanpage "Tan Passakornnatee," www.facebook.com/tanichitan, also affect the decision to buy the 
products as well as cause the relation to be at a high level.  
Keywords: brand equity, fanpage, ICHITANdrink. 
 

บทน า  
 งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารของผลิตภัณฑ์คือ เคร่ืองดื่ม อิชิตัน และการรับร๎ูคุณคํา
ตราสินค๎าที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจซื้อ ผํานสมาชิกแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที เนื่องจากมูลคําทางการ
ตลาดของเคร่ืองดื่ม อิชิตัน ที่เติบโตอยํางรวดเร็ว และการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที  ที่มี
ยอดแฟนเพจสูงสุด จากข๎อมูลของ Socialbakers.com ซึ่งเป็นแหลํงรวบรวมสถิติของ Social Media ที่ใหญํ
ที่สุดของโลก ได๎จัดล าดับแฟนเพจที่มีจ านวนสมาชิกแฟนเพจหรือที่มีกลุํมผู๎ติดตามสูงที่สุดของประเทศไทย 

https://www.facebook.com/tanichitan
https://www.facebook.com/tanichitan
https://www.facebook.com/tanichitan
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พบวําอันดับ 1 คือ แฟนเพจของ ตัน ภาสกรนที ที่มีจ านวนแฟนเพจติดตามมากกวํา 12,991,337 คน ในปี 2558 
โดยมุํงเน๎นการศึกษาลักษณะประชากร และพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจเพียงอยํางเดียว เพื่อ
ใช๎ในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารของเคร่ืองดื่ม อิชิตัน  ผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที จะมีผลกับ
การรับร๎ูคุณคําตราสินค๎าจนเกิดความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อมากน๎อยเพียงใด ซึ่งข๎อมูลที่ได๎สามารถใช๎
เป็นแนวทางกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจจากแฟนเพจ และเป็นแนวทางการศึกษาคุณลักษณะที่ท าให๎เกิดการ
ตอบรับในพฤติกรรมการซื้อเพื่อบริโภค และเพิ่มคุณคําตราสินค๎าตํอการท าธุรกิจให๎ตรงกับกลุํมเป้าหมาย
ขององค์กรและธุรกิจของตนเอง และยังเป็นข๎อมูลที่ทันสมัยให๎กับนักวิจัยที่สนใจตํอไป เพื่อให๎เกิดประโยชน์
มากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที และการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า 
กับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตัน 
 2. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟน
เพจ ตัน ภาสกรนที 
 3. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที กับการ
รับรู๎คุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎คุณคําตราสินค๎ากับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตัน  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที 
แตกตํางกัน 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที ที่แตกตํางกัน มีการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า 
เคร่ืองดื่ม อิชิตัน แตกตํางกัน 
 3. การรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 มุํงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที และการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า 
กับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตัน ศึกษากับประชากรกลุํมตัวอยํางทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปี
ขึ้นไป ที่เป็นสมาชิกแฟนเพจหรือผู๎ติดตามแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที เทํานั้น โดยใช๎แบบสอบถามแบบออนไลน์ 
ก าหนดจ านวนประชากรกลุํมตัวอยํางจนครบตามจ านวน 400 คน ระยะเวลาในการวิจัยคือ เดือนมิถุนายน 2559 

https://www.facebook.com/tanichitan/likes
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูล และให๎ผู๎ตอบรับเป็นผู๎กรอกแบบสอบถามด๎วยตัวเอง (self-administered questionnaire) 
จากกลุํมประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป ที่เป็นสมาชิกแฟนเพจหรือผู๎ติดตาม
แฟนเพจ ตัน ภาสกรนที ผํานแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบตามสะดวก 
(convenience sampling) จ านวน 400 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (check list) และ
แบบสอบถามประมาณคําตามแบบของลิเคิร์ท (Likert scale) ผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที ประกอบด๎วยชุด
ค าถามที่มีเน้ือหาครอบคลุมข๎อมูลที่ต๎องการ จ านวน 400 ชุด 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) โดยใช๎คําร๎อยละ 
(percentage) ความถี่ (frequency) คําเฉลี่ย (mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คําความแปรปรวน 
(variance) และน าเสนอข๎อมูลในตารางเพื่ออธิบายเบื้องต๎นเกี่ยวกับกลุํมตัวอยําง ใช๎คําสถิติ Chi-square เพื่อ
ทดสอบความแตกตํางของตัวแปรระหวํางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํ านแฟน
เพจ ตัน ภาสกรนที ใช๎สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance: ANOVA) 
เพื่อทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยมากกวํา 2 กลุํมโดยใช๎ทดสอบคําเฉลี่ยความแตกตํางของตัวแปร
ระหวํางพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที กับการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน 
และใช๎สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร 2 ตัวที่มีอยูํในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio 
Scale คําที่ได๎เรียกวํา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหวําง 2 ตัวแปร
โดยใช๎ทดสอบคําเฉลี่ยความสัมพันธ์ของตัวแปรการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน กับการตัดสินใจซื้อ   
 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากร จากกลุํมตัวอยําง จ านวน 400 คน พบวําสํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 203 คน 
(ร๎อยละ 50.80) รองลงมาคือ เพศหญิง จ านวน 197 คน (ร๎อยละ 49.20) มีการศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรี 
จ านวน  203 คน (ร๎อยละ 50.80) และสูงกวําระดับปริญญาตรี จ านวน 197 คน (ร๎อยละ 49.20) 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเคร่ืองดื่ม อิชิตัน ผ่านแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที จากกลุํมตัวอยําง 
จ านวน 400 คน พบวําสํวนใหญํมีพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารของเคร่ืองดื่มอิชิตัน ผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที 
คือ นาน ๆ คร้ัง จ านวน 297 คน (ร๎อยละ 74.20) สํวนใหญํเปิดรับขําวสารประเภทขําวสารการสื่อสารการตลาด 
เชํน การลดแลกแจกแถมของรางวัล (promotion) เพื่อสํงเสริมการขายของเคร่ืองดื่มอิชิตัน จ านวน 291 คน 
(ร๎อยละ 72.70) รองลงมาคือ ขําวสารธุรกิจอ่ืน ๆ ของคุณตัน ภาสกรนที เชํน รายการเสือติดปีก ทางชํองทีวี



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

523 

 

ดิจิทัล จ านวน 47 คน (ร๎อยละ 11.80) และน๎อยที่สุดคือ ขําวสารครอบครัวของคุณตัน ภาสกรนที จ านวน 18 คน 
(ร๎อยละ 4.50) 
 3. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน ผ่านแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที ผลการวิจัยพบวํา การรับร๎ู
คุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน ผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( = 2.66) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีการรับร๎ูการเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (brand association) มากที่สุด โดย
อยูํในระดับปานกลาง ( = 2.92) รองลงมาคือ การตระหนักถึงคุณภาพของสินค๎า (perceived quality) อยูํใน
ระดับปานกลาง ( = 2.62) และน๎อยที่สุดคือ ความภักดีตํอตราสินค๎า (brand loyalty) อยูํในระดับน๎อย ( = 2.50) 
 4. การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มอิชิตัน ผลการวิจัยพบวํา การตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตันโดยรวมอยูํใน
ระดับน๎อย ( = 2.39) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา สํวนใหญํมีการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตันเมื่อมี
ผลิตภัณฑ์รสชาติใหมํของเคร่ืองดื่มอิชิตันออกมา โดยอยูํในระดับปานกลาง ( = 2.62) รองลงมาคือ ถ๎ามี
โอกาสจะแนะน าบุคคลอ่ืนให๎ซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตัน อยูํในระดับน๎อย ( = 2.50) และน๎อยที่สุดคือ ซื้อเคร่ืองดื่ม  
อิชิตันตามความต๎องการเป็นประจ า อยูํในระดับน๎อย ( = 2.18) 
 5. การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน 
ภาสกรนที แตกตํางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุระหวําง 18 - 25 ปี 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรี มีรายได๎ตํอเดือนต่ ากวํา 10,000 บาท โดยกลุํม
ตัวอยํางที่เป็นเพศชายจะเลือกเปิดรับขําวสารธุรกิจอ่ืน ๆ ของคุณตัน ภาสกรนที เชํน รายการเสือติดปีก ทางชํอง
ทีวีดิจิทัล ในขณะที่เพศหญิงจะเลือกเปิดรับขําวสารเพื่อสังคม เชํน ขําวยกยํองนักกีฬาที่เป็นตัวอยํางที่ดีกับสังคม 
และยังพบวํากลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรีจะเลือกเปิดรับขําวสารเพื่อสังคม เชํน ขําวยกยํอง
นักกีฬาที่เป็นตัวอยํางที่ดีกับสังคม ขณะที่กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาสูงกวําระดับปริญญาตรีจะเลือกเปิดรับ
ขําวสารประเภทขําวสารธุรกิจอื่น ๆ ของคุณตัน ภาสกรนที เชํน รายการเสือติดปีก ทางชํองทีวีดิจิทัล 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับขําวสารผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที ที่แตกตํางกัน มีการรับร๎ู
คุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน แตกตํางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ความถี่ของพฤติกรรมการเปิดรับ
ขําวสารของเคร่ืองดื่มอิชิตัน ผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที คือ นาน ๆ คร้ัง และ ประเภทขําวสารการสื่อสาร
การตลาด เชํน การลดแลกแจกแถมของรางวัล (promotion) เพื่อสํงเสริมการขายของเคร่ืองดื่มอิชิตันมีการรับรู๎
คุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน มากที่สุด 
 สมมติฐานท่ี 3 การรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวํา การรับรู๎คุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือการรับร๎ูคุณคําตรา
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สินค๎าโดยรวมมากที่สุดก็จะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎ามากที่สุดเชํนกัน ความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับ    
สูงมาก (r = 0.839) 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา ด๎านการรับร๎ูถึงการมีอยูํของตราสินค๎า (brand awareness) มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปใน
เชิงบวก กลําวคือการรับร๎ูถึงการมีอยูํของตราสินค๎าโดยรวมมากก็จะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎ามากเชํนกัน 
ความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับสูง (r = 0.736)  
 ด๎านการตระหนักถึงคุณภาพของสินค๎า (perceived quality) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือการรับร๎ูถึงการมีอยูํของ
ตราสินค๎าโดยรวมมากก็จะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎ามากเชํนกัน ความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับสูง (r = 
0.793) 
 ด๎านการเชื่อมโยงกับตราสินค๎า (brand association) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือการเชื่อมโยงกับตราสินค๎าโดยรวม
ปานกลางก็จะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าปานกลางเชํนกัน ความสัมพันธ์ที่พบอยูใํนระดับปานกลาง (r = 0.555)  
 ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า (brand loyalty) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก กลําวคือความภักดีตํอตราสินค๎าโดยรวมมาก
ที่สุดก็จะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎ามากที่สุดเชํนกัน ความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับสูงมาก (r = 0.848) 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวํากลุํมตัวอยํางที่เป็นเพศชายจะเลือกเปิดรับขําวสารธุรกิจ
อ่ืน ๆ ของคุณตัน ภาสกรนที เชํน รายการเสือติดปีก ทางชํองทีวีดิจิตัล ในขณะที่เพศหญิงจะเปิดรับขําวสาร
เพื่อสังคม เชํน ขําวยกยํองนักกีฬาที่เป็นตัวอยํางที่ดีกับสังคม  และกลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาต่ ากวําระดับ
ปริญญาตรีจะเลือกเปิดรับขําวสารเพื่อสังคม เชํน ขําวยกยํองนักกีฬาที่เป็นตัวอยํางที่ดีกับสังคม  ขณะที่กลุํม
ตัวอยํางที่มีการศึกษาสูงกวําระดับปริญญาตรีจะเลือกเปิดรับขําวสารประเภทขําวสารธุรกิจอ่ืน ๆ ของคุณตัน 
ภาสกรนที เชํน รายการเสือติดปีก ทางชํองทีวีดิจิตัล สอดคล๎องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2538, หน๎า 105 - 109) 
ที่กลําววํา บุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกตํางกันจะมีพฤติกรรมที่แตกตํางกันไปด๎วย  การสื่อสารก็
จัดเป็นพฤติกรรมที่ส าคัญอยํางหนึ่งของมนุษย์ เมื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกตํางกันมีพฤติกรรม
ทั่ว ๆ ไปแตกตํางกัน ประชากรนั้นอาจจะหมายถึง ลักษณะด๎านเพศ อายุ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา และภูมิล าเนา 
 2. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวําความถี่ของพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารของเคร่ืองดื่มอิชิตัน 
ผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที คือ นาน ๆ ครั้ง และประเภทขําวสารการสื่อสารการตลาด เชํน การลดแลกแจก
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แถมของรางวัล (promotion) เพื่อสํงเสริมการขายของเคร่ืองดื่มอิชิตันมีการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน 
มากที่สุด สอดคล๎องกับ ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ (2544, หน๎า 13 - 14) ที่ศึกษาประเด็นบุคคลจะมีพฤติกรรมการ
เปิดรับขําวสาร วัตถุประสงค์ และความต๎องการในการเปิดรับขําวสารที่แตกตํางกัน โดยทั่วไปแล๎วบุคคลจะ
เปิดรับขําวสารใน 3 ลักษณะ คือ 1) การเปิดรับขําวสารจากสื่อมวลชน โดยผู๎รับสารมีความคาดหวังวําการบริโภค
ขําวสารจากสื่อมวลชนจะชํวยตอบสนองความต๎องการของเขาได๎ การเลือกบริโภคขําวสารจากสื่อมวลชน
นั้นจะขึ้นอยูํกับความต๎องการหรือแรงจูงใจของผู๎รับสารเอง เพราะแตํละบุคคลจะมีวัตถุประสงค์และความตั้งใจ
ในการใช๎ประโยชน์แตกตํางกันไป 2) การเปิดรับขําวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคลหมายถึง ผู๎ที่น าขําวสาร
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคล ซึ่งจะมีปฏิกิริยาโต๎ตอบระหวํางกัน 
ซึ่งการสื่อสารระหวํางบุคคลนี้สามารถแบํงออกได๎ คือ การติดตํอโดยตรง เป็นการเผยแพรํขําวสารเพื่อสร๎าง
ความเข๎าใจหรือชักจูงโน๎มน๎าวใจกับประโยชน์โดยตรง และการติดตํอโดยกลุํม กลุํมจะมีอิทธิพลตํอบุคคล
สํวนรวม ชํวยให๎การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได๎ เพราะเมื่อกลุํมมีความสนใจในเร่ืองหรือทิศทาง
เดียวกัน บุคคลสํวนใหญํในกลุํมก็จะมีความสนใจนั้นด๎วย และ 3)  การเปิดรับขําวสารจากสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง 
สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง  และมีจุดมุํงหมายหลักอยูํที่ผู๎รับสารเฉพาะกลุํม  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะแฟนเพจกลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่นักการตลาดจ านวนมากให๎ความส าคัญ ซึ่งสอดคล๎อง
กับ ธัญพร เหลืองสุรางค์ (2553, หน๎า 25) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการตํอชํองทาง Facebook Fan 
Page และ Official Website ของตราสินค๎าและบริการ คุณตัน ภาสกรนที จึงให๎ความส าคัญและใช๎แฟนเพจ
ของตัวเองเป็นชํองทางการโปรโมท การสื่อสารข๎อมูลขําวสาร การประชาสัมพันธ์ตนเองและเคร่ืองดื่มอิชิตัน
ผํานหน๎าแฟนเพจอยูํตลอดเวลา  
  3. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวําการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า เคร่ืองดื่ม อิชิตัน โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปใน
เชิงบวก และความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับสูงมาก สอดคล๎องกับแนวคิดของ Kotler (2009, pp. 278 - 280) 
ที่กลําววํา การรับร๎ูคุณคําตราสินค๎า หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค๎าหรือผู๎บริโภคมองเห็นวํามีคุณคํา 
เป็นตราสินค๎าที่ผู๎บริโภคมีทัศนคติ ความเชื่อที่ดีตํอคุณสมบัติของสินค๎า มีความชื่นชอบในตราสินค๎า โดยมี
รายละเอียดสะท๎อนถึงวิธีคิด ความรู๎สึก หรือการแสดงออกของผู๎บริโภค 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา ด๎านการรับร๎ูถึงการมีอยูํของตราสินค๎ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้ออยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก และความสัมพันธ์ที่พบอยูํ
ในระดับสูง สอดคล๎องกับ ชัยนันท์ เพ็ชรอ าไพ (2552, หน๎า 20) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอการรับร๎ู
คุณคําตราสินค๎าออนไลน์ของผู๎บริโภคในธุรกิจ E-Marketplace ของประเทศไทย พบวําการรับร๎ูถึงการมีอยูํ
ของตราสินค๎าเป็นสิ่งที่ชํวยวัดการร๎ูจักตราสินค๎าของผู๎บริโภค และชํวยในการวัดการระลึกถึงตราสินค๎า 
รวมถึงการวัดตราสินค๎าที่อยูํในใจของผู๎บริโภค  
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 ด๎านการตระหนักถึงคุณภาพของสินค๎ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก และความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับสูง สอดคล๎องกับ  
สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ (2547, หน๎า 66) ที่ศึกษาเปรียบเทียบคุณคําตราสินค๎าระดับโลกและตราสินค๎าท๎องถิ่น 
พบวําการตระหนักถึงคุณภาพของสินค๎าเป็นการรับรู๎คุณภาพโดยรวมของผู๎บริโภคที่มีตํอสินค๎า หรือคุณภาพ
ที่เหนือกวําสินค๎าตราอ่ืนของตราสินค๎าตราใดตราหนึ่ง ในการสร๎างการรับร๎ูถึงคุณภาพของผู๎บริโภคขึ้นมา
จะต๎องท าความเข๎าใจเกี่ยวกับค าวํา “คุณคํา” ให๎ถูกต๎อง 
 ด๎านการเชื่อมโยงกับตราสินค๎ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก และความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับปานกลาง สอดคล๎องกับ 
ชัยนันท์ เพ็ชรอ าไพ (2552, หน๎า 22) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอการรับร๎ูคุณคําตราสินค๎าออนไลน์
ของผู๎บริโภคในธุรกิจ e-Marketplace ของประเทศไทย พบวําการที่ผู๎บริโภคสามารถเชื่อมโยงสิ่งตําง ๆ ของ
ตราสินค๎านั้นประกอบไปด๎วย คุณลักษณะของสินค๎า สัญลักษณ์ พรีเซ็นเตอร์ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับตราสินค๎านั้น
เข๎าด๎วยกันได๎ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งส าคัญที่ใช๎สํงเสริมการบริหารคุณคําตราสินค๎า การเชื่อมโยงสิ่ง
ตําง ๆ ของตราสินค๎านี้จะถูกผลักดันด๎วยเอกลักษณ์ตราสินค๎า การที่นักการตลาดต๎องการให๎ตราสินค๎ายืนอยูํ
ในใจผู๎บริโภคได๎นั้น กุญแจส าคัญที่จะสร๎างตราสินค๎าที่แข็งแกรํงได๎ก็คือ การพัฒนาในการสร๎างเอกลักษณ์
ตราสินค๎า (brand identity) นั่นเอง 
 ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความสัมพันธ์ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก และความสัมพันธ์ที่พบอยูํในระดับสูงมาก สอดคล๎องกับ สุภาภัทร 
ดิลกไชยชาญวุฒิ (2547, หน๎า 66) ที่ศึกษาเปรียบเทียบคุณคําตราสินค๎าระดับโลกและตราสินค๎าท๎องถิ่น พบวํา
ความภักดีตํอตราสินค๎าแสดงถึงความยึดมั่นที่ผู๎บริโภคมีตํอตราสินค๎า ความภักดีตํอตราสินค๎าจัดเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของคุณคําตราสินค๎า เพราะจะสะท๎อนให๎เห็นวําผู๎บริโภคจะเปลี่ยนไปใช๎สินค๎าอ่ืน
หรือไมํ 
 

ข้อเสนอเเนะ 
 ข้อเสนอเเนะจากการวิจัย 
 1. ด๎านการรับร๎ูถึงการมีอยูํของตราสินค๎า ควรให๎ผู๎บริโภคจดจ าตราสินค๎าเคร่ืองดื่ม อิชิตัน  ได๎ดีกวํา
ตราสินค๎าของเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนเพราะมีคุณภาพดี ควรสร๎างแรงจูงใจด๎านอารมณ์ให๎ผู๎โภคนึกถึงเคร่ืองดื่ม 
อิชิตันเมื่อร๎ูสึกกระหาย 
 2. ด๎านการตระหนักถึงคุณภาพของสินค๎า ควรพัฒนารสชาติของสินค๎าให๎ตรงกับความต๎องการของ
ผู๎บริโภค ควรให๎ผู๎บริโภคเคร่ืองดื่มอิชิตันรับร๎ูคุณคําสายพันธุ์ใบชาเขียวออร์แกนิค 
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 3. ด๎านการเชื่อมโยงกบัตราสินค๎า ควรปรับปรุงรูปทรงของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่มอิชิตันให๎มีความทันสมยั 
ควรปรับปรุงกระบวนการชิงโชคแจกของรางวัลเนื่องจากเป็นเหตุผลหลักที่ท าให๎ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มอิชิตัน 
 4. ด๎านความภักดีตํอตราสินค๎า ควรให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจตํอเคร่ืองดื่มอิชิตันมากขึ้น ควรปรับ
ราคาให๎มีความเหมาะสมหากมีเคร่ืองดื่มอื่นที่ราคาถูกกวํา เพื่อสร๎างความมั่นใจเมื่อดื่มเคร่ืองดื่มอิชิตัน 
 ข้อเสนอเเนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความภักดีตํอตราสินค๎าเคร่ืองดื่ม อิชิตัน ผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตระหนักถึงคุณภาพของเคร่ืองดื่มอิชิตันผํานแฟนเพจ ตัน   
ภาสกรนท ี
 3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคด๎านการเชื่อมโยงกับตราสินค๎าของเคร่ืองดื่มอิชิตันผํานแฟนเพจ 
ตัน ภาสกรนที 
 4. การวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณคําตราสินค๎าผํานแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที ที่ได๎รับการติดตามสูงสุด
จากการจัดอันดับ ท าให๎ทราบได๎วํา การสร๎างคุณคําตราสินค๎าผํานแฟนเพจสามารถน ามาด าเนินงานหรือ
พัฒนารูปแบบของแฟนเพจของหนํวยงานตนเองให๎เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม คร้ังที่ 4 เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของโลก ผู๎ประกอบธุรกิจปรับตัวด๎วยการ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ในกระบวนการสํงมอบสินค๎าและบริการสูํตลาด ขณะที่พฤติกรรม
ผู๎บริโภคชาวไทยในปัจจุบันยังไมํเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ จึงเกิดปัญหาวํากลยุทธ์ทางการตลาดที่พัฒนาขึ้น
ใหมํส าหรับยุค 4.0 โดยเฉพาะ อาจยังไมํตอบสนองพฤติกรรมผู๎บริโภคชาวไทยในปัจจุบัน พบวําพฤติกรรม
ผู๎บริโภคชาวไทยปรากฏแนวโน๎มการเข๎าสูํวิถีดิจิทัลด๎วยกระบวนการตัดสินใจซื้อตามแบบจ าลอง “Five A’s” 
ในขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูลตราสินค๎าผํานชํองทางออนไลน์ กระบวนการตัดสินใจซื้อแบบใหมํนี้สอดคล๎อง
กับแนวคิดการสร๎างประสบการณ์เกี่ยวกับตราสินค๎าที่เรียกวํา “ZMOT” และเมื่อการบอกตํอมีอิทธิพลมาก
ขึ้น แนวคิดการสร๎างประสบการณ์เกี่ยวกับตราสินค๎าแบบ “AMOT” จึงได๎รับการเสนอ จากพฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์กับตราสินค๎าผํานชํองทางที่หลากหลาย ท าให๎เกิดแนวคิด “Omni-channel” ที่เน๎นบูรณาการกลยุทธ์
ด๎านชํองทางเพื่อสร๎างประสบการณ์แบบองค์รวมให๎แกํผู๎บริโภค อยํางไรก็ตาม แม๎ผู๎บริโภคชาวไทยจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับตราสินค๎าในโลกออนไลน์มากขึ้น แตํสํวนใหญํยังคงเลือกซื้อสินค๎าและบริการผํานหน๎าร๎าน  
รวมทั้งท าธุรกรรมตําง ๆ ด๎วยเงินสด ดังนั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีขณะนี้จึงถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่
ชํวยยกระดับการตอบสนองความต๎องการตลาด แตํยังไมํสามารถทดแทนวิธีการทางการตลาดแบบเดิมได๎
โดยสมบูรณ ์
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู๎บริโภค, five A’s, ZMOT, AMOT, Omni-channel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 
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ABSTRACT 
 In the era of the Forth Industrial Revolution, a major change of the world, many entrepreneurs have 
adopted technologies and innovations into their marketing processes to deliver market offerings. Nevertheless, 
current Thai consumer behaviors have not wholly changed yet. The problem then is that new marketing 
strategies especially developed to respond to 4.0 trend might not cater to present Thai consumer behaviors.  
It is found that Thai consumer behaviors have tended toward digital lifestyle reflected in their purchase 
decision-making process moving along a path model called "Five A’s" in the stage of searching for brand 
information online. This new path-to-purchase is congruent with "ZMOT," a concept which suggests an 
explanation on brand experience building. Further, in the rise of consumer advocacy power, another brand 
experience concept termed "AMOT" was raised. The multichannel brand-interaction behavior led to a platform 
concept named "Omnichannel," which emphasizes an integration of marketing channel strategies to deliver 
holistic brand experience to consumers. Though Thai consumers have increasingly interacted with brands 
online, most of them have kept on purchasing merchandises and receiving services in physical stores as 
well as making offline transactions in cash. As a result, technologies and innovations nowadays still remain 
supportive factors leveraging market satisfaction, but they are not going to completely replace the traditional  
marketing practices soon.  
Keywords: consumer behaviors, five A’s, ZMOT, AMOT, Omni-channel. 
 

บทน า 
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 (The Forth industrial revolution) ที่น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญํ
ในวิถีชีวิตมนุษย์ ท าให๎หลายประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย ตื่นตัวที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
และนโยบายทางเศรษฐกิจให๎ทันตํอเหตุการณ์ดังกลําว เชํนเดียวกับรัฐบาลไทยที่ประกาศใช๎นโยบาย 
Thailand 4.0 โดยมุํงเป้าไปยังความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจที่ใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ผลักดันให๎ผู๎ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตอบรับกระแสด๎วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับ
การสํงมอบสินค๎าหรือบริการให๎แกํผู๎บริโภคชาวไทย 
 อยํางไรก็ตาม จากผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนระหวํางวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับ
การที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อธิบาย Thailand 4.0 ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน” 
พบวําประชาชนสํวนใหญํระบุวําไมํมีความเข๎าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 หรือการเป็นคนไทย 4.0 เลย คิดเป็น
ร๎อยละ 57.28 และระบุวําไมํสนใจประเด็นดังกลําว คิดเป็นร๎อยละ 4.72 (สุวิชา เป้าอารีย์, ออนไลน์, 2559) 
เชํนเดียวกับผลส ารวจประชาชนทั่วไปเร่ือง ความรู๎ ความเข๎าใจ Thailand 4.0 ที่พบวํา ประชาชนสํวนใหญํไมํ
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เข๎าใจนโยบาย Thailand 4.0 คิดเป็นร๎อยละ 59.66  และมีประชาชนมากถึงร๎อยละ 21.08 ไมํมีแผนที่จะปรับปรุง
พัฒนาตนเอง (ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ออนไลน์, 2560) จึงมีปัญหาวํา ผู๎บริโภคชาวไทยอาจ
ยังไมํพร๎อมที่จะปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 อยํางสมบูรณ์ ท าให๎พฤติกรรมผู๎บริโภคชาวไทย
ในปัจจุบันยังไมํเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผู๎ประกอบธุรกิจคาดการณ์ไว๎ทั้งหมด ผลที่ตามมาคือ กลยุทธ์
การตลาดที่พัฒนาขึ้นใหมํโดยมุํงหวังการตอบสนองพฤติกรรมแบบผู๎บริโภคยุค 4.0 อาจยังไมํสอดคล๎องกับ
พฤติกรรมผู๎บริโภคชาวไทยในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมผู๎บริโภคชาวไทยในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 เพื่อเสนอแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ตอบสนองตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค
ชาวไทยในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานของนโยบาย Thailand 4.0 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคชาวไทยในปัจจุบัน 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ตอบสนองตํอพฤติกรรมผู๎บริโภคชาวไทย
ในปัจจุบัน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู๎บริโภคชาวไทยในปัจจุบันรับร๎ูถึงความเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 แตํยังไมํตื่นตัวที่จะปรับตัวเพื่อรับ
ความเปลี่ยนแปลง ผู๎ประกอบธุรกิจที่มีผู๎บริโภคชาวไทยเป็นกลุํมเป้าหมายอาจยังจ าเป็นต๎องใช๎กลยุทธ์ทาง
การตลาดแบบเดิม (traditional marketing) รํวมกับการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร๎างกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่สอดคล๎องกับพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมาย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ สถานการณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 นโยบาย Thailand 4.0 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคในยุค 4.0 และผู๎บริโภคชาวไทยในปัจจุบัน ตลอดจนชํองทางการตลาด
ในยุค 4.0 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับสภาพแวดล๎อม
และปัญหา จากหนังสือ วารสาร เอกสารเผยแพรํของราชการ บทความเชิงวิชาการ งานวิจัยเชิงส ารวจ ขําวทั้ง
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ฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการฟังบรรยายจากงานสัมมนา เพื่อระบุสถานการณ์ในยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 การปรับตัวของประเทศตําง ๆ พฤติกรรมผู๎บริโภค รวมถึงปัญหาในการด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดของผู๎ประกอบการ พร๎อมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับผู๎บริโภค
ชาวไทยในปัจจุบัน 
 

ผลการวิจัย 
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 (The Forth industrial revolution) 
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 เป็นผลจากการบูรณาการระหวํางความก๎าวหน๎าด๎านกายภาพ ชีวภาพ 
และดิจิทัล ท าให๎เกิดการปฏิวัติเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยมีนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักที่สร๎างความสามารถ
ทางการแขํงขัน ด๎วยการยกระดับการผลิตรวมทั้งการสํงมอบสินค๎าหรือบริการสูํตลาด (Schwab, 2016, p. 8) 
สถาบันวิจัยสากลแมคคินซี่ (Mckinsey Research Global Institute, 2013 อ๎างถึงใน ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559, 
หน๎า 44) ประเมินวําเทคโนโลยีดิจิทัลจะสร๎างผลทางบวกให๎แกํเศรษฐกิจ ทั้งในกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว
และกลุํมประเทศก าลังพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญํในประวัติศาสตร์นี้เป็นแรงผลักดันให๎ประเทศตําง ๆ 
ก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจใหมํ (ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ออนไลน์, 2560) เชํน  
 - นโยบาย A Nation of Makers Initiative ประเทศสหรัฐอเมริกา สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวนในการพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่สนับสนุนการสร๎างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม 
 - นโยบาย Industry 4.0 ประเทศเยอรมนี ให๎ความส าคัญกับการรองรับกระแสอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
(internet of things - IoT) น าไปสูํการสร๎างและใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูลขนาดใหญํ สร๎างมูลคําเพิ่มให๎ภาค
บริการ 
 - นโยบาย Made in China 2025 ประเทศจีน อาศัยการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์รํวมกับการสร๎างสมดุล
ในการรักษาสิ่งแวดล๎อมและสร๎างตราสินค๎าให๎ประเทศจีนเป็นฐานอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก 
 - นโยบาย Creative Economy ประเทศเกาหลีใต๎ น าปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร๎อมปัจจัย
ทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช๎รํวมกับอุตสาหกรรมเพื่อสร๎างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 - นโยบาย Make in India ประเทศอินเดีย มุํงประเด็นโครงสร๎างพื้นฐาน นวัตกรรม การลงทุน ตลอดจน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 - นโยบาย Smart Nation ประเทศสิงคโปร์ สร๎างการมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนด๎วย
เทคโนโลยี  
 ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได๎ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 มุํงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อแก๎ปัญหากับดัก 3 ประการซึ่งสะสมมาตั้งแตํอดีตและท าให๎การพัฒนา
ประเทศหยุดชะงัก ได๎แกํ กับดักรายได๎ขนาดปานกลาง (middle income trap) กับดักความไมํเทําเทียมกัน 
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(inequality trap) และกับดักความไมํสมดุลของการพัฒนา (imbalance trap) โดยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันให๎แกํ 4 ภาคสํวนที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด๎วย 1) ภาคการเกษตร พัฒนา
เกษตรกรสูํ Smart Farmers ที่มีเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ กลายเป็นผู๎ประกอบการ (entrepreneur) ที่
สร๎างรายได๎มากขึ้น 2) ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม พัฒนาสูํ Smart SMEs และ Startups ให๎สามารถ
เร่ิมต๎นธุรกิจได๎เองจากการใช๎นวัตกรรม ไมํต๎องรอความชํวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยํางเดียว  3) ภาคบริการ 
น านวัตกรรมมายกระดับสูํบริการที่สร๎างมูลคําสูง (high-value service) และ 4) ภาคแรงงาน ต๎องพัฒนาเป็น
แรงงานคุณภาพ (highly-skilled labor) (กระทรวงอุตสาหกรรม, ออนไลน์, 2559; สุวิทย์ เมษินทรีย์, ออนไลน์, 
2559) โดยนโยบายดังกลําวจะชํวยน าพาประเทศไทยให๎ก๎าวไปสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต 
 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยในยุค 4.0 
 แม๎จะมีความเห็นข๎างต๎นที่สรุปวํา คนไทยสํวนใหญํไมํเข๎าใจและบางสํวนไมํมีแผนพัฒนาตนเองเพื่อรับ
นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุํงน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข๎ามาประยุกต์ใช๎เพื่อการพัฒนา รวมถึงยังไมํมีความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตคนไทยอยํางสมบูรณ์ แตํในทางการตลาดแล๎วพฤติกรรมของผู๎บริโภคชาวไทยเร่ิม
ปรากฏแนวโน๎มการเข๎าสูํยุค 4.0 ให๎เห็นมาระยะหนึ่งแล๎วโดยที่ผู๎บริโภคอาจยังไมํรู๎ตัว 
 Kotler, Hermawan & Iwan (2017, pp. 60 - 64) ได๎อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อรูปแบบใหมํของ
ผู๎บริโภคไว๎ในหนังสือ “Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital” โดยเสนอแบบจ าลอง “Five A’s” 
ประกอบด๎วย 1) Aware, 2) Appeal, 3) Ask, 4) Act และ 5) advocate กลําวคือ ความตระหนักร๎ู (aware) เป็น
ขั้นแรกที่ผู๎บริโภคตระหนักถึงตราสินค๎าจ านวนมาก ทั้งจากปัจจัยกระตุ๎นภายนอก เชํน การบอกตํอหรือการ
สื่อสารการตลาด และปัจจัยภายใน ได๎แกํ ประสบการณ์ตรงในอดีตที่จดจ าได๎ของผู๎บริโภคเอง แล๎วจึงเข๎าสูํ
การจูงใจ (appeal) ที่ผู๎บริโภคน าข๎อมูลที่ได๎รับมาพิจารณา พร๎อมคัดเลือกตราสินค๎าที่สนใจและจดจ าได๎
จ านวนหนึ่ง จากนั้นผู๎บริโภคจะค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับตราสินค๎าเพื่อประกอบการตัดสินใจด๎วยการตั้งค าถาม  
(ask) ซึ่งพฤติกรรมในขั้นนี้เปลี่ยนแปลงจากในอดีต แตํเดิมผู๎บริโภคนิยมค๎นหาเพียงข๎อมูลจากตราสินค๎าโดยตรง 
เชํน สื่อ ณ จุดขาย พนักงานขาย หรือเว็บไซต์ของผู๎ผลิต แตํปัจจุบันขอบเขตการค๎นหาข๎อมูลขยายไปสูํการ
เปิดรับสารจากแหลํงอื่นเพิ่มเติม โดยเฉพาะจากผู๎บริโภคด๎วยกันเอง ทั้งการสอบถามจากคนรอบข๎างและผําน
ชํองทางออนไลน์อยํางเครือขํายสังคม (social network) ซึ่งก าลังมีบทบาทตํอการตัดสินใจซื้อสูงขึ้น จากการ
ส ารวจพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่มีตํอการติดตามแบรนด์ตําง ๆ ใน Social Media โดย Globalwebindex 
พบวําจากผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตจ านวน 56,767 คน ชํวงอายุ 16 - 64 ปี ใน 35 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยอยูํในอันดับ
ที่ 6 ของการจัดอันดับ 10 ประเทศที่มีผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตติดตามตราสินค๎าบนสื่อสังคมมากที่สุด ด๎วยสัดสํวนกวํา
คร่ึงคือ ร๎อยละ 54 ในการส ารวจเดียวกันนี้ยังพบวําผู๎บริโภคเกือบคร่ึงหนึ่งจะค๎นหา  (search) ตราสินค๎าหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหมํจากเครือขํายสังคม ร๎อยละ 46 และจากบทวิจารณ์ (review) ของผู๎ที่เคยใช๎จริง ร๎อยละ 43 และ
ผู๎บริโภคจะเห็นตราสินค๎าหากมีการเผยแพรํข๎อมูลผํานเครือขํายสังคม ร๎อยละ 51 (Globalwebindex, ออนไลน์, 
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2560) นอกจากนี้ การค๎นหาข๎อมูลของผู๎บริโภคในชํองทางออนไลน์ยังอาจเกิดขึ้นได๎ในชํวงเวลาที่ผู๎บริโภค
ก าลังศึกษาข๎อมูลตราสินค๎าอยูํหน๎าร๎าน (physical store) ด๎วย หลังจากได๎รับข๎อมูลอยํางเพียงพอแล๎วผู๎บริโภค
จึงตัดสินใจซื้อและได๎รับประสบการณ์ตรง (act) จากการทดลองใช๎จริง ตลอดจนรับบริการหลังการขาย การ
สร๎างประสบการณ์ที่ดีให๎แกํลูกค๎าได๎ตลอดทั้งขั้นตอนจะน าไปสูํการจดจ าประสบการณ์นั้น และเร่ิมสร๎างการ
บอกตํอที่เป็นแรงสนับสนุน (advocate) ให๎แกํตราสินค๎าในชํองทางออนไลน์ตํอไป 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อตามแบบจ าลอง “Five A’s” เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิด Zero Moment 
of Truth หรือ ZMOT ของ Google (อ๎างถึงใน Corella, Online, 2011) ที่กลําวถึงกระบวนการสร๎างประสบการณ์
เกี่ยวกับตราสินค๎าของผู๎บริโภคในโลกออนไลน์ โดยตํอยอดมาจากแนวคิด First Moment of Truth หรือ FMOT 
ของ A. G. Lafley ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร (CEO) ของ P&G (Marcil, Online, 2014) ซึ่งอธิบายถึง FMOT 
วําเป็นชํวงเวลาที่ผู๎บริโภคได๎รับประสบการณ์เกี่ยวกับตราสินค๎าและตัดสินใจซื้อขณะอยูํหน๎าร๎าน และ Second 
Moment of Truth หรือ SMOT คือชํวงเวลาที่ผู๎บริโภคมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตราสินค๎าจากการใช๎สินค๎า
หรือบริการนั้น ซึ่งตํอมา Google ได๎เสนอแนวคิด ZMOT ที่ระบุวํา ชํวงเวลาที่ผู๎บริโภคได๎สัมผัสประสบการณ์
เกี่ยวกับตราสินค๎าเกิดขึ้นในโลกออนไลน์กํอนผู๎บริโภคจะไปถึงหน๎าร๎าน 
 ทั้งนี้ Corella (Online, 2011) ให๎ความเห็นวํา ประสบการณ์ตรงที่ลูกค๎าได๎รับ (SMOT) และบอกตํอ
จะวนกลับไปเป็นประสบการณ์ทางอ๎อมที่ปรากฏในชํองทางออนไลน์ (ZMOT) ของผู๎บริโภคคนอ่ืน ๆ ตํอเนื่อง
ไปเป็นวัฏจักร โดยการบอกตํอนี้เป็นเหมือนแรงสนับสนุน (advocacy) ที่ผู๎บริโภคสามารถสร๎างขึ้นได๎ทุก
ชํวงเวลาตั้งแตํเร่ิมถูกกระตุ๎น (stimulus) ให๎มีความต๎องการสินค๎าหรือบริการ ไมํวําจะก าลังพิจารณาตราสินค๎า
ใดอยูํหรือไมํก็ตาม ไปจนถึงการเร่ิมค๎นหาข๎อมูลออนไลน์ (ZMOT) การเข๎าไปเยี่ยมชมร๎านค๎า (FMOT) และรับ
ประสบการณ์ตรงหลังจากซื้อและใช๎สินค๎าหรือบริการน้ัน (SMOT) Corella ได๎เปรียบความเห็นนี้กับแนวคิด 
“Building Touchpoints” ของ McKinsey และ “Word of MOT” ของ Google เสนอเป็นแนวคิด “Anytime 
Advocacy” หรือ “Advocacy Moment of Truth” หรือ “AMOT” นั่นเอง 
 ช่องทางการตลาดในยุค 4.0 
 ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู๎บริโภคที่สามารถสร๎างปฏิสัมพันธ์กับตราสินค๎าได๎ทั้งชํองทางออนไลน์
และออฟไลน์ น ามาซึ่งการปรับกลยุทธ์ด๎านชํองทางการสํงมอบสินค๎าหรือบริการ และชํองทางการสื่อสาร 
เกิดเป็นแนวคิด “Omni-channel” ซึ่งเป็นความพยายามในการพัฒนากลยุทธ์ด๎านชํองทางการตลาดที่สนับสนุน
ให๎ผู๎บริโภคสร๎างปฏิสัมพันธ์กับตราสินค๎าผํานชํองทางตําง ๆ ได๎ตามต๎องการ (Google อ๎างถึงใน Wallace, 
Online, 2017)  
 หลักส าคัญของการใช๎กลยุทธ์ “Omni-channel” คือ การบูรณาการชํองทางการปฏิสัมพันธ์ทุกชํองทาง
เพื่อสร๎างประสบการณ์ตํอเนื่อง (seamless and consistent experience) ตลอดกระบวนการตัดสินใจซื้อให๎แกํ
ผู๎บริโภค (Kotler, Hermawan & Iwan, 2017, p. 140) พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์กับตราสินค๎าผํานชํองทางใหมํนี้
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แบํงได๎ 2 รูปแบบ ได๎แกํ Webrooming คือพฤติกรรมที่ผู๎บริโภคค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการจากชํองทางออนไลน์
แตํเลือกซื้อสินค๎าหรือบริการในร๎านค๎า และ Showrooming ซึ่งเป็นพฤติกรรมตรงข๎ามคือ ผู๎บริโภคเลือกซื้อ
สินค๎าหรือบริการที่หน๎าร๎านแตํท าธุรกรรมซื้อ-ขายผํานชํองทางออนไลน์ (Eradium, Online,  2017) ปัจจัย
ความส าเร็จของ “Omni -channel” อยูํที่ประสิทธิภาพในการพัฒนาการขายผํานอุปกรณ์พกพา (mobile commerce) 
และการเก็บข๎อมูลพฤติกรรมผู๎บริโภคทั้ง Webrooming และ Showrooming เพื่อน าไปวิเคราะห์จนสามารถ
พัฒนาวิธีการบูรณาการชํองทางการขายรํวมกับชํองทางการสื่อสารได๎ลงตัว  และสร๎างสรรค์ประสบการณ์
แบบองค์รวมให๎แกํผู๎บริโภคได๎ในที่สุด (Kotler, Hermawan & Iwan, 2017, p. 145) 
 จากผลการศึกษาที่เผยแพรํในเว็บไซต์ Accenture (Online. 2014) ซึ่งเก็บข๎อมูลจากผู๎บริโภคชาวอเมริกัน
วัยผู๎ใหญํ จ านวน 750 ตัวอยําง สรุปวําผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อแบบ Webrooming คิดเป็นร๎อยละ 78 มากกวํา
แบบ Showrooming ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 72 ในทุกกลุํมสินค๎า ยกเว๎นการซื้อสินค๎าในร๎านช า (grocery) ส าหรับ
ผู๎บริโภคชาวไทย จากการสัมมนาหัวข๎อ “ฟินเทคและนวัตกรรม ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจัดโดยธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในงาน Money Expo 2017 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คุณแซม ตันสกุล 
กรรมการผู๎จัดการ Krungsri Finnovate Corporate Venture Capital ภายใต๎กรุงศรีกรุ๏ป ได๎บรรยายสรุปวํา พฤติกรรม
ผู๎บริโภคชาวไทยแม๎จะเร่ิมต๎นเข๎าสูํยุค 4.0 ที่เน๎นการค๎นหาข๎อมูลสินค๎าหรือบริการจากชํองทางออนไลน์ แตํ
คนไทยยังคงเลือกซื้อสินค๎าหรือรับบริการแบบออฟไลน์จากหน๎าร๎านด๎วยเงินสดเป็นสํวนใหญํ โดยเฉพาะการ
ใช๎บริการรับช าระที่คนไทยยังคงต๎องการใช๎บริการเคาน์เตอร์ธนาคารสาขาตําง ๆ มากกวําชํองทางการช าระ
เงินออนไลน์ด๎วยเหตุผลด๎านความเชื่อมั่นเป็นหลัก ดังนั้น ผู๎บริโภคชาวไทยจะยังไมํก๎าวไปถึงการเป็นสังคม
ไร๎เงินสดในเร็ววัน ซึ่งพฤติกรรมเชํนน้ียังสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Accenture ข๎างต๎นด๎วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู๎ประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีผู๎บริโภคชาวไทยเป็นกลุํมเป้าหมาย ควรด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
ตามแนวทางดังตํอไปนี้ 
 1. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดบนพื้นฐานของการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน
กิจกรรมทางการตลาดแบบเดิม (traditional marketing) แตํไมํใชํสิ่งทดแทนวิธีการทางการตลาดแบบเดิม 
 2. เน๎นพัฒนาชํองทางการน าเสนอสินค๎าหรือบริการแบบออนไลน์ที่เข๎าถึงและค๎นหา (search) ได๎งําย
จากหลากหลายแหลํงข๎อมูล แตํยังคงรูปแบบธุรกรรมการซื้อ-ขายและช าระเงินแบบออฟไลน์ไว๎  
 3. ใช๎เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในขั้นตอนการช าระเงิน เชํน พัฒนาเทคโนโลยีที่รวมยอดช าระ
ได๎แบบ Real-time เพื่อให๎ผู๎บริโภคทราบจ านวนเงินที่ต๎องช าระได๎ตลอดระยะเวลาการเลือกซื้อสินค๎าและลด
เวลาการยืนรอพนักงานรวมยอดช าระ แตํผู๎บริโภคยังคงช าระเงินกับพนักงานด๎วยเงินสด ฯลฯ 
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 4. หากต๎องการให๎บริการช าระเงินออนไลน์ ควรสร๎างความเชื่อมั่นในชํองทางรับช าระให๎แกํผู๎ใช๎บริการ 
เชํน การสํงอีเมล์ (e-Mail) หรือข๎อความสั้น (SMS) ยืนยันสถานะการช าระเงิน การพัฒนาชํองทางให๎ผู๎ใช๎บริการ
สามารถติดตํอผู๎ให๎บริการได๎ตลอด 24 ชั่วโมง การพัฒนาระบบติดตาม (tracking) สถานะยอดเงินที่ผู๎ใช๎บริการ
ยืนยันการช าระไปแล๎ว การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในการเข๎าถึงบัญชีผู๎ใช๎ ฯลฯ  
 5. พัฒนาคุณภาพการจัดสํงสินค๎า (delivery) เพื่อสร๎างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการซื้อแบบไมํผําน
หน๎าร๎าน น าไปสูํการสร๎างความมั่นใจในการซื้อสินค๎าออนไลน์ในอนาคต 
 6. ผู๎ประกอบธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ควรเปิดชํองทางการติดตํอแบบออฟไลน์ที่ไมํใชํระบบ
อัตโนมัติส ารองไว๎ พร๎อมประชาสัมพันธ์ชํองทางดังกลําวให๎เป็นที่รับร๎ู เพื่อเสริมความมั่นใจให๎แกํผู๎บริโภค
ชาวไทยในปัจจุบัน 
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ภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany's Universe 
ในสายตาของประชาชนเพศที่สามในประเทศไทย 

IMAGE OF MISS TIFFANY’S UNIVERSE CONTEST  
INSIGHT OF THE PEOPLE TRANSGENDERS IN THAILAND 

 
อโณทัย  เรืองธรรม* 
Anothai Ruangtam 

ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ 
Dr. Phot  Jaichansukkit 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany's Universe ในสายตาของ

ประชาชนเพศที่สามในประเทศไทย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ประชากรเพศที่สามที่มีเพศสภาพ
ตํางกันที่มีอายุ 18 - 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบวําการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด 
Miss Tiffany's Universe ของประชาชนเพศที่สาม โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยกลุํมตัวอยํางมีระดับความถี่
ในการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany's Universe ผํานสื่อมวลชนบํอยคร้ังที่สุด โดยอยูํใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ อยูํในระดับมาก และน๎อยที่สุดคือ สื่อเฉพาะกิจ ซึ่งยังอยูํในระดับ
มาก โดยพบวําทัศนคติตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ของกลุํมตัวอยําง โดยรวมอยูํในระดับเห็นด๎วย 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe มากที่สุด 
โดยอยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง รองลงมาคือ การจัดงานและประชาสัมพันธ์การประกวด Miss Tiffany’s 
Universe อยูํในระดับเห็นด๎วย และภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe ของกลุํมตัวอยําง 
โดยรวมอยูํในระดับเห็นด๎วย เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ด๎านสังคมมากที่สุด โดยอยูํในระดับเห็นด๎วย  รองลงมาคือ ด๎านความนําเชื่อถือ อยูํในระดับเห็นด๎วย  

 
 

 

* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลํุมวิชาส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2559 
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และน๎อยที่สุดคือ ด๎านการยอมรับ อยูํในระดับเห็นด๎วย และการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss 
Tiffany’s Universe มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe โดยความสัมพันธ์
ดังกลําวเป็นไปในเชิงบวก  
ค าส าคัญ: เพศสภาพ, เพศที่สาม, ภาพลักษณ์การประกวด, Miss Tiffany’s Universe  

 
ABSTRACT 
 This research was aimed to study the image of Miss Tiffant’s Universe Contest in sight of transgenders 
in Thailand. of the authorities. 400 participants were aged 18 to over 50 years and statistical analysis was 
analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation by T-test one-way analysis of variance. 
And finding value process applies SPSS. 
 The results showed Media Exposure about Miss Tiffany's Universe contest that transgenders overall 
was at the high level. The republics are examples. Frequency of Miss Tiffany's Universe contest is measured 
through the mass media. Online media is at the high level and the last one is Special media which is at the 
high level. 
 Having that Attitude on Miss Tiffant’s Universe Contest samples overall is at the level of agreement. 
When considered in detail, it has been found that the sample attitude ranks Most from Miss Tiffany's Universe 
Contest. The level of attitude is very agreeable. And The organizers and public relations of Miss Tiffany’s 
Universe contest is at the level of agreement attitude. 
 And The Image of Miss Tiffant’s Universe Contest samples overall is at the level of agreement. 
When considered in detail, it is found that the sample reviews about of image is the most on social. The 
level of attitude is agreement and The Reliability is at the level of agreement. The last one is side Acceptance. 
The level of reviews are found on agreement levels. And Media Exposure about Miss Tiffany's Universe 
contest are correlated with The Image of Miss Tiffant’s Universe Contest,  such relationship is positive. 
Keywords: Sex, transgenders, image of contest, Miss Tiffany’s Universe. 
 

บทน า  
 ในปัจจุบันเพศที่สามที่มีเพศสภาพแตกตํางกันออกไปมีจ านวนมากขึ้นในสังคมไทย และมีการยอมรับ
วํากลุํมเพศที่สามมีตัวตนอยูํในสังคมและมีสิทธิมากขึ้นกวําเดิม แตํก็ยังมีสิทธิบางประการที่กลุํมเพศที่สาม
ยังคงถูกเลือกปฏิบัติจากคนในสังคม ที่เห็นได๎ชัดก็คือสิทธิในรํางกาย เนื่องจากสังคมสํวนใหญํมักจะมอง
กลุํมเพศที่สามวําแตกตํางจากตน ไมํได๎เป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่แท๎จริง จึงท าให๎กลุํมเพศที่สามยังคงถูก
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กลั่นแกล๎งหรือถูกลํวงละเมิดทางเพศอยูํเป็นประจ า ซึ่งเพศที่สามเหลํานั้นอาจจะเป็นผู๎ชายที่ข๎ามเพศมาเป็น
ผู๎หญิง หรือผู๎หญิงที่ข๎ามเพศมาเป็นผู๎ชาย ด๎วยความที่อยากจะให๎ตนเองนั้นเป็นดั่งใจที่ต๎องการจึงมีการปรับเปลี่ยน 
เสริม เติมแตํงเพื่อให๎ตนเองดูดี เหมือนเพศที่ตนเองอยากจะเป็น 
 การประกวด Miss Tiffany’s Universe ซึ่งเป็นการประกวดสาวประเภทสอง จัดขึ้นเพื่อสร๎างภาพลักษณ์
ให๎แกํกลุํมเพศที่สาม เพื่อเปิดโอกาสให๎แสดงความร๎ูความสามารถ และสร๎างพื้นที่ยืนให๎กับกลุํมเพศที่สามให๎เป็น
ที่ยอมรับ และเป็นตัวแทนในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ความเทําเทียมกันในสังคม อีกทั้งเป็นสํวนหนึ่งในการ
กระตุ๎นการทํองเที่ยวให๎กับเมืองพัทยา ท าให๎มีนักทํองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การด าเนินการจัดประกวด Miss 
Tiffany’s Universe มีการประชาสัมพันธ์ให๎เป็นที่ร๎ูจักอยํางตํอเนื่อง เป็นสาเหตุให๎ผู๎วิจัยต๎องการศึกษา
ภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe เพราะเป็นการประกวดระดับประเทศที่ได๎รับความ
สนใจ และเลือกกลุํมเพศที่สามเป็นกลุํมเป้าหมายหลักเพราะเป็นประชากรที่เกี่ยวข๎อง เพื่อพัฒนาการประกวด
ให๎มีคุณภาพ และมีคุณคํากับสังคมภายในประเทศตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเปิดรับขําวสาร ทัศนคติ และภาพลักษณ์เกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
ในสายตาของประชาชนเพศที่สามในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางลักษณะประชากรเพศที่สามกับการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด 
Miss Tiffany’s Universe ในสายตาของประชาชนเพศที่สามในประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาความแตกตํางระหวํางลักษณะประชากรเพศที่สามกับทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss 
Tiffany’s Universe ในสายตาของประชาชนเพศที่สามในประเทศไทย 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
ของเพศที่สามกับทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ในสายตาของประชาชนเพศที่สามใน
ประเทศไทย 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
กับภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe ในสายตาของประชาชนเพศที่สามในประเทศไทย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. เพศที่สามที่มีลักษณะประชากรที่แตกตํางกัน มีการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss 
Tiffany’s Universe แตกตํางกัน 
 2. การเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe ของเพศที่สาม มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
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 3. ทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของการประกวด 
Miss Tiffany’s Universe 
 4. การเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe ของเพศที่สาม มีความสัมพันธ์
กับภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ก าหนดกลุํมตัวอยํางเป็นเพศที่สามที่มีเพศสภาพตํางกัน ที่มีอายุตั้งแตํ 18 - 50 ปีขึ้นไป และ
อาศัยอยูํในประเทศไทย ก าหนดพื้นที่ของการวิจัยแบบเจาะจง โดยเป็นจังหวัดที่มีแหลํงทํองเที่ยวยอดนิยม
ของคนไทยที่โดดเดํน เป็นที่จัดงานประกวด และมีผู๎คนหลากหลายอาศัยอยูํ ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
เชียงใหมํ ภูเก็ต และขอนแกํน จังหวัดละ 80 คน จนครบตามจ านวน 400 คน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูล และให๎ผู๎ตอบรับเป็นผู๎กรอกแบบสอบถามด๎วยตัวเอง (self-administered questionnaire) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ เพศที่สามที่มีเพศสภาพตํางกัน ที่มีอายุตั้งแตํ 
18 - 50 ปีขึ้นไป และอาศัยอยูํในประเทศไทย สุํมกลุํมตัวอยํางแบบตามสะดวก (convenience sampling) 
จ านวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) แบบเลือกตอบ (check list) และแบบ
ประมาณคําตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) โดยเก็บข๎อมูลด๎วยตัวเอง จ านวน 400 ชุด 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ คําความถี่ คําร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการหาคําประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีเพศสภาพเป็นสาวประเภทสอง (รูปลักษณ์เป็นผู๎หญิง อาจจะแปลงเพศแล๎ว
หรือไมํก็ได๎) คิดเป็นร๎อยละ 78.00 อายุระหวําง 26 - 33 ปี คิดเป็นร๎อยละ 43.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร๎อยละ 92.80 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร๎อยละ 39.80 และมีรายได๎ตํอเดือน 
20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 48.80 
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 2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany's Universe 
 การเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany's Universe ของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก  ( = 3.48) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับขําวสารผํานสื่อมวลชน
บํอยคร้ังที่สุด อยูํในระดับมากที่สุด ( = 4.22)  รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ อยูํในระดับมาก ( = 3.71) และ
น๎อยที่สุดคือ สื่อเฉพาะกิจ แตํอยํางไรก็ดี ระดับความถี่ยังอยูํในระดับมาก ( = 3.71) 
 3. ทัศนคติท่ีมีต่อการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
 ทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับเห็นด๎วย 
( = 4.07) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอด๎านการประกวด Miss Tiffany’s 
Universe มากที่สุด อยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ( =  4.34)  รองลงมาคือ มีทัศนคติตํอด๎านการจัดงานและ
ประชาสัมพันธ์การประกวด Miss Tiffany’s Universe อยูํในระดับเห็นด๎วย ( = 3.79) 
 4. ภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
 ภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe ของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับเห็น
ด๎วย  ( = 4.03) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตํอ
ด๎านสังคมมากที่สุด อยูํในระดับเห็นด๎วย ( = 4 .06)  รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ตํอด๎านความนําเชื่อถือ อยูํใน
ระดับเห็นด๎วย ( = 4.05) และน๎อยที่สุดคือ ภาพลักษณ์ตํอด๎านการยอมรับ แตํอยํางไรก็ดี ระดับความ
คิดเห็นยังอยูํในระดับเห็นด๎วย ( = 3.97)  
 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 1 เพศที่สามที่มีลักษณะประชากรที่แตกตํางกัน มีการเปิดรับขําวสาร
เกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe แตกตํางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ระดับการศึกษา
แตกตํางกัน มีการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe เเตกตํางกัน โดยกลุํมตัวอยํางที่
มีการศึกษาต่ ากวําระดับประถมศึกษาจะมีการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด  Miss Tiffany’s Universe 
ผํานสื่อออนไลน์มากกวํากลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเทํา ซึ่งสอดคล๎อง
กับทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน๎า 112 - 118) ที่กลําววํา คุณสมบัติเฉพาะของตนซึ่งแตกตํางกันใน
แตํละคนนั้นจะมีอิทธิพลตํอผู๎รับสารในการท าการสื่อสาร อยํางไรก็ตาม การสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ 
กันนั้น จ านวนของผู๎รับสารก็มีปริมาณแตกตํางกันด๎วย  การวิเคราะห์ผู๎รับสารที่มีจ านวนน๎อยคนนั้นมักไมํ
คํอยมีปัญหา หรือมีปัญหาน๎อยกวําการวิเคราะห์ผู๎รับสารที่มีจ านวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์ผู๎รับสารที่มี
จ านวนน๎อยคนจะสามารถวิเคราะห์ผู๎รับสารทุกคนได๎ แตํการวิเคราะห์ผู๎รับสารที่มีจ านวนมากนั้นจะไมํสามารถ
วิเคราะห์ผู๎รับสารแตํละคนได๎ เพราะมีผู๎รับสารจ านวนมากเกินไป รวมถึงผู๎สํงสารยังไมํร๎ูจักผู๎รับสารแตํละคน
ด๎วย ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู๎รับสารที่ประกอบไปด๎วยคนจ านวนมากคือ การจ าแนกผู๎รับสาร



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 

542 

 

ออกเป็นกลุํมตามลักษณะประชากร (demographic characteristics) เชํน อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติเหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํมีผลตํอการรับร๎ู การตีความ 
และการเข๎าใจในการสื่อสารทั้งสิ้น 
 สมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 2 การเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe ของ
เพศที่สาม มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ผลการทดสอบเป็นไปตาม
สมมติฐาน กลําวคือเมื่อกลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
โดยรวมอยูํในระดับดี หมายถึงทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe อยูํในระดับดีเชํนกัน โดย
ทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ด๎านการจัดงานและประชาสัมพันธ์คือ สถานที่ในการ
จัดงานประกวดมีความเหมาะสม และทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ด๎านการประกวด
คือ การประกวด Miss Tiffany’s Universe เป็นเวทีประกวดสาวประเภทสองที่มีผู๎เข๎าประกวดรูปรํางหน๎าตาดี
มากที่สุด อยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง  รองลงมาคือ เป็นการประกวดสาวประเภทสองที่ร๎ูจักทั่วประเทศ  อยูํ
ในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง และน๎อยที่สุดคือ เป็นการประกวดสาวประเภทสองที่เป็นที่ยอมรับในสังคม อยูํใน
ระดับเห็นด๎วย สอดคล๎องแนวคิดของ ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์  (2544, หน๎า 13 - 14) ที่กลําววํา ในการเปิดรับ
ขําวสารจากสื่อมวลชน ผู๎รับสารมีความคาดหวังวําการบริโภค  ขําวสารจากสื่อมวลชนจะชํวยตอบสนอง
ความต๎องการของเขาได๎ ซึ่งจะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมบางอยํางได๎ 
โดยการเลือกบริโภคขําวสารจากสื่อมวลชนนั้นจะขึ้นอยูํกับความต๎องการหรือแรงจูงใจของผู๎รับสารเอง เพราะ
บุคคลแตํละคนยํอมมีวัตถุประสงค์และความตั้งใจในการใช๎ประโยชน์แตกตํางกันไป ส าหรับการเปิดรับขําวสาร
จากสื่อบุคคล ซึ่งหมายถึง ตัวบุคคลผู๎ที่น าขําวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตํอระหวําง
บุคคล (interpersonal communication) ที่จะมีปฏิกิริยาโต๎ตอบระหวํางกัน โรเจอร์สและชูเมกเกอร์  (Rogers & 
Shoemaker, 1971) กลําววําในกรณีที่ต๎องการให๎บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้น ควรที่จะใช๎การสื่อสารระหวําง
บุคคล โดยใช๎สื่อบุคคลเป็นผู๎เผยแพรํขําวสาร สื่อบุคคลจะมีประโยชน์อยํางมากในกรณีที่ผู๎สํงสารหวังผลให๎
ผู๎รับสารมีความเข๎าใจกระจํางชัดเจน และตัดสินใจรับสารได๎อยํางมั่นใจยิ่งขึ้น  
 สมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 3 ทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe มีความสัมพันธ์
กับภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe กลําวคือเมื่อกลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอการประกวด 
Miss Tiffany’s Universe โดยรวมอยูํในระดับดี ก็จะท าให๎ภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe 
โดยรวมอยูํในระดับดีเชํนกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ด๎านความนําเชื่อถือ ที่มีอิทธิพลตํอภาพลักษณ์
ของการประกวดคือ การประกวด Miss Tiffany’s Universe เป็นการประกวดที่มีเกียรติยศ ชื่อเสียงตํอผู๎เข๎า
ประกวด สอดคล๎องกับเเนวคิดของ รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546, หน๎า 155 - 156) ที่กลําววํา การที่ภาพลักษณ์
มีความส าคัญมากในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากเหตุผลหลายอยํางด๎วยกัน ทั้งการที่สินค๎าหรือบริการตําง ๆ มี
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มากขึ้น เกิดการแขํงขันกันเพื่อครองใจกลุํมเป้าหมายในวงการนั้น ๆ ไมํวําองค์กรหรือการจัดงาน หรือการ
ท าสิ่งใดสักอยํางนั้นก็ต๎องสร๎างภาพลักษณ์ที่ดี ต๎องสร๎างให๎เกิดความนําเชื่อถือและความไว๎วางใจ จะท าให๎
กลุํมเป้าหมายเกิดการยอมรับ  
 ทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ด๎านการยอมรับ ที่มีอิทธิพลตํอภาพลักษณ์ของ
การประกวดคือ การประกวด Miss Tiffany’s Universe เป็นเวทีต๎นแบบของการประกวดสาวประเภทสองเวที
อ่ืน สอดคล๎องกับเเนวคิดของ วาสนา จันทร์สวําง, สุเทพ เชาวลิต, วิทยา เทียนจวง, ดวงพร ค าณูนวัฒน์ และ
ศรีปราชญ์ สามัคคีธรรม (2541, หน๎า 77) ที่กลําววํา ภาพลักษณ์ (image) หมายถึง การรับร๎ูของคนทั่วไปตํอ
บุคคล หนํวยงาน สถาบัน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถแสดงออกมาให๎เห็นเป็นความร๎ูสึกประทับใจหรือไมํ
ประทับใจ ยอมรับหรือไมํยอมรับได๎ และเมื่อกระแสความร๎ูสึกมีความแรง ความเข๎มข๎นเพิ่มมากขึ้น จะเกิด
ภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นในใจของผู๎คนทั่วไป 
 ทัศนคติที่มีตํอการประกวด Miss Tiffany’s Universe ด๎านสังคม ที่มีอิทธิพลตํอภาพลักษณ์ของการ
ประกวดคือ ผู๎ที่ได๎ต าแหนํง Miss Tiffany’s Universe สามารถชํวยเหลือกิจกรรมทางสังคมได๎ (เชํน กิจกรรม
ทางสภากาชาดไทย, บริจาคอวัยวะ, รณรงค์เร่ืองเอดส์) สอดคล๎องกับเเนวคิดของ ดวงพร ค าณูนวัฒน์ และ
วาสนา จันทร์สวําง (2536, หน๎า 5) ที่กลําววํา ภาพที่คนร๎ูสึกนึกคิด หรือเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจ วาดขึ้นในใจ 
ทั้งที่มีชีวิตหรือไมํมีชีวิต ซึ่งจะเป็นภาพอะไรก็ได๎ เชํน ภาพของคนแตํละคน หนํวยงานแตํละหนํวยงาน องค์กร 
สินค๎า หรือผลิตภัณฑ์อยํางใดอยํางหนึ่ง เป็นต๎น ซึ่งภาพลักษณ์นั้นเกิดขึ้นได๎จากการรับข๎อมูลขําวสารทั้ง
ประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ๎อม น ามาประสานกับความร๎ูสึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือเป็นภาพในใจที่
บุคคลรับร๎ูตํอบุคคล สัตว์ สิ่งของ สถานที่ องค์กร สินค๎า หรืออะไรตําง ๆ เพราะคนเรานั้นยํอมมีภาพใน
จิตใจตํอโลกภายนอก  
 สมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 4 การเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe ของ
เพศที่สาม มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe กลําวคือเมื่อกลุํมตัวอยําง
มีการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการประกวด Miss Tiffany’s Universe โดยรวมอยูํในระดับดี ก็จะท าให๎ภาพลักษณ์
ของการประกวด Miss Tiffany’s Universe โดยรวมอยูํในระดับดีเชํนกัน สอดคล๎องกับเเนวคิดของ  พรทิพย์ 
พิมลสินธ์ (2545, หน๎า 13) ที่กลําววํา การประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญในการให๎ข๎อมูลขําวสาร ความร๎ู 
ความเข๎าใจ ตลอดจนสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ์อันดีกับกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องของหนํวยงาน และได๎ให๎
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว๎ประเด็นหนึ่งวํา “การประชาสัมพันธ์” มีความสัมพันธ์กับประชาชนกลําวคือ
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องและจริงใจซึ่งกันและกัน หนํวยงานต๎องให๎ขําวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตําง ๆ ที่ถูกต๎องและ
มีคุณคําตํอปฏิกิริยาโต๎ตอบของประชาชนด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยนี้ที่พบวํา การให๎ข๎อมูลขําวสารที่ดี
เกี่ยวกับการประกวดแกํผู๎รับสาร สํงผลดีแกํภาพลักษณ์ของการประกวดเชํนกัน 
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ข้อเสนอเเนะ 
 ข้อเสนอเเนะจากการวิจัย 
 1. กลยุทธ์เกี่ยวกับการเปิดรับขําวสาร เป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าให๎ได๎ร๎ูวํากลุํมตัวอยํางเปิดรับขําวสารจาก
ที่ใดบ๎าง และรับร๎ูสารที่เราสํงไปได๎มากน๎อยเพียงใด เพื่อน ามาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัด
ประกวดในภายหน๎าให๎ดีขึ้น 
 2. กลยุทธ์เกี่ยวกับทัศนคติ การได๎รับร๎ูทัศนคติของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอการประกวด หรือรับร๎ูความ
ต๎องการของกลุํมตัวอยํางเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขการด าเนินงานในทุกขั้นตอน 
 3. การสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีนั้นต๎องมีกลยุทธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์มาเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อการ
สร๎างภาพลักษณ์ขององค์กร บุคคล สิ่งของ รวมถึงเวทีการประกวดซึ่งต๎องสร๎างภาพลักษณ์ให๎มีความนําเชื่อถือ 
เป็นที่ไว๎ใจ และเป็นสิ่งที่ดีตํอสังคมและบุคคล  
 ข้อเสนอเเนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช๎แบบสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับกลุํมตัวอยําง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ละเอียดมากขึ้น 
หรือศึกษากลุํมตัวอยํางอื่น ๆ เชํน กลุํมตัวอยํางเยาวชนที่มีอายุไมํถึง 18 ปี แตํมีจิตใจเอนเอียงและมีแนวโน๎ม
จะเข๎าสูํการเป็นเพศที่สาม เพื่อศึกษาถึงการเปิดรับขําวสารและทัศนคติที่มีตํอการจัดการประกวด  
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
เร่ือง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
(Research and  Creative Solutions  for  AEC  Identities for Thailand Development 4.0) 

                                                  2017 SPUC  National  and  International  Conference 
                                                                     วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560 
                                    ณ อาคาร ดร. สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

1. หลักการและเหตุผล           
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร์ และอื่น ๆ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ซึ่งจะน า 
ไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงก าหนดการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการน าเสนอผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการของ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ และเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ อีกทั้งการประชุมยังเป็นไปตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
อุดมศึกษา (สกอ.)           

การประชุมวิชาการระดับชาติ SPUC  National Conference มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้มี
การด าเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจ าทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  ส าหรับในปี พ.ศ. 2560 นี้ 
มหาวิทยาลัยได้เพิ่มการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการสร้างเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันให้กว้างขึ้น โดยเป็นการ
ประชุมในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0” (AEC Identities 
for  Thailand Development 4.0) ทั้งนี้เพื่อท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การท าความรู้จักและเข้าใจ    
อัตลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเป็นหนทางที่
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จะสร้างความร่วมมือ ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอ่ืน ๆ ของประเทศ
สมาชิกต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์            
 2.1  เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2.2 เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ประจ าปี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน         
 2.3  เพื่อเป็นการด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)  
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ส านักวิจัยและวิทยบริการ 
 
4. วิธีการด าเนินงาน           
 การประชุมวิชาการในคร้ังนี้ ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้     
 4.1  การปาฐกถาและการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ       
 4.2  การน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา ทั้งแบบ
บรรยายและแบบโปสเตอร์         
 4.3  การแสดงนิทรรศการ ผลงาน และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ  
 
5. วัน เวลา และสถานท่ี            
 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
 
6. ผู้เข้าร่วมประชุม           
 นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 200 คน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 
2017 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ          

 7.1  ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป         
 7.2  นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม การคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ สู่สาธารณชน         
 7.3  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา       
             7.4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม    
 7.5  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย   
 
8. ค่าลงทะเบียน            
 8.1  ผู้น าเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ (ลงทะเบียนล่วงหน้า และช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย 
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560)      
 8.2  ผู้น าเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ช้า (ลงทะเบียนล่วงหน้า และช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย 
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28  กุมภาพันธ์  2560)       
         - บุคคลทั่วไป 2,000 บาท          
         - นักศึกษาทุกสถาบัน 1,500 บาท         
 8.3  ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 1,500 บาท  (ลงทะเบียนล่วงหน้า และช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
กสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)       
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9. ก าหนดการ 
 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2560 
เร่ือง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
Research and Creative Solutions for AEC Identities for Thailand Development 4.0 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560 

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

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนที่ห้องส านักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
09.00-09.45 น. พิธีเปิด ณ ห้องศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร. สุข-มาลิน ีพุคยาภรณ์ 

 - กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน 
รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง 

 - กล่าวรายงาน โดย ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิทยบริการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์   

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 

09.45-11.30 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “อัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการพัฒนา 
ประเทศไทย 4.0” โดย อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล 

11.30-12.00 น. Transforming Thailand by leveraging its creative potential   
Dr. Hrridaysh Deshpande Keynote speaker 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 - แขกผู้มีเกียรติและผู้บริหาร รับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 2 

อาคาร ดร. สุข-มาลิน ีพุคยาภรณ์  
 - ผู้น าเสนอผลงานและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 11  

ห้อง 1103, ห้อง 1104 และห้อง 1105 อาคาร ดร. สุข-มาลนิี พุคยาภรณ์ 
13.00-14.00 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ ชั้น 10 ห้อง 1012 

 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ระดับชาติ  ชั้น 10 ห้อง 1009 
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13.30-16.00 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับนานาชาติ ชั้น 10 ห้อง 1010 และห้อง 1011  

 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับชาติ ชั้น 10 ห้อง 1003, ห้อง 1004,          
ห้อง 1005 และห้อง 1006  

  
10. ก าหนดส่งผลงาน  

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2560 
เร่ือง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
Research and Creative Solutions for AEC Identities for Thailand Development 4.0 

2017 SPUC  National  and  International  Conference 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 

ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

1 พฤศจิกายน 2559 เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม 
1 พฤศจิกายน 2559 -  
31 มกราคม 2560 

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (8 หน้า) เพื่อรับพิจารณา 

31 มกราคม 2560 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนน าเสนอผลงานล่วงหน้า 
28  กุมภาพันธ์ 2560 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนน าเสนอผลงานช้า 
1 กุมภาพันธ์ -  
14 มีนาคม 2560 

คณะกรรมการพิจารณาบทความเบื้องต้น 

14 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายที่เจ้าของปรับแก้บทความวิจัยเบื้องต้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
15 มีนาคม 2560 น าเสนอบทความวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 
19 เมษายน 2560 วันสุดท้ายที่ผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความให้เจ้าของบทความแก้ไข 
29 เมษายน 2560 วันสุดท้ายที่เจ้าของปรับแก้บทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งบทความวิจัยคืน 
29 เมษายน 2560  ปิดรับผลงานที่แก้ไขฉบับสมบูรณ์ 
2 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในการน าเสนอ 
2 - 16 พฤษภาคม 2560 ผู้น าเสนอยืนยันผ่านระบบ 
29 มิถุนายน 2560 น าเสนอผลงาน 
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11. รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ  (ดูตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย Template ประกอบ) 
11.1  บทความมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเอกสาร 

อ้างอิง) 
11.2  การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) โดยรอบ  
11.3  ตัวอักษรให้ใช้ Angsana New ดังนี้ 

11.3.1  ชื่อเร่ืองภาษาไทย ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ และชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 
     11.3.2  ชื่อผู้เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ขนาด 16  ตัวหนา
ชิดขอบขวา  
         11.3.3  เชิงอรรถ ขนาด 14 ตัวธรรมดา ชิดขอบซ้าย ประกอบด้วย 
   -  (กรณีเป็นนักศึกษา) ประเภทของผลงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา สถานะของ
บุคคล (ทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม) เช่น 
 
 
 * วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2556  
** นักศึกษาหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบรุี 
*** รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
                                       -  (กรณีเป็นนักวิจัย) ค าอธิบายพิเศษของผลงาน (ถ้ามี) สถานะของบุคคล  
  ชื่อสถาบัน เช่น 
 

  
* ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2556  
** รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

                                             
        11.3.4  หัวเร่ือง ขนาด 18 ตัวหนา ชิดขอบซ้าย  
         11.3.5  รายละเอียด / เน้ือเร่ือง ขนาด 16 ตัวธรรมดา  
              11.4  ตาราง ให้วางตารางใกล้ต าแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและล าดับของตารางเหนือตาราง และ
พิมพ์ค าอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง 
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  11.5  ส่วนประกอบหลักในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย  
          -  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
          -  ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)         
   -  บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมค าส าคัญอย่างน้อย 2 ค า 
          -  บทน า  
           -  กรอบแนวคิด และทฤษฎี 
           -  วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                
          -  วิธีด าเนินการวิจัย  
           -  ผลการวิจัย  
           -  อภิปรายผล  
           -  ข้อเสนอแนะ  
           -  บรรณานุกรม 
   11.6  การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเร่ืองแบบนาม-ปี (Author-date in-text  citation)   
ตามตัวอย่าง 
 (จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หน้า  20) 
               11.7  การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงใน
การเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ บรรณานุกรม ส าหรับผลงานวิชาการ
ภาษาไทย หรือ REFERENCE ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 
(American Psychological Association) ดังตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม  
จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2).   
         กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บุญเสริม บุญเจริญผล.  (2553).  จีดีพี อะไรกันหนักหนา (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: http://www.jobpub.com/  
         articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม]. 
ฟิสค์, ปีเตอร์.  (2553).  ลูกค้าอัจฉริยะ แปลจากเร่ือง Customer genius (วัฒนา มานะวิบูลย,์ แปล).  กรุงเทพฯ:  
        เนชั่นบุ๊คส์.  
วงศ์เดือน ภานุวัฒนากูล และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย.  (2553).  อัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่.   
         ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2(1), หน้า 26-41. 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560 
2017 SPUC  National  and  International  Conference 
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Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB  
          International. 
 
12. วิธีส่งต้นฉบับ 

12.1 ผู้ส่งบทความวิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้น โดยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และลิขสิทธิ์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุร ี

12.2 ในกรณีที่ผลงานวิจัยมีผู้รับผิดชอบมากกว่า 1 คน ผู้ที่จะน าผลงานวิจัยนั้นมาน าเสนอจะต้องมีเอกสาร
รับรองจากผู้ร่วมงานว่า ผู้น าเสนอผลงานวิจัยมีส่วนรับผิดชอบในผลงานนี้ไม่น้อยกว่า 50% 

12.3 ในกรณีที่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ให้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และระบุชื่ออาจารย์        
ที่ปรึกษาเป็นชื่อที่สอง และ/หรือสาม โดยให้ระบุต าแน่งทางวิชาการพร้อมสังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไว้ด้วย 

12.4  ส่งต้นฉบับในเว็บไซต์หลังจากช าระเงินค่าลงทะเบียนตามอัตราที่ก าหนดแล้ว หรือติดต่อได้ที่ e-Mail: 
research@east.spu.ac.th  ด้วย MS Word2007 เท่านั้น  (ไม่รับ PDF File) 
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การส่งต้นฉบับออนไลน์ ท าได้ดังต่อไปนี้                    
1. ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนส าเร็จ ท่านจึงสามารถเข้าสู่ระบบได้  
 

 
 
 
2. เข้าสู่ระบบ http://www.east.spu.ac.th/spuccon2017/index.php?page=login 
 
 

 

http://www.east.spu.ac.th/spuccon2017/index.php?page=login
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3. การส่งบทความให้คลิกที่เมนู การส่งบทความ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว  

 

 
 
4. อ่านรายละเอียด ขั้นตอนการ Upload Paper และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 12.5 เมื่อผลงานวิจัยได้แก้ไขตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนกลับมาแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือตอบรับให้ท่านน าเสนอผลงานได้ พร้อมกันนี้เจ้าของผลงานวิจัยต้องยืนยัน
โดยตอบรับการน าเสนอในระบบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจ ากัดจ านวนผลงานที่จะน าเสนอเพียง 80 ผลงาน
เท่านั้น  
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร ค าสวัสดิ์  
โทรศัพท์ 0-3814-3123 ต่อ 2506  หรือ 08-5905-7117 
e-Mail: research@east.spu.ac.th 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
79 หมู่ 1 ถนนเทพรัตน ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3814-6123 
โทรสาร 0-3814-6011  
www.east.spu.ac.th/spuccon2017 
 
 

mailto:research@east.spu.ac.th
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13. วิธีการน าเสนอผลงาน 
  13.1 แบบบรรยาย         
       - การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) ให้ผู้น าเสนอท า PowerPoint  ใช้
ประกอบการน าเสนอ            
   - ส่งไฟล์น าเสนอในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.   
   - การท า PowerPoint ใช้ตัวอักษรขนาด 32 ส าหรับหัวข้อ และขนาด 28 ส าหรับข้อย่อย
PowerPoint ควรท าเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรท าเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์ สไลด์แรก
ควรเป็นชื่อเร่ือง และชื่อผู้น าเสนอ        
   -  เวลาในการน าเสนอ ใช้เวลาเร่ืองละไม่เกิน 15 นาที ให้เวลาซักถามและตอบค าถาม 5 นาที 
   -  เจ้าของผลงานจะต้องเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
   - การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ประจ าแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน  
   - เมื่อน าเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมกลุ่มย่อยจะมอบเกียรติบัตรยืนยัน  
การน าเสนอผลงานของท่าน          
   - ในวันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับซีดีรอมบทคัดย่องานวิจัย  
ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยจะรีบด าเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการน าเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรายงาน
สืบเนื่อง (proceedings) และ Upload ไว้บนเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัย      
   - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ์ (proceedings) พร้อม 
หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ที่น าเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดโดยเร็ว    
  13.2 แบบโปสเตอร์         
   - รูปแบบการจัดท าตาม Template ตัวอย่าง      
   - เน้ือหาประกอบด้วย         
    ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)      
    ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)      
    บทคัดย่อ         
    บทน า          
    วิธีด าเนินการวิจัย        
    ผลการวิจัย         
    อภิปรายผล         
    การน าผลการวิจัยไปใช้        

บรรณานุกรม 
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  - ขนาดของโปสเตอร์ 80 x 120 เซนติเมตร       
  - วัน เวลา และสถานที่ ของการน าเสนอ       
  -  วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี  พุคยาภรณ์ 
  -  เจ้าของผลงานต้องอยู่ประจ าโปสเตอร์ ตามเวลาที่ก าหนด 
  -  วันเวลา การติดโปสเตอร์ 
   วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. 
   วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560  เวลา 06.00 - 08.00 น. 
  -  เจ้าของผลงานจะต้องเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
     -  เมื่อน าเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมจะมอบเกียรติบัตรยืนยันการน าเสนอ
ผลงานของท่าน             
  -  ในวันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับซีดีรอมบทคัดย่อผลงานวิจัย
ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยจะรีบด าเนินการรวบรวมผลงานฉบับที่สมบูรณ์ผ่านการน าเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรายงาน
สืบเนื่อง (proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย       
  -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ์ (proceedings) พร้อม
หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ที่น าเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดโดยเร็ว 

 
สามารถดูตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย (Template) และตัวอย่างโปสเตอร์ (Template) ได้ท่ี 
http://www.east.spu.ac.th/spuccon 2017 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี  108/2560 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิครั้งท่ี 7 

----------------------------------------- 
 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 7 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เร่ือง การมอบอ านาจให้    
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 020/2559 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง มอบหมายการลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่ 7  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1.1  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ประธานกรรมการ 
 1.2  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กรรมการ 
 1.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 1.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 1.5  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน กรรมการ         
 1.6  ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ 
 1.7  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิทยาบริการ กรรมการและเลขานุการ     
มีหน้าที่ ก าหนดนโยบายแนวทางในการจัดงานและติดตามผลการด าเนินงาน 
2.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดการประชุม 
 2.1  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ประธานกรรมการ 
  2.2  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิทยบริการ รองประธานกรรมการ 
 2.3  ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนรินทร์  พนาวาส)  กรรมการ 
 2.4  รองคณบดี  กรรมการ 
 2.5  รองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
 2.6  ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กรรมการ 
  2.7  ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ กรรมการ 
 
                                                                                                                                        2.8  ผู้อ านวยการ... 
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  2.8  ผู้อ านวยการกลุ่มงานทรัพย์สิน กรรมการ 
  2.9  ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา กรรมการ 
 2.10 ที่ปรึกษาส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 2.11 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 
 2.12 ผู้อ านวยการส านักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
  2.13 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิทยบริการ กรรมการ 
  2.14 ผู้อ านวยการส านักงานการคลัง  กรรมการ 
  2.15 ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
 2.16 ผู้อ านวยการส านักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา กรรมการ 
 2.17 ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ กรรมการ 
 2.18 ผู้อ านวยการส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์ กรรมการ 
 2.19 ผู้อ านวยการส านักงานอาคารสถานที่ กรรมการ 
 2.20 ผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ  
 2.21 หัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
 2.22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร ค าสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.23 นางกุสุมา ถาวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.24 นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ  
 2.  จัดประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินงานทางวิชาการ  
3.  คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน 
 3.1  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 3.2  รองคณบดี  กรรมการ    
 3.3  นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 3.4  นางกุสุมา ถาวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1.  จ าแนกสาขาบทความวิจัยและพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณา 
 
                                                                                                                                                                  2.  พิจารณา... 
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 2.  พิจารณาผลงานสร้างสรรค์ เพื่อร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งแบบบรรยายและ
โปสเตอร์ 
 3.  ติดตามผลการพิจารณาผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.  แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยแก่เจ้าของบทความวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
 5.  ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยในวันงาน 
4.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 4.1  ที่ปรึกษาส านักงานรองอธิการบดี ประธานกรรมการ 
 4.2  ผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 4.3  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ กรรมการ 
 4.4  บุคลากรส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 4.5  นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  จัดท าก าหนดการ ค ากล่าว หนังสือเชิญประธาน วิทยากร และแขกผู้ร่วมงานในพิธีเปิด  
 2.  ด าเนินการพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตติามก าหนดการให้เรียบร้อย 
5.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 5.1  ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 
 5.2  หัวหน้างานศิลปกรรม  กรรมการ 
 5.3  หัวหน้างานการตลาด  กรรมการ 
 5.4  บุคลากรส านักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด กรรมการ 
 5.5  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   1.  ท าป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดตกแต่ง 
บริเวณภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ  เพื่อให้เกิดความสวยงาม และให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงาน 
 2.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.  ออกเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสือ่สิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์ 
 4.  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์ 
 5.  บันทึกภาพนิ่งตลอดงาน 
6.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 6.1  ผู้อ านวยการส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์ ประธานกรรมการ 
 6.2  บุคลากรส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์ กรรมการ 
 6.3  นายสุริยันต์ วิจักขณ์ชัยกุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  อ านวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เคร่ืองเสียง ให้กับ
วิทยากร 
 

                              2.  จัดท า... 
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 2.  จัดท าซีดีบทคัดย่อเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุม  
 3.  จัดท าซีดีรายงานฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) ส่งสถาบนัต่าง ๆ  
 4.  บันทึกภาพวีดิทัศน์กิจกรรมในการอบรมทั้งหมด 
7.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 7.1  ผู้อ านวยการส านักงานอาคารสถานที่ ประธานกรรมการ 
 7.2  บุคลากรส านักงานอาคารสถานที่ กรรมการ   
 7.3  นางสุนันทา รักบรรจง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   1.  วางแผนก าหนดสถานที่ภายในบริเวณงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้
เรียบร้อย       
 2.  ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 3.  ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่จัดงาน  และดูแลความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน 
 4.  จัดการจราจรและก าหนดสถานที่จอดรถ  
8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง 
 8.1  ผู้อ านวยการส านักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
 8.2  ผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
  8.3  ผู้อ านวยการส านักงานบุคคล กรรมการ 
  8.4  บุคลากรส านักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา กรรมการ 
 8.5  บุคลากรส านักงานบุคคล  กรรมการ 
 8.6  บุคลากรส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 8.7  นางกฤษณา  วิรยศิริ กรรมการ 
 8.8  นางอรุณเลิศ วรรณยศ กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่   จัดเตรียมอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และอาหารกลางวัน ส าหรับบริการให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
9.  คณะกรรมการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 9.1  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 9.2  Mrs. Hope   Christina hilado Deita กรรมการ 
 9.3  Mr. Sukarna Chakma กรรมการ 
 9.4  นางสาวจุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี กรรมการ 
 9.5  นายพิทักษ์ จงนันทวัฒน์ กรรมการ 
 9.6  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                                                                                                     มีหน้าที่... 
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มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ส่งให้กองบรรณาธิการฝ่ายจัดท ารายงาน
สืบเนื่อง 
10.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝ่ายจัดท ารายงานสืบเนื่อง 
 10.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร ค าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
 10.2  ดร. กิตติศักดิ์ แป้นงาม กรรมการ 
 10.3  ดร. ภูวดล บัวบางพลู กรรมการ  
 10.4  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 10.5  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 
 10.6  นางสาวรัตนา เอมสถิตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  ประสานงานกับฝ่ายเอกสารการจัดพิมพ์ 
 2.  จัดต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์  
  3.  ตรวจรูปแบบและพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องก่อนจัดพิมพ์  
11.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการจัดพิมพ์ 
 11.1  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ประธานกรรมการ 
 11.2  บุคลากรส านักหอสมุด  กรรมการ 
 11.3  นางสาวจันทร์จิรา นกงาม กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   1.  รวบรวมบทความวิจัยและจัดรูปแบบต้นฉบับเล่มสมบูรณ์ 
 2.  จัดท าต้นฉบับบทคัดย่อและรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เพื่อบันทึกลงซีดี  
  3.  จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม 
12.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 12.1  ผู้อ านวยการกลุ่มงานทรัพย์สิน ประธานกรรมการ 
 12.2  บุคลากรส านักงานพัสดุ   กรรมการ 
 12.3  นางอรสา โชติพนัง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมยานพาหนะให้พร้อมใช้ในการประชุมวิชาการฯ และกรณีฉุกเฉิน 
13.  คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ 
 13.1  ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 
 13.2  บุคลากรส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
 13.3  นายสุทธิพงษ ์ พุทธวงษ์ กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 1.  จัดท าเว็บไซต์ของงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี 
 

                                                                                                                                                    2.  จัดท า… 
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 2.  จัดท าเว็บเพจโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
14.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 14.1  ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ประธานกรรมการ 
 14.2  บุคลากรส านักงานทะเบียน  กรรมการ  
 14.3  นางสาวชัญญา ชูช่วย  กรรมการ 
 14.4  ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ รับลงทะเบียนและแจกเอกสารในการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
15.  คณะกรรมการฝ่ายหาผู้สนับสนุนการจัดงานและจัดท าของท่ีระลึก 
 15.1  ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนรินทร์  พนาวาส) ประธานกรรมการ 
 15.2  รองคณบดี  กรรมการ 
 15.3  ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ กรรมการ  
 15.4  นางสาวนวรัตน์ ค าเสียง กรรมการ 
 15.5  นายสุพพัต เทียมเมธี กรรมการ 
 15.6  นางสมพร แก้วสงค์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1.  จัดหาผู้สนับสนุนการจัดงานพร้อมจัดท าโล่ให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
 2.  จัดท าของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
16.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
 16.1  ผู้อ านวยการส านักงานการคลัง ประธานกรรมการ 
 16.2  ผู้อ านวยการส านักงานบัญชี กรรมการ 
 16.3  บุคลากรส านักงานการคลัง  กรรมการ 
 16.4  บุคลากรส านักงานบัญชี  กรรมการ 
 16.5  นางสาวอภิญญา อานันทประภา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1.  วางแผนและจัดเก็บค่าลงทะเบียน 
 2.  ดูแลการเบิกจ่ายเงินและการช าระบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ 
17.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 17.1  ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
 17.2  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กรรมการ 
 17.3  บุคลากรส านักงานกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 17.4   คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา กรรมการ 
 
                                                                                                                                          17.5  นักศึกษา… 
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 17.5  นักศึกษาช่วยงาน  กรรมการ 
 17.6  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1.  ต้อนรับและอ านวยความสะดวก ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒ ิแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าประชุม
วิชาการ 
 2.  ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดสถานที่ และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
18.  คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 18.1  ผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
 18.2  บุคลากรส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
 18.3  นางสาวชัญญา ชูช่วย กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  ประสานงานกับผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศ 
 2.  รับรองผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศ 
19.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 19.1  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิทยบริการ ประธานกรรมการ 
 19.2  บุคลากรส านักวิจัยและวิทยบริการ กรรมการ 
 19.3  นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  จัดท าแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
 2.  สรุปแบบประเมินผล 

 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

                                        สั่ง   ณ   วันที่   6   พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 

                                                                                                                                            
                                                                                   (รองศาสตราจารย์กาญจนา  มณีแสง)  
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน                                                                                   
                                                                                        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี 152/2560 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานน าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7 

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

 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 7 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2543 เร่ือง การมอบอ านาจให้  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  และอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี ที่ 020/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง มอบหมายการลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานน าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในการประชุม 
วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ คร้ังที่ 7 ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยาย 
 กลุ่มผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1003) 
 1.  ดร. สายชล  ปิ่นมณี ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวสุดีพร  ฉันท์เฉลิมพงศ์ กรรมการ 
 3.  นางสาวปราณี  เปียช้าง  เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1004) 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระทิน ชัยทองค า กรรมการ  
 3.  นายจงรักษ์  พลสงคราม เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1005) 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นปินัทธ์  จ่าดา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวปัณฑ์ชณิช   เพ่งผล กรรมการ  
 3.  นางสาววีณา  คงพิษ เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1006) 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชทพงษ์ เชื้อดี ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวโสภิศ  กิจประชา กรรมการ  
 3.  นางสาวปภาดา  ประมาณพล เลขานุการ 

กลุ่มผลงาน... 
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 กลุ่มผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1010)  
 1.  Asst. Prof. Dr. Jiraporn   Rahothan Committee Chairman 
 2.  Mr. Montree   Polyium  Committee 
 3.  Mr. Pitak   Jongnantawat Committee 
 4.  Miss Chutamas   Suwamrueangsri Secretary 
 กลุ่มผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1011) 
 1.  Dr. Sukarna  Chakma Committee Chairman 
 2.  Miss Nirachorn   Boonchukusol  Committee 
 3.  Miss J-kita    Srisuan Secretary 
 

มีหน้าที ่  1.  แนะน าผู้น าเสนอผลงานวิชาการในการด าเนินการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 2.  ก ากับเวลาในการน าเสนอ โดยใช้เวลาน าเสนอ 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที รวมเวลา
ทั้งหมด 20 นาที เมื่อเร่ิมน าเสนอครบ 10 นาที  แจ้งเตือน “เหลือเวลา 5 นาที”  และแจ้งเตือนอีกคร้ังเมื่อครบ
ก าหนดเวลาตอบข้อซักถาม 5 นาที  แจ้ง “หมดเวลา” 
 3.  คอยก ากับความเรียบร้อยของบรรยากาศในการน าเสนอกลุ่มย่อย 
 4.  เปลี่ยนป้ายชื่อให้สอดคล้องกับผู้น าเสนอ 
 5.  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการน าเสนอ 
2.  คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอกลุ่มย่อยแบบโปสเตอร์ 
 กลุม่ผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบโปสเตอร์ (ห้อง 1009) 
 1.  รองศาสตราจารย์เยาวนารถ  พันธุ์เพ็ง ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ   
 3.  นายวรภพ  เจริญมโนพร กรรมการ 
 4.  นายชินวัฒน์  ประยูรรัตน์ เลขานุการ 
 กลุม่ผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบโปสเตอร์ (ห้อง 1012) 
 1.  Asst. Prof. Dr. Chonlatis  Darawong Committee Chairman 
 2.  Dr. Pariya    Rinrattanakorn Committee 
 3.  Asst. Prof. Pongsin   Prompitak Secretary 
 

มีหน้าที ่  1.  จัดเตรียมสถานที่ และก าหนดผังการตั้งบอร์ด ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์       
(ห้อง 1006 และห้อง 1011 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี  พุคยาภรณ์) 
 2.  ก าหนดชื่อผู้น าเสนอผลงานวิชาการโดยติดที่บอร์ด 
                                                                                                                                                        3. แนะน า… 
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 3. แนะน าผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ด าเนินการตอบข้อซักถามตามเวลาที่ก าหนด 
 4. เยี่ยมชม และซักถามผู้น าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
 5. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการน าเสนอ 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

     สั่ง   ณ   วันที่   14   มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

                                                                                                 
                                                                                        (รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง) 
                                                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน                                                                               
                                                                                             รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี     
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
ท่ี  151/2560 

เร่ือง   แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7   

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

 เพื่อให้การประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ คร้ังที่ 7 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เร่ือง การมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอ านาจตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 020/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง มอบหมายการ
ลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิคร้ังที่ 7  ดังต่อไปนี้ 
 1.  รศ. ดร. วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 2.  รศ.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 3.  ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 4.  ผศ.ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 5.  ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 6.  ผศ.ประภัสสร ค าสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 7.  ผศ.อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
  8.  ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 9.  ดร.พิชา คนกาญจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 10.  ดร.ภูวดล บัวบางพลู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 11.  ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 12. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 13. ดร.สุธี อยู่สถาพร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 14. พ.ต.อ.ดร.คมสัน  สุขมาก  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 15. ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 16. ดร.สายชล ปิ่นมณี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

                                                                                                                                        17.  Dr. David… 
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 17.  Dr. David  Wortley  The Serious Games Institute 
 18.  Dr. Elizabeth Tipton  College Columbia University  
 19.  Dr. KRIZ Willy  Christian   Kozminski University  Jagiellońska 
 20.  Dr. Russell Gerald w rosenkranz  Independent Scholar 
 21.  Dr. Ryoju  Hamada  Sirindhorn International Institutie of Technology 
 22.  Dr. Vinod  Dumblekar  GITAM University    
 23.  Dr. William M.  Martin  Sinai Medical Center Miami 
 24.  Dr. Yusuke  Toyod  College of Policy Science Ritsumeikan University 
มีหน้าท่ี        พิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เจ้าของผลงานน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 7  
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

           สั่ง   ณ   วันที่   13   มิถุนายน  พ.ศ. 2560                                                                                                 
 

                                                                               
                                                                         (รองศาสตราจารย์กาญจนา  มณีแสง) 
                                                                รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน                                                                                  
                                                                               รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี      
     

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS4qar0fXTAhUOTI8KHdj0AcAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kozminski.edu.pl%2Ffileadmin%2Fwspolne_elementy%2Fmailing%2FProfile_Willy_Kriz.pdf&usg=AFQjCNFovNgRgG86oQMjIv08bZx4dvMnKA&sig2=3D0q1i6tZe5pfuTkFSv7rw
http://www.chula.ac.th/th/archive/49039
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