
 



 
 

 

 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2562 
            เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
            The Development and Promotion of Eastern Special Development Zone 

 

 

 
ข้อเขียนท่ีปรากฏในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 9 

ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี 
ไม่มีผลต่อคณะกรรมการด าเนินงานและมหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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Message from Vice President of Chonburi Campus 
 
 Located in Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC) region, Sripatum University at Chonburi is 
a leading university offering bachelor, master, and doctoral degree programs in various fields and continuously 
promoting learning and teaching innovations as well as student and faculty’s self-development to meet the 
economic expansion since the growth of “Eastern Seaboard” which has changed the region from agricultural 
to industrial community.  

 However, the industry trends have changed direction, compelling Thailand to upgrade its development 
to Thailand 4.0, which supports large investment. Therefore, SPUC National and International Conference 
2019 on the Development and Promotion of Eastern Special Development Zone, held on July 5, 2019, assembles 
lecturers, researchers, students, and general public to present their research papers and posters in the fields 
of Information Technology, Humanities and Social Sciences, Management and Administration, and Education, as 
well as creative work in order to assure the university’s educational quality that meets Thailand’s Eastern 
Economic Corridor (EEC) development project.  

 On behalf of Sripatum University at Chonburi, I would like to thank all lecturers, researchers, 
students, presenters, and participants for making the conference a great success.  
                                                                                                                                

                                                                                                             
                                                                                        Dr. Busaba Chaijinda 

                                                                                       Vice President of Chonburi Campus 
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สารรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

---------------------- 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้นักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์
ได้พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อรองรับการขยายตัว นับตั้งแต่การลงทุนในยุค “อีสเทิร์นซีบอร์ด” ที่เปลี่ยนจาก
สังคมเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม  
  ทว่า ในวันนี้กระแสแนวโน้มของอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนทิศทาง เป็นปัจจัยที่ท าให้ประเทศไทย
ต้องยกระดับการพัฒนาประเทศ สร้างฐานความเจริญคร้ังใหม่ของประเทศไทย กลายเป็นการลงทุนขนาด
ใหญ่เป็นการยกระดับประเทศ เป็น “Thailand 4.0” 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ
ผู้สนใจ ได้น าเสนอบทความวิจัย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และผลงานสร้างสรรค์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
ก าหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการการันตีคุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี ตอกย้ าการสร้างความเชื่อมั่นในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างแท้จริง 
 ในนามของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน อาจารย์ นักวิจัย 
นิสิตนักศึกษา ผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท าให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ประจ าปี ๒๕๖๒ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ 
 

                                                                                                                           
                                                   (ดร. บุษบา  ชัยจินดา) 
                                          รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

Message from Conference Chair 
 

 SPUC National and International Conference 2019 on the Development and Promotion of Eastern 
Special Development Zone, held at Sripatum University at Chonburi, aims to be an academic venue for lectures, 
researchers, students, and general public to share their knowledge and ideas through research papers in 
various fields and the special talk by an expert in a robot and automatic systems used in various industries 
in order to promote the Eastern Economic Corridor (EEC). On behalf of the organizing committee, I would 
like to thank Sripatum University at Chonburi, government offices, and private sectors for supporting the 
conference. Many thanks to the keynote speaker, presenters, participants, and committee members for being 
important parts that make this conference a success. 

                         
                 

                                                                             Associate Professor Kanchana Maneesaeng 
                                                                     Vice President for Research and Planning 
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สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดประชุม 
 
 การจัดประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ประจ าปี 2562  เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (The Development and Promotion of Eastern Special Development Zone) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิจั ย
นักศึกษา และผู้สนใจ น าเสนอบทความวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น จากงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ 
และการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ที่จะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่าง ๆ 
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
  ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี องค์กรของรัฐ และ
ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในคร้ังนี้ ขอขอบคุณวิทยากร 
ผู้น าเสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการทุกฝ่าย และคณะท างานทุกท่านที่มีส่วนส าคัญ
ท าให้การจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้ ประสบความส าเร็จอย่างดี  
 
                                                                                                          
            (รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง) 

                               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน 
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ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2562 
เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 

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

09.00-09.30 น. ลงทะเบียนที่ห้องส านักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
09.30-10.00 น. พิธีเปิด ณ ห้องศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 

- กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
   ดร.บุษบา ชัยจินดา 

 - กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน 
   รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง  

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 

10.00-12.00 น. การบรรยายพิเศษ  เร่ือง  Human and Technology Infrastructure for EEC   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา 
ผู้ก่อต้ังและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษาส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 - แขกผู้มีเกียรติและผู้บริหาร รับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 2 

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

  ห้อง 1111 และห้อง 1112 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
13.00-14.30 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ ชั้น 10 ห้อง 1012 

 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ระดับชาติ  ชั้น 10 ห้อง 1011 
14.30-15.00 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับนานาชาติ ชั้น 10 ห้อง 1012 
13.30-16.30 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับชาติ ชั้น 10 ห้อง 1003, ห้อง 1004,            

ห้อง 1005, ห้อง 1006, ห้อง 1009 และห้อง 1010 
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. ดร. ธ.ธง  พวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์อภิชัย  ตระหง่านศรี กรรมการ 
3. อาจารย์ปฐม  พุ่มพวง กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. ความปลอดภัยในการท าธุรกรรมออนไลน์ 

ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ต่อสันต์ิ พิพัฒนสุทธิ์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ร าไพพรรณี) 

13.50-14.10 น. ระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกิจ 
ให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว 
ทรานสปอร์ต 

วนิดา ธรรมคุณ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่
ควบคุม กรณีศึกษา บริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จ ากัด 
โดยใช้ไม้กั้น 

วิชิต หทัยรัตน์ศิริ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.30-14.50 น. ระบบติดตามข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนงานมาตรฐาน  
บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 กรณีศึกษา ส านักงานปลัดบัญชีทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

สมภพ ม่วงจินดา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความ
จริงเสมือน 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
รายวิชากายวิภาคศาสตร์ของวิทยาลัยแพทย์ 

ก้องเกียรติ ตั้งธนะวัฒน์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.10-15.30 น. การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติ เพื่อสนับสนุน
การวิเคราะห์และตัดสินใจผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเป็น  
10 อันดับ โรคไม่ติดต่อเร้ือรังทางดิจิทัลในโรงพยาบาล
สมุทรปราการ 

ภูมิภัทร วรรธนวินิจ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.30-15.50 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1004 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย สุขสกุลชยั  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์จิราภรณ์  ชมยิ้ม    กรรมการ 
3. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. การพัฒนาแบบจ าลองระบบพัฒนาบุคคลากรพยาบาล 

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โดยใช้เทคนิคการจัดการกระบวนการธุรกิจ 

นันธิดา ป้องศรี 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.50-14.10 น. การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)  
เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

เสาวลักษณ์ เทียนสว่าง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. ระบบฐานข้อมูลครุภัฌฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

สิทธา อารีพงษ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.30 -14.50 น. ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  
กรณีศึกษาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

อนุชตา ทองค า 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. ระบบธุรกิจอัจริยะส าหรับการตัดสินใจขององค์กร:           
กรณีศึกษาปริมาณจราจรบนทางหลวง 

อภิชญา ศรีสังข์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.10-15.30 น. การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงบริหาร ของศูนย์โรคหัวใจสิรินธร 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ศิรภา พิมพ์พืชน์
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.30-15.50 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1005 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
1. รองศาสตราจารย์เยาวนารถ  พันธุ์เพ็ง    ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินวัฒน์  ประยูรรัตน์ กรรมการ 
3. อาจารย์ทิพย์สุคนธ์  เพชรโอภาส   กรรมการและเลขานุการ   
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมภายใต้หัวข้อ “กายภูม”ิ ภานุวัฒน์ สิทธิโชค 

(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
13.50-14.10 น. ความคาดหวังโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสู่รูปแบบ 

สถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

รัตติพร ณ นคร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภค
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบน
โทรศัพท์มือถือ RoV ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทรงพล หอมพนา  
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)  

14.30 -14.50 น. บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

สรานันท์ มะปรางทอง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับชมสื่อ
บันเทิงใน Netflix ของเจนเนอเรชั่น Y 

ปวัตน์ แซ่บาง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.10-15.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นปินัทธ์  จ่าดา  ประธานกรรมการ 
2. ดร. พรทิวา แสงเขียว     กรรมการ 
3. ดร. ปิยภา  แดงเดช   กรรมการและเลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายส าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้า

ออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
ชญาณุศภัฒค์ ศิริวาณิชย์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.50-14.10 น. ตราสินค้าภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ภูทัด เผื่อนอุดม 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10-14.30 น. ความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันต่องาน 
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานบริษัทผลิต
เคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

อนุรักษ์ จันทร์ทูล 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.30 -14.50 น. ปัจจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานขายที่มีผลต่อความ
ไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสอง 

กมลชนก อินทนา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.50-15.10 น. พฤติกรรมการใช้ขนส่งมวลชนที่มีต่อความคาดหวัง 
ในระบบสัญจรอัจฉริยะ บริเวณชายหาดบางแสน  
จังหวัดชลบุรี 

จารุพัฒน์ สายทองค า 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.10-15.30 น. ปัจจัยระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค ประภัสสร ค าสวัสดิ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.30-15.50 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1009 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริยา รินรัตนากร ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร ด าจับ   กรรมการ 
3. ดร. อารีย ์ ขันติธรรมกุล    กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กรณีศึกษา โรงเรียนประกอบราษฎร์
บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

13.50-14.10 น. ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น
เพื่อความแม่นย าของนักกีฬาวู้ดบอล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี 

จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ 
(สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10-14.30 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่ใช้การเรียนโดยหุ่นยนต์เป็นฐาน 

ประพัฒน์ ศิลปกิจจานนท์ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

14.30-14.50 น. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบ
การเรียนรู้แตกต่างกันต่อวิธีการสอนที่แตกต่างกัน 

ณัฏฐาทิพ จันทร์ผล
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

14.50-15.10 น. การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความคาดหวังต่อนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

เสาวนีย์ จงใจจิตร 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี) 

15.10-15.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1010 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระทิน  ชัยทองค า ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์  พลสงคราม   กรรมการ 
3. อาจารย์โสภิศ   ตรัสสรณวาทิน    กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ 

การประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ 
ธิดารัตน์ นามไพร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.50-14.10 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงินในมุมมองของนักบัญชี
จังหวัดนนทบุรี 
 

อุราภรณ์ รักมิตร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10-14.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบโปสเตอร์  
ห้อง 1011 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
1. ดร. ธันยนันท์  สมบูรณ์รัตนโชค  ประธานกรรมการ  
2. อาจารย์ชัยณรงค์ ชัยจินดา  กรรมการ 
3. อาจารย์อดุลย์ จวงสอน  กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.00-14.00 น. การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ก่อน และหลังการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร 

กิจสดายุทต์ สังข์ทอง 
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) 

13.00-14.00 น. แนวทางการพัฒนาการร่วมแข่งขันกีฬา 
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

นุทัต สุขส าราญ  
(สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00-14.00 น. สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา     
วิทยาเขตชลบุรี 

เทพรักษ์ กันพยุง 
(สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00-14.00 น. การพัฒนารูปแบบการให้บริการส่งเสริมการออกก าลังกาย  
เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาลต าบลบางทราย 
จังหวัดชลบุรี 

จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ 
(สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.00-14.00 น. ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและ
นันทนาการในเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา 
หลังเลิกเรียน 

จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ 
(สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10-14.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL SET ON 
WIND PIPE SEPARATION CONTROL WITH PLC 

 
Jirawat Garluna* 

Sanee Sawangvong* 
Udomsak Chotimongkol* 

  

ABSTRACT 
          This paper presented an analysis and development of experimental set on wind pipe separation 
control with PLC,  and compared the mean score of achievement from the pre and post-tests which were 
used for teaching the fluid power technology in the field of Automotive Technology 2017-year program at 
Siam Technology College. The experimental set comprised the testing tool, instruction manuals, and quality 
evaluation form of experimental set by opinion of expert, achievement test, and evaluation sheet index of 
item-objective congruence. The sample sizes were 15 second year undergraduate students of Automotive 
Technology Program enrolled in the second semester of Academic Year 2018. 
 The test results found that the percentile of an average score during the course was 88.44 and after 
completing the course it was 86.67, which was greater than the defined criteria at 80/80. The t-test result 
showed that the learners also had gained better achievement with the significant difference at .01 level 
Keywords: PLC, wind pipe separation control, analysis and development of experimental set. 
 

INTRODUCTION 
 The pneumatic system is used more and more widely in industrial production because of its advantages 
like low cost, easy maintenance and environmental cleaning (Yang et al, 2015). Pneumatic systems are 
developed rapidly to keep pace with technological changes and therefore have a pneumatic control system 
set to make work more accurate and faster by dividing the control circuit into 2 types: power circuit and 
control circuit. The power circuit is using compressed air as the transmission medium to control the working 
circuit. The control circuit uses many controllers such as electrical systems. PLC and  control the working  
.. 
.. 
* Lecturer, Department of Automotive Technology, Siam Technology College, Bangkok, Thailand 
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circuit. The control circuit uses many controllers such as electrical systems. PLC and microcontroller etc. 
Control systems are an integral part of modern society. Design, testing and optimization of automatic control 
systems with the programmable logic controllers (PLC) have become extraordinarily important (Bolton, 2003). 
Therefore, most industrial plants now use PLC to control machines because PLC has input / output ports 
as well as internal control devices such as relay, timer and counter, which are devices in the software that 
allows to make calls or edit easily, quickly and reduce costs (Dumrong Jenkawkum, 1992). Pneumatic system 
consists of air supply system, speed signal device, control device and working device. But in a pneumatic 
system, when using 2 or more cylinders, the operation of the circuit may cause conflicting wind signals from 
the system design. There are many ways to solve problems such as roller trip, one short valve, cascade control 
and shift register control (Dechrit Manitham, 2018).  
 Therefore, the workmanship skills development to keep up with the change of technology is very 
important (Johnson, 1997). especially studying and teaching for technician due to must bring technology 
as a medium to help communication between learners and instructors to proceed effectively. In study of 
Fluid Power Technology Subject, PLC programming by using function block language according to Bachelor 
of Technology Program in Automotive Technology found the study problems due to experimental set for 
PLC is expensive. Cause lack of media to use in teaching as a result student achievement is low (Yothin 
Sangsanga, 2001). 
 For this reason, the researchers are interested to develop learners with the teaching methods by 
using experimental set to help students have learned and understudied the lessons well and faster. Create 
interest and enthusiasm in learning cause motivation to enhance the experience and applying knowledge 
of learner to use the working in the industrial sector. 
 

OBJECTIVES 
      1. To analysis and develop of Siam Technology College experimental set on wind pipe separation 
control with PLC. 
      2. To compare the mean score of achievement from pre and post-test.  
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REVIEW LITERATURE 
      1. Analysis and develop of Siam Technology College experimental set on wind pipe separation 
control with PLC.  
  Statistics used in the tools quality examination. Data analysis was divided into 4 parts:  

  1) Quality analysis of experimental set by expert opinion. The evaluation results from the rating 
scale questionnaire were used to find average of each aspect by meaning as follows: very good (4.50-5.00), 
good (3.50-4.49), adequate (2.50-3.49), poor (1.50-2.49), and very poor (1.00-1.49) (Nuananong Boonyaritipong, 
2009). 
  2) Consistency analysis of test form with behavioral objectives. Bring results from the evaluation 
form which is the multiple choices type 3 options: +1, 0, -1 to find the IOC (Nuananong Boonyaritipong, 2009). 

 

      =    

     =  Congruence index of opinion level score 
      =  Sum of all opinion score of experts 
     =  Number of experts 
  The congruence index interpretation of experts opinion level score. 
         0.50     Opinion are consistent 
          0.50    Opinion are not consistent 
 

  3) Performance analysis of experimental set. Bring percentage of the average score during study 
and after study compared to set criteria 80/80 (Nuananong Boonyaritipong, 2009). 
 

   Efficiency  =  E1 / E2 
 

   E1   =    

 

   E2   =    

 

        Efficiency  =   Performance of experimental set 
   E1     =   Percentage of average score during learning 
   E2      =   Percentage of average score after learning 
      =   Total score of student from doing exercise during learning 
         =   Average score after learning 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

4 

 

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

   t      =       :  df  =  n-1 

 

   D      =   Score after learning ” score before learning 
   n       =   Number of student 
  The interpretation of performance from experimental set. 
   t  t0.01,14  The score results from doing the pre-test and the test form no significant differences 
at the .01 level. 
   t  t0.01,14  The score results from doing the pre-test and the test form significant differences at 
the .01 level. 
 Related Research 
 Chumsai Borvornsaksathien (1999) reported on develop and validate the efficiency of a training 
package of programmable logic controller for controlling pneumatic system for a training course of the 
Development Industrial Support Institute, Ministry of Industry, Automatic Control Section. The package 
consisted of a demonstration programmable logic controller, laboratory sheet and eight sheets of laboratory 
analyze. The package was used for training a sample group who were 20 students training at the Development 
Industrial Center Section 9. Data were collected from the exercises, practical tests and a questionnaire rated 
by a panel of experts. The results indicated that the mean of students’ scores obtained from the exercises 
was 86.70 and the practical test was 82.50. These scores were greater than the standard criteria set at 80/80. 
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Moreover, the group of experts agreed that the efficiency of this package in the aspects of laboratory sheets, 
training efficiency and the package design was considered at a good to excellent levels. 
 Nuttawat Takong (2000) reported on construct a training package on Basic of Programmable Logic 
Controller (PLC) for the technician in the industry. The researcher has used the constructed training package to 
test the sampling group of twenty people who are the technicians in the industry. The experimental process was 
done by using the pre-test to test their basic knowledge and then teaching them with training package. During the 
learning process, they had to do the exercises which were divided into two parts, theoretical part and practical 
part. After finishing each lesson, they were tested both theoretical and practical test again as a post-test. 
Scores from the exercises and the tests were used to calculate the training package efficiency. In terms of 
efficiency, the result of training package shows 83.40/81.60 in theoretical and 86.70/82.10 in practical, which 
were greater than the required basis. Furthermore, the trainee sampling group also increases the knowledge for 
Basic PLC system with the significant difference at .01 level. 
 Sermsak Thipwong (2009) reported on building and evaluates the efficiency of an experimental 
set control and display a conveyer by computer. It was divided into 4 topics: 1) Design program computer 
for a condition and decide, 2) Design program computer for graphics display, 3) Design program computer 
for interface hardware, and 4) Design program computer for interface hardware and display. In addition, job 
sheets and tests were provided in relation to the experiment sets. The sample of this study were bachelor’s 
degree students in Phechabun Rajabhat University, Number of 17 people. who were registered computer 
application, in the first semester, academic year 2009. The comparison between pre-test and post-test scores 
reported statistic significant difference at .01 with the post-test scores were greater than the pre-test scores 
and in accordance with the hypothesis. 
 Wichai Narkpol (2001) reported on construct and evaluate the efficiency of the training package 
on ‚The Construction and Efficiency of the PLC Programming Training Package on PL7 PRO Software to 
Control in Automation System‛. The researcher used the constructed training package for testing the sample 
group of 30 students studying at the level of bachelor degree. The training process was carried out by using 
a pre-test to measure the sample’s basic knowledge. During the training period, the sample had to do exercises 
which consisted of both theoretical and practical parts. After the completion of the training program, the 
post-test was given to the sample to evaluate the achievement of the training program. Scores obtained from 
the exercises and tests were used to evaluate the training package efficiency. The result of evaluation showed 
that the training package has the effectiveness of the theoretical part of 87.13/83.80 and the effectiveness of the 
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practical part of 87.40/85.07, which is higher than the criterion of 80/80.  The training package brought higher 
achievement to the trainee with a statistical of .01. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 This research is an analysis and development of experimental set on wind pipe separation control 
with PLC. There are details as follow: 
      1. Sample for research 
           1.1 Expert group used to evaluate the quality of the experiment set. 
   Sample, namely who have knowledge, expertise and experience or teaching in field of 
automatic control system work at least 5 years. There are 3 people by way of purposive sampling. 
           1.2 Student group used to evaluate the effectiveness of the experiment set. 
   Sample is second year undergraduate student in Automotive Technology, Faculty of Technology, 
Siam College of Technology. There are 15 people by way of purposive sampling. 
      2. Course Analysis 
  To know scope of content in Fluid Power Technology Subject (wind pipe separation control 
with PLC). The details are as follows: 
           2.1 Study the detail of course 222-202 Fluid Power Technology according to course of Bachelor 
of technology in automotive technology to understand scope of content.  
           2.2 Content analysis by data collection from teaching documents and textbooks on wind pipe 
separation control with PLC. 
           2.3 Knowledge analysis is divided into 3 levels consists of recalled knowledge, applied knowledge 
and transferred knowledge. 
           2.4 Define the behavioral objectives to achieve the behavior of the desired learner after teaching. 
           2.5 Define the learning activities to be consistent with the intended behavior. 
           2.6 Design the experimental set which will have to support various activities to learners to achieve 
the defined behavioral objectives. 
      3. Construct the experimental set on wind pipe separation control with PLC  
            3.1 Power circuit set consists of double acting cylinder, 5/2 way double pilot valve both sides 
and manifold. 
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            3.2 Control circuit set consists of PLC, service unit, 5/2 way double solenoid valve, Pushbutton 
switch and limited switch. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 1: Experimental set of wind pipe separation control with PLC 
       
 4. Construct the document of experimental set, namely manual for instructor, manual for learners. 
There are details as follow: 
           4.1 Instructor manual consists of guideline for using experimental set and evaluation of practice, 
content sheet, laboratory sheet, laboratory answer sheet, exercise sheet, post-test sheet, post- test answer sheet 
and evaluation sheet of practice. 
           4.2 Learners manual consists of content sheet, laboratory sheet, exercise sheet.  
      5. Construct the quality evaluation form of experimental set from opinion of expert. The quality 
evaluation form consists of 4 aspects, namely content, laboratory sheet, experimental set and test sheet. 
The aspect of question in questionnaire for quality evaluation is divided into 2 parts as follow: Part 1, the 
question is the standard rating scale 5 levels, and Part 2, the open-ended question for experts can provide 
additional suggestions. 
      6. Construct the test form to measure the learning achievement. The learning achievement  
measurement will be done 2 times: pre-test and post-test by using the same set of test. The test is multiple-
choice (4-choice answer). 
      7. Construct the conformity evaluation form of test form with behavioral objectives by using item-
objective congruence index. The evaluation form is 3-choice type. 
      8. Experiment and data collection are divided into 4 parts:  
           8.1 Quality evaluation of experimental set by expert.  
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   8.1.1 The researchers contact and write a letter to appoint expert according to the criteria 
to determine through the faculty of technology with appointment. Include appointment, date, time of evaluation. 
                 8.1.2 The researchers recommend using the quality evaluation form of experimental set to 
expert. 
     8.1.3 The researchers demonstrate and recommend using experimental set according to the 
laboratory sheet which constructs to give expert. 
     8.1.4 Experts evaluate and advise. 
           8.2 Consistency evaluation of the test form with behavioral objectives.  
      8.2.1 Researchers submit the evaluation form for the consistency of the test form with the 
behavioral objective to each expert and determine the date to receive the evaluation form. 
      8.2.2 The researchers bring the data from the evaluation form to summarize the expert opinion 
and improve according to opinion of expert. 
           8.3 Performance evaluation of experimental set. 
      8.3.1 The experimental set which researcher construct is brought to teach with the sample 
group. When finished teaching in each topic let learner do the exercises after that bring results to find percentage 
of total score of the exercise. 
      8.3.2 After learners have completed learning all of topics. Learners do post-test. Bring result 
to find percentage of total score for test form. 
                  8.3.3 Bring results from doing the exercise and the test form are used to analyze the  
performance of experimental set. 
           8.4 Evaluation of learning achievement.  
        8.4.1 Before beginning the course, students should take pre-test.  
      8.4.2 When students finished course, students take the post-test. 
                  8.4.3 Bring the scores results from doing pre and post-test are used to analyze the learning 
achievement by testing the difference between the mean of the pre-test and post-test scores. Use the t-test 
formula. 
      9. Data analysis is divided into 4 parts: (Nuananong Boonyaritipong, 2009) 
           9.1 Quality analysis of experimental set by expert opinion. Bring the evaluation results from 
questionnaire the 5-level to find average each of aspects. 
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1. Content    No. 1-7 
2. Laboratory Sheet   No. 8-11 
3. Experimental Set  No. 12-18 
4. Test              No. 19-24 

 

           9.2 Consistency analysis of test form with behavioral objectives. Bring results from evaluation 
are selected from 3 options, namely +1, 0, -1 to find the IOC.  
            9.3 Performance analysis of experimental set. Bring percentage of the average score during 
study and percentage of the average score after study compared to set criteria 80/80. 
           9.4 Analysis of achievement. Bring score results from doing pre and post-test are used to analyze 
the learning achievement by testing the difference between the mean of the pre-test and post-test. The statistical 
significance at .01. 
 

RESULTS 
       1. The results of the quality analysis of experimental set by opinion of expert consist of 4 aspects, 
namely content, laboratory sheet, experimental set and test form sum the evaluation 24 topic. When considering 
each aspect find that the content is mean 4.67, laboratory sheet is mean 4.58, experimental set is mean 4.67 
and test form is mean 4.61. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Show the results of quality evaluation of experimental set 
 

 From the result of evaluation 4 aspects find that the mean score ranged 4.58 to 4.67 which are in 
good level according to the defined criteria as shown in Figure 2. 
       2. The consistency analysis results of test form with behavioral objective by opinion of expert find 
that the test 50 items have the consistency values between 0.67-1.00. 
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Figure 3: Show the consistency analysis results of test form with behavioral objective by opinion of expert 
 

 From Figure 3, the result of test form behavioral objective by opinion of expert find that the mean 
value 0.90 higher than the defined criteria 0.50 which are in good level according to the defined criteria. 
       3. The performance analysis results of experimental set find that the performance of experimental 
set 88.44/82.22 that are greater than the defined criteria 80/80 as shown in Table 1. 
 

Table 1: Show performance results of experimental set 

Description N X Full score X  Percentage 

Exercise scores 15 796 60 53.07 88.44 
Test scores 15 650 50 43.33 86.67 

 
 From Table 1, find that 15 people of the sample do the exercise correctly 88.44% of the total score 
of the exercise and can do the test after studying have been correct 86.67%. 
       4. The results of the analysis of learning achievement find that learners have the higher learning 
achievement by t-test significant at the .01 level as shown in Table 2. 
 
 
 
 
 

 Items 

IOCs 
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Table 2: Show the results of the analysis of learning achievement 

Description N  D D2 t 

Pre-test 15 9.67 505 17173 37.272* 

Post-test 15 43.33 
  
 From Table 2, find that the difference test results between the pre-test and post-test. Value t-test 
is greater than the value t0.01,14 = 2.624 show that the mean of the pre-test and post-test scores is different by 
average after study is greater than before study significant at the .01 level. 
 

CONCLUSIONS 
 Development and finding the performance of experimental set on wind pipe separation control 
with PLC to use in studying and teaching of Fluid Power Technology Subject, Bachelor of Technology 
Program in Automotive Technology, Siam University Technology College. The experiment set is constructed 
to use for the second year students in the second semester, 2018 of Automotive Technology. There are 15 
people. The research found that experimental set is evaluated by expert have the average value in each of 
aspects are in good level according to the defined criteria. Index of consistency between objectives with test 
(IOC) have the mean value higher than the defined criteria. Percentage of average score between studying 
higher than average score after studying according to the defined criteria and the analysis with t-test found 
that learning achievement of higher learners significant at the .01 level. 
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ABSTRACT 
 This research presents the reduction of inside temperature of a car cabin by ventilation equipment 
when the car is parked outdoor. The ventilation equipment consists of 2 units. One unit brings outside air into 
the car cabin and the other unit ventilates the inside air of cabin outside by using electric power from a backup 
battery of 3 kW. Testing has 4 cases as follows: at wind speed of 1.9 m/s, 2.3 m/s, 2.5 m/s and does not using 
the ventilation equipment by comparing the difference between the inside temperature of car cabin and the 
outside temperature, duration is 7 hours from 10.00-17.00 hours during 03-23 October 2018. Light filter film 
was installed in the car used in the test. 
 The test results found that the difference between the inside temperature of the car cabin and the 
outside temperature in case of using the ventilation equipment was at a wind speed of 1.9 m/s is between 1.9-
4.8 ๐C, wind speed of 2.3 m/s is between 1.7-4.5 ๐C, wind speed of 2.5 m/s is between 1.2-4.0 ๐C, and not 
using the ventilation equipment is between 5.6-12.4 ๐C. Therefore, the use of ventilation equipment can reduce 
the heat accumulated in the cabin is 21.40-32.25% 
Keywords: reduce car cabin temperature, ventilation equipment, car parked outdoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Lecturer, Department of Automotive Technology, Faculty of Technology, Siam Technology College, Thailand  
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INTRODUCTION 
 The car parked outdoor for a long time (cars are parked directly under the sun) cause the inside 
temperature of the car cabin increase to the level that may make damage to materials that are made of plastic, 
rubber and leather such as leather upholstery, car console or items stored in the cabin (Sudhir & Jalal, 2013) 
and car users are affected from inside heat of car cabin by the car users have to open windows to wait for a 
period of time in order to inside of car cabin temperature reduce or turn on the air conditioner to reduce the 
inside temperature of the car cabin which affects fuel expensiveness. 
 The heat accumulation in the car cabin is a problem that find in general for cars that need to park 
outdoor. The most car users have solved this problem by installation of light filter film at car window. In 
installation of light filter film at car window find the car installed light filter film of opacity 40-60% help 
to reduce inside temperature of the car cabin well (Thawadchai Srisilpsophon, 2006). Installation of sunshade 
help to reduce the inside temperature of the car cabin by 26%. Opening of all car windows from closed 
position 2 cm help to reduce temperature by 20% (Al-Kayiem, Firdaus, Sidik & Munusammy, 2010). 
Although there are attempts to solve the problem by various ways but the heat quantity that accumulated 
in the cabin is still high. 
 For such reason, the researcher is interested in studying the inside temperature reduction of the 
car cabin when the car was parked outdoor by ventilation equipment since the research results can bring to 
use to develop the ventilation system that have higher efficiency and helps to extend the life of equipment 
and materials in the car cabin. In addition, it also helps to reduce the cooling load. 
 

OBJECTIVES  
 1. To study the inside temperature difference of the car cabin and the outside temperature in case of 
no installation of ventilation equipment. 
 2. To study the inside temperature difference of the car cabin and the outside temperature in case 
of installation of ventilation equipment at the wind speed of 1.9 m/s, 2.3 m/s and 2.5 m/s. 
 3. To compare the inside temperature difference of the car cabin and the outside temperature 
during the installation of ventilation equipment and no installation of ventilation equipment. 
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REVIEW LITERATURE 
 Basar, Musa, Faizal & Razik (2013) reported on design and development of portable car cooling 
system is described briefly. Electrical Motor, rechargeable battery, Peltier cell, rotating cloth; these are the 
components that have been combined in order to complete a simple cooling system. Based on the experimental 
activities’ result, it is proven that the conducted research has a positive impact where it has successfully 
maintain the temperature inside the car at room temperature. For comparison, the temperature inside the 
car can achieve up to 70°C without the proposed system. Furthermore, the simple proposed system provides 
comfort to users due to its capability in improving the quality of air and moisture in the car’s cabin. 
 Al-Kayiem, Firdaus, Sidik & Munusammy (2010) reported on the studies under this topic are 
entitled by the vehicle manufacturers as ‚Vehicle Cabin Comfort‛. Approach: In the present study, experimental 
and numerical analyses were conducted. The experimental results were obtained from measurements on a 
salon car parked in unshaded area. Six different cases had been investigated consisting of full windows closing 
case, four different windows opening settings and sun shade usage case. The temperature at 12 different 
locations inside the car had been recorded for many days, and the mean values are used as initial and boundary 
conditions to run the 3-D computational simulation. The CFD simulation was carried out by FLUENT software. 
Results: Both experimental and CFD simulation results revealed that the most hot air was accumulated in 
the top part of the cabin and natural circulation took place with large scale cavity due to natural heat transfer 
from the dashboard and the rear windshield. The drop down of the front side windows by 20 mm caused 
reduction in the front air gap by 20%. The sunshade on the front had considerably reduced the heat accumulation 
inside the cabin, where the dashboard surface temperature dropped by 26% and the maximum air temperature 
was found to be 27% lower. Conclusion: The use of the sunshade and/or dropdown windows on both sides 
reduced the heat accumulation due to fresh air exchange with the exterior environment. 
 Sudhir & Jalai (2013) reported on demonstrates a temperature measurements carried out inside a 
sedan car which was parked under the sunlight to study the temperature pattern inside a parked car. Further 
investigation was carried out to minimize the temperature rise inside a parked car by developing and installing 
simple ventilation systems with a set of fans to purge the hot air trapped inside the cabin. A simple ventilation 
system was developed by means of two fans which drove out the hot trapped air and a secondary fan to cool 
down the temperature inside the car by providing fresh air for limited time. A solar photovoltaic panel was 
used to drive the ventilation system which made the ventilation system completely independent from the 
car power source. The experimental investigation revealed that, on a bright sunny day, the vehicles cabin 
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air temperatures was approximately 22°C higher than the ambient temperature, while with the developed 
2018. 
 Wattana Saksasithorn (2006) reported on design and construct an Automatic Cooling System for a 
car cabin after it has been parked outdoors in the sun without any shade. Using a fan to draw the air from 
below the car chassis into the car cabin to cool the interior, the hot air is expelled out of the car cabin through 
apertures in the cabin’s roof. The fan is powered from a solar cell by direct current electricity. A reserve 
battery is installed in the boot of the car. Cabin temperatures are compared between the cabin of a car fitted 
with the Automatic Cooling System and one without. Measurements are taken while the cars face to the 
north, south, east and west. Fuel consumption of the air-conditioned cars is recorded for each of the above 
directions after starting when it has been parked in the bright sunlight. The tests were carried out in December. 
Results revealed that the car with the automatic cooling system installed had a 12.35-13.20๐C lower cabin 
temperature than the car with no automatic cooling system installed. Heat transferred to the cabin’s exterior 
equivalent to a mean of 25.98 kJ. At an engine speed of 950 rpm this amounted to 90.06 cc’s of petrol saved, 
or an equivalent saving of 2.61 Baht. With an engine speed of 2,500 rpm there was 102.20 cc’s of petrol 
saved, or an equivalent saving of 2.96 Baht for each time the car was started. Breakeven analysis: 3.01 years 
for return of capital expenses.  
 Waleed & Soubhi (2013) reported on the temperature levels inside a car parked in the sun on a hot 
summer day in Aswan can be as much as 80oC above that outside the car. The heat input into the cabin is 
primarily from solar radiation passing through the car glasses which called the greenhouse effect. The 
temperature is measured at four different places inside the cabin. Four thermometers are used to measure 
the temperature at front dash board, rear board, front seat, and rear seat. The effect of car orientation on 
the cabin temperature are studied by facing the car towards the main four directions, North, South, East, 
and West. Cracking the windows of the car by 1 and 3 cm is not sufficient to reduce the cabin temperature. 
Covering the front and rear glasses with a car sunshade reduces the temperature of rear and front dash 
boards by about 50oC. 
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RESEARCH METHODOLOGY 
 This research is an experimental research (experimental research) to compare the inside temperature 
difference of the car cabin and the outside temperature during the installation of ventilation equipment and 
no installation of ventilation equipment, which has the following details. 
 1. Research tools 
 The tools used in the research consist of thermometer, anemometer, ventilation equipment for 
installation in cars and ISUZU D-MAX Blue Power 1.9 4 doors. 
  1.1 Temperature measurement & recording devices TESTO 175T3. 
 

 
 

Figure 1: Temperature measurement & recording devices TESTO 175T3 
 

  From figure 1, temperature measurement & recording devices TESTO 175T3 is data logger 
device that must compare temperature during 2 point. Measurement range -50๐C-400๐C (Type T) and-0๐C-
1000๐C (Type K).  
  1.2 Anemometer model GM 8908 
 

            
 

Figure 2: Anemometer model GM 8908 
 

  From figure 2, anemometer model GM 8908 can adjust the measurement unit for 5 unit:  0-30m/s, 
0-90km/h, 0-5860ft/min, 0-65mph, 0-55knots. 
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  1.3 Ventilation equipment for installation in car. 
 

                   
 

Figure 3: Ventilation equipment for installation in car 
 

  From figure 3, ventilation equipment for installation in a car that can adjust wind speed of 3 
levels: 1.9 m/s, 2.3 m/s and 2.5 m/s. 
  1.4 ISUZU D-MAX Blue Power 1.9 4 doors. 
 
 

 
 

Figure 4: ISUZU D-MAX Blue Power 1.9 4 doors 
 
  From figure 4,  ISUZU D-MAX Blue Power 1.9 is car 4 doors, the length of cabin 1,485 mm, 
the width of cabin 1,530 mm, the height of cabin 465 mm install light filter film 40%. 
 2. Testing procedure 
 The study of inside temperature reduction of the car cabin when the car was parked outdoor by 
ventilation equipment using electric power from power bank is divided into 4 cases: No installation of  ventilation 
equipment in car cabin, installation of ventilation equipment in car cabin that wind speed of 1.9 m/s, installation 
of ventilation equipment in car cabin that wind speed of 2.3 m/s and installation ventilation equipment in 
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car cabin that wind speed of 2.5 m/s. Testing in each case will record the inside and outside temperature of 
car cabin from 10.00-17.00 hours.  
  2.1 Testing in case of no installation of ventilation equipment in the car cabin. 
   2.1.1 Bring the car to park outdoor, then test 3 times: 1st time; test the date was 03/10/2561, 
2nd time; test the date was 04/10/2561 and 3rd time; test the date was 05/10/2561. 
   2.1.2 Install temperature measurement & recording devices TESTO 175T3 inside and outside 
cabin by recording the results every 20 minutes. Temperature range that recorded were 20°C-70๐C. 
   2.1.3 Close the windows and doors of the car. 
   2.1.4 Bring the data recorded from temperature measurement & recording devices TESTO 
175T3 all 3 times to find the inside average temperature and outside average temperature of the car cabin 
at various durations.  
   2.1.5 Bring the data recorded from temperature measurement & recording devices TESTO 
175T3 all 3 times to find the average difference of inside temperature and outside temperature of the car 
cabin at various durations.  
  2.2 Testing in case of ventilation equipment installation in the car cabin that wind speed of 1.9 m/s. 
   2.2.1 Bring the car to park outdoor, then test 3 times: 1st time; test the date was 10/10/2561, 
2nd time; test the date was 11/10/2561 and 3rd  time; test the date was 13/10/2561. 
   2.2.2 Install the ventilation equipment in car cabin consist of a unit that take outside air 
into the car cabin by installation at window of passenger and unit that lead inside air of cabin to be outside 
by installation at window of driver. Turn on switch of power supply 5 DC. Adjust wind speed of 1.9 m/s 
and measure wind speed. 
   2.2.3 Test like the case of no installation of ventilation equipment. 
  2.3 Testing in case of ventilation equipment installation in the car cabin that wind speed of 2.3 m/s. 
   2.3.1 Bring the car to park outdoor, then tests 3 times: 1st time; test the date was 15/10/2561, 
2nd time; test the date was 16/10/2561 and 3rd time; test the date was 17/10/2561. 
   2.3.2 Install the ventilation equipment in car cabin consist of a unit that take outside air 
into the car cabin by installation at window of passenger and unit that lead inside air of cabin to be outside 
by installation at window of driver. Turn on switch of power supply 5 DC. Adjust wind speed of 2.3 m/s 
and measure wind speed. 
   2.3.3 Test like the case of no installation of ventilation equipment. 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

20 

 

  2.4 Testing in case of ventilation equipment installation in the car cabin that wind speed level of 
2.5 m/s. 
   2.4.1 Bring the car to park outdoor, then test 3 times: 1st time; test the date was 20/10/2561, 
2nd time; test the date was 21/10/2561 and 3rd time; test the date was 23/10/2561. 
   2.4.2 Install the ventilation equipment in car cabin consist of a unit that take outside air into 
the car cabin by installation at window of passenger and unit that lead inside air of cabin to be outside by 
installation at window of driver. Turn on switch of power supply 5 DC. Adjust wind speed of 2.5 m/s and 
measure wind speed. 
   2.4.3 Test like the case of no installation of ventilation equipment. 
 3. Statistics 
  3.1 The average inside or outside temperature of car cabin when the car was parked to be outdoor 
throughout the period 10.00-17.00 hours.  

    X    =           [1] 
 

 where     X    =  mean. 
                 X    =  each of the difference between the inside temperature of the car cabin and  
       the outside temperature observation. 
                  n    =  number of observations. 
  3.2 The percentage of ventilation equipment can reduce the heat accumulated in the cabin.  

 A   =         [2] 

 

 B    =         [3] 
 

where   A   =  percentage minimum of ventilation equipment can reduce the heat accumulated in the cabin. 
         B   =  percentage maximum of ventilation equipment can reduce the heat accumulated in the cabin. 
      =   the minimum difference between the inside temperature of the car cabin and the outside  
          temperature in case of using the ventilation equipment at a wind speed of 2.5 m/s. 

        =  the minimum difference between the inside temperature of the car cabin and the outside  
          temperature in case the ventilation equipment is not used. 
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       =  the maximum difference between the inside temperature of the car cabin and the outside  
          temperature in case of using the ventilation equipment at a wind speed of 2.5 m/s. 

       =   the maximum difference between the inside temperature of the car cabin and the outside  
          temperature in case the ventilation equipment is not used. 
  

RESULTS 
 From study results of inside and outside temperature of car cabin when the car was parked to be 
outdoor that is divided into 4 cases as follows. 
 1. In case of no installation of ventilation equipment. 
 
 

 
 

Figure 5: Show the temperature value in case of no installation of ventilation equipment 
 
 From figure 5, in case of no installation of ventilation equipment in car cabin find inside temperature 
of car cabin is higher than the outside temperature of car cabin throughout the period 10.00-17.00 hours. 
Duration that heat quantity accumulated in car cabin is maximum 10.40-15.40 hours. The average inside 
temperature of car cabin 44.0๐C. The average outside temperature 33.9๐C and average difference temperature 
10.1๐C. 
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 2. In case of installation of ventilation equipment in car cabin that wind speed of 1.9 m/s. 
 

 
 

Figure 6: Shows the temperature value in case of wind speed at 1.9 m/s 
 

 From figure 6, in case of installation of ventilation equipment in car cabin that wind speed of 1.9 m/s 
find inside temperature of car cabin is higher than the outside temperature of car cabin throughout the period 
10.00-17.00 hours. Duration that heat quantity accumulated in car cabin is maximum 11.40-14.40 hours. 
The average inside temperature of car cabin 37.5๐C. The average outside temperature 33.8๐C and average 
difference temperature 3.8๐C. 
 3. In case of installation of ventilation equipment in car cabin that wind speed of 2.3 m/s. 
 
 

 
 

Figure 7: Shows the temperature value in case of wind speed at 2.3 m/s 
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 From figure 7, in case of installation of ventilation equipment in car cabin that wind speed of 2.3 m/s 
find inside temperature of car cabin is higher than the outside temperature of car cabin throughout the period 
10.00-17.00 hours. Duration that heat quantity accumulated in car cabin is maximum 12.00-15.40 hours. 
The average inside temperature of car cabin 35.8๐C. The average outside temperature 32.3๐C and average 
difference temperature 3.4๐C. 
 4.  In case of installation of ventilation equipment in car cabin that wind speed of 2.5 m/s. 
 

 
 

Figure 8: Shows the temperature value in case of wind speed at 2.5 m/s 
 

 From figure 8, in case of installation of ventilation equipment in car cabin that wind speed of 2.5 m/s 
find inside temperature of car cabin is higher than the outside temperature of car cabin throughout the period 
10.00-17.00 hours. Duration that heat quantity accumulated in car cabin is maximum 12.00-15.20 hours. 
The average inside temperature of car cabin 35.2๐C. The average outside temperature 32.4๐C and average 
difference temperature 2.8๐C. 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

24 

 

CONCLUSIONS 
 
 

 
 

Figure 9: Compare difference between inside and outside temperature of car cabin of 4 cases 
 

 From figure 9, compare the difference between inside and outside temperature of car cabin of 4 case 
find the most difference in case of no installation of ventilation equipment have value between 5.6-12.4๐C, 
followed by the installation of ventilation equipment at the wind speed of 1.9 m/s have value between 1.9-
4.8๐C. Next rank is in case of installation of ventilation equipment at the wind speed of 2.3 m/s have value 
between 1.7-4.5๐C and the least difference is in case of installation of ventilator equipment at wind speed 
of 2.5 m/s have value between 1.2-4.0๐C. 
 Therefore, when ventilation rate in the cabin increases to cause the temperature in the cabin decrease 
also. 
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STUDY OF EXHAUST POLLUTION IN A DIESEL DUAL FUEL ENGINE 
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ABSTRACT 
 This study aims to study the pollution from exhaust gas in a common fuel system engine from a 
modified diesel engine, a common rail fuel system using liquid petroleum gas with diesel fuel. The engine 
that is adapted is the Isuzu 4jk1-TC diesel engine. It is a 4-stroke diesel engine with 2500 cc size and has a 
turbocharger to help with the air. The engine is modified with the installation of a liquid petroleum fuel system 
for injection system to test pollution from engine exhaust with the measurement of black smoke, CO, HC, 
NOX by measuring the pollution at a speed of 1500, 2000, 2500 and 3000 rpm with adjustment settings of 
various parameters such as engine speed, torque. We take notes, keep and analyze all the studies in this research. 
They will be used to consider the data for adjusting the proportion of diesel oil and liquid petroleum gas. 
 The results of the test showed that black smoke is likely to decrease. When using a common fuel 
system except in the period when the amount of gas is adjusted in the range of 2500 rpm or more, the amount of 
black smoke will increase but not exceed the criteria announced by the Ministry of Natural Resources and 
Environment. In every cycle speed, the lower the amount of diesel fuel and the increase in the supply of 
liquefied petroleum gas will result in a decrease in the NOX volume. Over-overlapping periods are relatively 
long in the low cycle period. This will result in higher HC amounts if used Liquefied petroleum gas will cause 
the pollution of this HC to be very low during the cycle. The amount of CO gas from the exhaust system 
uses fuel together with liquefied petroleum gas with a higher value than using diesel. 
Keyword: diesel engine, dual fuel. 
 
 
 
 

* Department of Automotive Technology, Siam Technology College, Bangkok, Thailand 
** Independent scholar 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

27 

 

INTRODUCTION 
 Normally, pickup trucks are used. Registered according to Truck Act to transport large quantities of 
goods. Which most trucks use diesel fuel as fuel but because of the expensive fuel price. Thus causing the 
car users to find ways to reduce the burden from the fuel cost above, with the method of using gas fuel. The 
advantage of using gas is to reduce dependence on imported crude oil from abroad. Reduce air pollution to 
society is cheaper other types of fuel are safe fuels. And reduce fuel costs for the domestic transportation 
sector. Renewable gas fuel that has been specially anticipated because it is a gas that causes less air pollution 
than oil and from the global warming problem due to the greenhouse effect and many countries are trying 
to reduce greenhouse gas problems. Including paying attention to pollution problems and air quality in their 
country. Thus increasing the emission standards of the engine but that is not enough because of the expansion 
in many transportation system model in many countries around the world combined with rising oil prices 
at all times and may soon disappear. Therefore has been invented and try to find renewable energy that is 
clean, safe and cheap and better than oil energy but because of the expensive fuel price. Therefore allowing 
users to find ways to reduce the burden from the above fuel cost by using the diesel dual fuel system using 
fuel between the gas and diesel fuel simultaneously. By adjusting the ratio between the amount of diesel oil 
and gas fuel to suit the diesel engine. In this experiment, the researchers used liquid petroleum gas. As co-fuel 
and diesel fuel as the main fuel. The engine used for testing is Isuzu diesel engine D-max, code 4JK1-TC. 
In this research, The researcher has installed the engine that is tested with the engine performance tester. 
After that, the co-fuel system of the AC autogas model stag diesel was installed and installed various measuring 
and testing tools. Which studies how to use gas fuel systems with various types of engines. To make use 
efficient if the information and the system installation is not appropriate will cause problems later. This 
study focuses on the amount of pollutants emitted from the engine exhaust which details are as follows. 
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EXPERIMENTAL EQUIPMENT 
 Automotive engine test bed 
 

 
 

Figure 1: Laboratory and experimental equipment 
 
 Black smoke meter 
 

 
 

Figure 2: Black smoke meter 
 
 Black smoke meter used to measure soot from filter paper. By using the principle of reflecting 
light that comes back from the paper used for sampling. 
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 Flue gas analyzer 
 

 
 

Figure 3: Testo 350 XL 
 
 In this research, the testo 350 XL brand of combustion efficiency meter is shown as the table 1. 
 
Table 1: Details of the combustion efficiency meter 

Parameter Measuring range Accuracy Response time 
CO 0 - 10000 ppm ± 5 - 10 % of reading (100 - 10000 ppm) 40 s 
NOx 0 - 3000 ppm ± 5 - 10 % of reading (100 - 3000 ppm) 30 s 
HC 100 - 40000 ppm ± 400 ppm (100 - 40000 ppm) 40 s 

 

TEST METHOD 
 This research examines the measurement of pollution from engine exhaust. Using diesel fuel as 
the only fuel compare with the use of a common fuel system. The researcher has installed the equipment and 
control system for fuel injection joint to the engine used to test. This research studied four common rail 
diesel engines and researched to find engine modification data to be a mixed fuel engine. By installing a 
fuel injection system into the intake manifold to pay liquefied petroleum gas to the engine. By testing the 
engine with the measurement of black smoke, CO, HC, NOX between diesel engines with DDF engines and 
changes in fuel ratios between liquefied petroleum gas and diesel. By reducing the pressure at the injector 
rail and reducing the duration of injection of diesel oil in common rail system in various speed ranges of 
the engine. Which has constant air temperature control before entering the engine. The method of adjusting 
the mixture of the mixed fuel system is fine tuning to reduce the amount of diesel fuel by about 10% and 
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30%, and there is a fine tuning in the program to provide the system with additional liquefied petroleum gas. 
By adding numbers to the tuning table is a numerical value. There are 3 values that the researcher has put 
in, namely G + 1, G + 3 and G + 5. Such values have an effect on the amount of liquefied petroleum gas. 
Which will increase according to the number entered more according to the amount entered after adjustment 
while testing will increase the load for the engine at 20 N “ m by controlling the engine cycle to be stable 
in the test cycle and will continue to increase this torque Until the engine was unable to overcome this 
burden around the test and record the results around 1500, 2000, 2500 and 3000 rpm, which the researcher 
recorded the test results with results from the following values. 
 

TEST RESULT 
 Smoke 
 

 
Figure 4: Graph showing the amount of black smoke from using the fuel system in various speed cycles 

 
 From the graph, Figure 4, This experiment uses a filter paper measuring instrument by collecting 
samples from within the exhaust pipe and bringing the filtered paper to read the values with the black smoke 
meter. The trend of the test results showed that the G + 5 gas fuel level adjustment resulted in an increase in 
the amount of black smoke compared to diesel fuel. Due to the thicker ingredients and volatile diesel fuel 
in the air, it is more difficult due to the presence of liquefied petroleum gas in the cylinder. Causing some 
diesel fuel droplets to burn completely from the volumetric efficiency test in the supply of a large amount of 
gas, the volume efficiency is reduced, meaning that the efficiency of the air is reduced. Which may be the 
cause of black smoke and at reducing diesel fuel by 30% and supplying gas at the level of G + 1 (D70 G + 1) 
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burns completely and therefore makes black smoke a lot in this period. And found that tuning in the rest of 
the engine cycle, the amount of black smoke is lower than using diesel. 
 Nitrogen Oxides, NOX 
 

 
Figure 5:  Graph showing the amount of NOX from the use of a common fuel system during various speed 
 
 From the graph, Figure 5, the amount of Oxide of Nitrogen (NOX) for diesel engines is generally 
around 50-1000 ppm. And now, the engine is designed to have a NOX gas reduction device called exhaust 
gas recirculation system. (Exhaust Gas Recirculation System) or EGR by reusing the exhaust gas to re-enter 
the combustion (EGR), which will help reduce the burning temperature. And less emission of NOX pollution 
as well, which uses a common fuel system that has fine tuning in each of these types. Resulting in a lower 
NOX volume than using diesel in every cycle speed, as well as reducing the amount of diesel oil and increasing the 
supply of liquefied petroleum gas will result in a decrease in NOX volume. 
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 Hydrocarbons, HC 
 

 
Figure 6: The graph shows the amount of HC from the use of a common fuel system during various speed 

 
 From the graph, Figure 6, the amount of HC gas mixed in the exhaust from testing from the use 
of a common fuel system, there is a supply of liquefied petroleum gas into the cylinder through the intake 
channel. And will have to wait for the main fuel to be the ignition diesel first, then the flame will spread to 
the gas fuel explosion, which may have some parts of the fuel, some of which are not being burned, which 
results in higher HC gas. Much of the liquefied petroleum gas, the amount of HC gas that comes out with 
the exhaust, is also higher. The thicker mixture due to the mixture of liquefied petroleum gas, which makes the 
infection The fire reacts more difficult with O2. 
 Carbonmonoxide (CO) 
 

 
Figure 7: Graph showing the amount of CO from the use of the fuel system in various speed cycles 
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 From the graph, Figure 7, in this experiment, the use of liquefied petroleum gas is used in conjunction 
with diesel oil, therefore, the analysis of the results can be verified that the amount of CO gas from the exhaust 
of the fuel system together with liquefied petroleum gas. With a higher value than using diesel. This is 
because liquefied petroleum gas contains carbon components. And high hydrogenation than diesel fuel. 
And when using liquefied petroleum gas to enter may result in less air because naturally, diesel engines 
operate at a very high air-to-fuel ratio. Therefore, when increasing the amount of liquefied petroleum gas 
less air, causing the combustion process to not be complete, so there is more gas left in the form of CO gas 
in the exhaust. 
 

SUMMARY OF EXPERIMENTAL RESULTS 
             1. Black smoke is likely to decrease. When using a common fuel system except during the period 
of adjusting the amount of gas at around 2500 rpm, the amount of black smoke will increase but not exceed 
the criteria announced by the Ministry of Natural Resources and Environment. Subject: Setting the standard 
of black smoke of engines that use ignition engines with compressive strength. By setting the standard 
value of black smoke from the maximum exhaust pipe without burden, the value must not exceed 50% 
when examined with black smoke measuring instrument, filter paper system. 
              2. The amount of  NOX gas is reduced, reducing the amount of diesel oil and increasing liquefied 
petroleum gas will result in a decrease in NOX and can be observed when the speed is higher. The higher the 
rate of NOX, the more likely it will be. For the formation of  NOX compounds will appear from oxygen and the 
temperature in the high combustion chamber will lead to the formation of NOX at a high rate during low 
engine speeds without sufficient oxygen for the formation of  NOX formation. 
             3. The amount of HC gas is higher in the actual work. Over-overlapping periods are relatively long 
in the low cycle period. Will result in higher HC amounts if used liquefied petroleum gas will make the 
pollution of this HC very low. Which liquefied petroleum gas supplied to the cylinder is gas and lighter. 
There may be a slipped flow from the intake valve to the exhaust valve. And some fuel is not burned and 
the amount of HC gas mixed in the exhaust. 
         4. The amount of CO gas from the exhaust of the fuel system together with liquefied petroleum gas 
with a higher value than using diesel. Because liquefied petroleum gas contains carbon and high hydrogenation 
than diesel fuel. Therefore, when increasing the amount of liquefied petroleum gas. Therefore the combustion 
process is not complete, therefore, the gas is left in the form of CO gas in the exhaust. 
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ABSTRACT 
 The objective of this study is to study the effects of engine operating temperature in a common 
fuel system engine from a modified diesel engine, a common rail fuel system using liquid petroleum gas with 
diesel fuel. The engine that is adapted is the Isuzu 4jk1-TC diesel engine. It is a 4-stroke diesel engine with 
2500 cc size and has a turbocharger to help with the air. By modification with the installation of a liquid 
petroleum fuel system for injection system, after installation, we test the engine and adjust the mixture between 
liquid petroleum gas and diesel. After that, the temperature test was coolant temperature, coolant temperature 
off temperature test chamber, exhaust temperature, and oil temperature at 1500, 2000, 2500 and 3000 rpm, 
with adjustment settings of various parameters such as engine speed, and torque. We take notes, keep and 
analyze all the studies in this research. They will be used to consider the data for adjusting the proportion 
of diesel oil and liquid petroleum gas without causing damage to the engine. 
  From the fuel feed test, the common fuel system has not found any irregularities or damage. The 
common rail engine has an engine coolant temperature detector. If the engine has too much engine operating 
temperature, the system will cut the operation of the engine so that it cannot continue to work. In addition, 
the common fuel system has an exhaust temperature monitoring system. If both of these temperatures are 
caused by a high rise that may cause damage to the engine. The system will cut the work if it is in the case 
of the engine. The engine control system will control the engine to not accelerate normally. There will be no delay 
in accelerating the engine. Regarding the part of the common fuel system, if the exhaust temperature is too high, 
this system will cut off the liquid petroleum gas supply immediately. But diesel fuel still works normally. 
Keywords: diesel engine, dual fuel. 
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INTRODUCTION 
 Using alternative fuels began to happen due to the shortage of fuel and must be imported from 
abroad. At a consistently higher price, alternative fuel gas that has been specially anticipated. Because it is 
a gas that causes less air pollution than oil and from the global warming problem due to the greenhouse effect 
and many countries are trying to reduce greenhouse gas problems Including paying attention to pollution 
problems and air quality in their country. Thus increasing the emission standards of the engine. But that is 
not enough because of the expansion in many. Many forms of transport systems. 
 The researcher therefore is interested and recognizes the importance of using natural gas as an 
energy to replace energy from oil. Therefore modified the method of using the diesel dual fuel joint system, which 
is used between gas and diesel fuel simultaneously. By adjusting the ratio between the amount of diesel oil 
and gas fuel to suit the diesel engine. In this experiment, the researchers used liquid petroleum gas. As co-fuel 
and diesel fuel as the main fuel. The engine used for testing is Isuzu diesel engine D-max, code 4JK1-TC. 
In this research, the researcher has installed the engine that is tested with the engine performance tester. 
After that, the co-fuel system of the AC autogas model Stag Diesel was installed. By finding the optimal 
point of using gas as the main fuel with the best trend. In order to study information about engine tuning 
and engine performance to be able to use normally, the engine operating temperature in different parts is 
not too high. For the use of gas as an alternative fuel in the future. 
 

EXPERIMENTAL EQUIPMENT 
 Automotive engine test bed 
 

 
              

Figure 1: Laboratory and experimental equipment 
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 Temperature indicator 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2: Temperature indicator 

 
 Water temperature, engine entrance (T1)  Water outlet temperature of engine (T2) 
 Outside air temperature (T3)    Temperature value from exhaust pipe (T4) 
 Fuel temperature (T5)      Oil temperature (T6) 
 Cooling tower temperature (T7) 
 
 Thermo sensor 
 

 
 

Figure 3: Exhaust temperature sensor 
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TEST METHOD 
 This research tests the temperature of work in various parts of the engine using diesel fuel as the 
only fuel. Compare with the use of a common fuel system. The researcher has installed the equipment and 
control system for fuel injection joint to the engine used to test. This research studied four common rail diesel 
engines and researched to find engine modification data to be a mixed fuel engine. By installing a fuel 
injection system into the intake manifold to pay liquefied petroleum gas to the engine by testing the engine. 
After that, the temperature test was coolant temperature, coolant temperature off temperature test chamber, 
exhaust temperature, and oil temperature at 1500, 2000, 2500 and 3000 rpm, with adjustment settings. 
Various parameters such as engine speed, torque and take notes, keep and analyze all the studies in this 
research will be used to consider the data for adjusting the proportion of diesel oil and liquid petroleum 
gas without causing damage to the engine. 
 Which has constant air temperature control before entering the engine. The method of adjusting 
the mixture of the mixed fuel system is fine tuning to reduce the amount of diesel fuel by about 10% and 
30%, and there is a fine tuning in the program to provide the system with additional liquefied petroleum 
gas. By adding numbers to the tuning table is a numerical value. There are 3 values that the researcher has 
put in, namely G + 1, G + 3 and G + 5. Such values have an effect on the amount of liquefied petroleum 
gas. Which will be more according to the number entered more according to the amount entered, which 
the researcher has recorded the test results with results from the following values. 
 

TEST RESULT 
 Exhaust temperature 
 

 
Figure 4: The graph shows the exhaust temperature from the use of the fuel system in various speed cycles 
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 From the graph, Figure 4, shows the comparison of the maximum exhaust temperature in each 
cycle. During the idle period up to 1500 rpm, the use of a common fuel system. As a result, the maximum 
exhaust gas temperature occurs. During the reduction of diesel oil by 10% and the gas supply at the level 
of G + 1 (D90 G + 1), which results in the exhaust temperature being 227 degrees Celsius, up 0.89% compared 
to the use of diesel oil alone. 
 At around 2000 rpm, the use of a common fuel system results in the highest exhaust gas temperature. 
During the reduction of diesel oil by 10% and supplying gas at the level of G + 1 (D90 G + 1), which results 
in the exhaust temperature being 332 degrees Celsius, up 0.89% compared to the use of diesel oil alone. 
 During the 2500 rpm cycle, the use of a common fuel system results in the highest exhaust gas 
temperature. During the reduction of diesel oil by 10% and supplying gas at the level of G + 5 (D90 G + 5), 
which results in the exhaust temperature being 382 degrees Celsius, up 20.89% compared to using diesel oil 
alone. 
 During the 3000 rpm cycle, the use of a common fuel system results in the highest exhaust gas 
temperature. During the reduction of diesel oil by 10% and supplying gas at the level of G + 5 (D90 G + 5), 
which results in the exhaust temperature being 436 degrees Celsius, up 32.93% compared to using only 
diesel. 
 Water coolant temperature 
 

 
 

Figure 5: The graph shows the coolant temperature from the use of a common fuel system during  
        various speed cycles 
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 From the graph Figure 5, shows the cooling water temperature of the engine that is released from the 
engine before being cooled. During the idle period up to 1500 rpm, the use of a common fuel system. Resulting 
in the highest coolant temperature in the range of 10% diesel reduction and gas supply at level G + 1 (D90 G + 1), 
which results in a coolant temperature of 63 degrees Celsius which is higher 1.61% compared to using only 
diesel. 
 During the 2000 rpm cycle, the use of a co-fuel system results in the highest cooling water temperature 
in the range of 10% diesel reduction and gas supply at level G + 1 (D90 G + 1), which results in water 
temperature. The coolant has a value of 86 degrees Celsius, up 6.17% compared to the use of diesel oil 
alone. 
 During the 2500 rpm cycle, the use of a co-fuel system resulted in the highest cooling water temperature 
occurring during the 10% reduction of diesel fuel and supplying gas at the level of G + 5 (D90 G + 5), which 
resulted in water temperature. The coolant has a value of 68 degrees Celsius, up 3.03% compared to using 
only diesel. 
 During the 3000 rpm cycle, the use of a common fuel system results in the highest cooling water 
temperature in the range of 10% diesel reduction and gas supply at the level of G + 5 (D90 G + 5). The 
coolant has a value of 69 degrees Celsius, up 7.81% compared to using only diesel. 
 
 Engine oil temperature 
 

 
Figure 6: Graph showing engine oil temperature from the use of a common fuel system during  

      various speed cycles  
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 The researcher would like to clarify the information that follows. In the idle period up to 1500 rpm, 
the use of a co-fuel system results in the highest oil temperature occurring during the 10% reduction in 
diesel fuel and the gas supply at the level of G + 1 (D90 G + 1), which results in the temperature Engine oil 
has a value of 76 degrees Celsius, up 1.33% compared to using diesel oil alone. 
 During the engine cycle at 2000 rpm, it was found that the use of a common fuel system had the 
greatest impact on the oil temperature. At the reduction of diesel oil by 10% and supplying gas at level G + 1 
(D90 G + 1), which results in the engine oil temperature being 86 degrees Celsius, up 6.17% compared to 
using diesel oil alone. 
 During the engine cycle at 2500 rpm, it was found that the use of a common fuel system affected the 
engine oil temperature to be the highest at 10% reduction in diesel fuel and gas supply at the level of G + 5 
(D90 G + 5). Engine oil has a value of 94 degrees Celsius, up 4.44% compared to using diesel oil alone. 
 During the engine cycle at 3000 rpm, it was found that the use of a common fuel system affected 
the oil temperature to the highest. At 10% reduction in diesel oil and gas supply at the level of G + 5 (D90 
G + 5), which results in the engine oil temperature being 100 degrees Celsius, up 11.11% compared to using 
only diesel. 
 

SUMMARY OF EXPERIMENTAL RESULTS 
           From the fuel feed test, the common fuel system has not found any irregularities or damage. The 
common rail engine has an engine coolant temperature detector. Which if the engine has too much engine 
operating temperature. The system will cut the operation of the engine so that it can not continue to work. 
In addition, the common fuel system has an exhaust temperature monitoring system. Which, if both of these 
temperatures are caused by a high rise that may cause damage to the engine. The system will cut the work 
if it is in the case of the engine. The engine control system will control the engine to not accelerate normally. 
There will be no delay in accelerating the engine. And if in the part of the common fuel system. If the exhaust 
temperature is too high, this system will cut off the liquid petroleum gas supply immediately. But diesel 
fuel still works normally in this experiment, this event has not yet been found. 
 1. The exhaust gas temperature is found to be the highest in the range of 3000 rpm. The use of a 
joint fuel system results in the highest exhaust gas temperature occurring during the 10% diesel reduction 
and gas supply at the level of G + 5 (D90 G + 5), which results in the exhaust temperature having a value 
of 436 degrees Celsius, up 32.93% compared to using diesel oil alone. 
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 2. The coolant temperature was found to be the highest in the range of 3000 rpm. Resulting in coolant 
temperature during the reduction of diesel oil by 10% and supplying gas at the level of G + 5 (D90 G + 5), 
which results in the cooling water temperature being 69 degrees Celsius, up 7.81% compared to using diesel 
oil alone. 
 3. The highest oil temperature during the engine cycle at 3000 rpm, it was found that the use of 
a common fuel system affected the highest oil temperature At 10% reduction in diesel oil and gas supply 
at the level of G + 5 (D90 G + 5), which results in the engine oil temperature being 100 degrees Celsius, 
up 11.11% compared to using only diesel. 
 Concluded that using a common fuel system results in a higher overall operating temperature, but 
will not be harmful to the engine if the mixture is suitable From the experiment, it was found that adjusting 
the mixture of adding G + 7 liquefied petroleum gas fuel resulted in the exhaust temperature exceeds 450 
degrees Celsius, in which the system will cut off the gas system before the engine is damaged due to the 
temperature. Too high. 
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ABSTRACT 
 This study analyzes an acceleration of a modified small truck. The vehicle has been converted using 
the motor 5 kW. With the load of 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg and 300 kg with the speed limits 10 km/h, 20 
km/h, 30 km/h and 40 km/h, the ambient temperature during the tests was at the average 35° C. at the Ancient 
City, Mueng Samut Prakan, Thailand. The results show an analysis of acceleration of the modified small truck 
using motor 5 kw at 0-40 km/h, which the acceleration on average 6.2s that it can take the 300 kg load. 
Keywords: vehicle electric, small truck. 
 

INTRODUCTION  
        Electric vehicles (EVs) are considered as future cars to solve oil dependency and environmental 
problems. However, the spread of EVs is limited by high price, long charging time, few charging stations 
and limited driving range. The limited driving range and long charging time may lead to some stochastic 
factors such as vehicle characteristics, driving behavior, traffic state, road topography and weather condition. 
 Electric vehicles (EVs) are being increasingly seen as a form of sustainable personal transport in 
the future. This idea has been reinforced through government policies across the world feasibility. In a battery 
electric vehicles (BEVs) all energy to propel the vehicle is carried in batteries, which has major consequences 
for the vehicle design and performance. It can be seen that the battery capacity of most BEVs are between 
20 and 30 kWh, which lead to a range of 120-170 km. Another deficiency of this type of vehicle is the 
noise level is high enough. Air pollution also impacts on the environme. 
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 For this reason, the researchers are interested the analysis acceleration of the modify small truck 
using motor 5 kW to the analysis on load.  
 

OBJECTIVES 
  To analysis the acceleration of a small truck on load. 
 

REVIEW LITERATURE 
 A battery electric vehicle is being developed at the Eindhoven University of Technology, which 
will be used in future research projects regarding electric mobility. Energy storage in batteries is still at least 25 
times heavier and has 10 times the volume in comparison to fossil fuel. This leads to an increase of the 
vehicle weight, especially when trying to maximise the range. A set of specifications is derived, taking into 
consideration the mobility requirements of people living in the Netherlands and the capabilities of electric 
vehicles. The VW Lupo 3L 1.2 TDI has been selected as the vehicle to be converted into a battery electric 
vehicle, since it has many favourable characteristics such as a very low mass and good aerodynamics. The 
design choices considering the power train and component selection are discussed in detail. Finally the battery 
electric Lupo is compared to the original Lupo 3L considering energy usage, costs per km and CO2 emissions. 
With respect to these aspects the advantages of electric propulsion are relatively small, as the donor vehicle 
is already very fuel efficient (Besselink et al, 2010).  
 Battery electric vehicles (BEVs) are considered as cars of the future to solve the energy shortage 
and environmental problems. However, the driving range of BEVs is not comparable with internal combustion 
engine vehicles because of the limited energy density of battery. Besides this, the long charging time and 
limited number of charging stations will contribute to the driver's range anxiety. The battery density is 
improving day by day and carrying a big battery can increase the driving range, it is however expected that for 
future mass adopted BEVs, the battery capacity will still be constrained due to weight and cost issues. To 
improve the driving range and reduce the range anxiety, three methods can be taken: improving the vehicle 
energy efficiency, predicting the energy consumption accurately and choosing an energy efficiency route 
(Jiquan, 2016). 
 Electric vehicles (EVs) have tremendous potential due to their ‘zero tail-pipe emission’ and low 
maintenance costs. However, a higher upfront cost comparing to internal combustion engine vehicles (ICEVs) 
threatens the popularity of EVs in Australia. Moreover, the uncertainties of the new technology are often 
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responsible for unanticipated costs over the vehicle life cycle. Hence, this paper aims to investigate the 
economic feasibility of EVs in Australia. A Life Cycle Cost (LCC) analysis was conducted on the 2011 
Nissan Leaf in order to estimate the total economic impact over its life cycle under Australian conditions 
(Sami, Wen & Nikkita, 2017).  
 The issue of the depletion of oil reserves in the world, and the problem of air pollution produced 
by motor vehicles, motivate many researchers to seek alternative energy sources to propel the vehicle. One 
promising way is to replace combustion motor with an electric motor, which is known as an electric vehicle. 
First stages of this research is to model the flow of power in the electric vehicle energy system to obtain 
its characteristics. Power flow efficiency in electric vehicle is very important because this type of vehicle 
is highly dependent on the limited electrical energy supplied by a battery. Therefore it should be managed 
properly. This study is to look into the power flow calculation so that the amount of electrical energy is in 
accordance with the needs of electric vehicle. The design of small electric vehicle model using MATLAB/Simulink 
software is to get the best power flow response to the electric vehicle energy system (Bambang Sri Kaloko, 
Soebagio & Mauridhi Hery Purnomo, 2011). 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 This research is experimental research the modification a small truck by using motor 5 kW. There 
are details as follow. 
 A small truck characteristic 
 1. General description 
 In the conversion the engine is replaced by motor and gearbox has ratio 10:1 with has the top speed 
to forward of 40 km/h and the top speed to reverse gear of 20km/h. The energy storage has provided by 
batteries 48V 160 A on the truck, see Figure 1 which is the detail for technical specifications can be found in 
Table 1.   
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Figure 1: A small truck using motor 5 kW 
 
Table 1: Specifications the small truck 

Description Value 
Dimension (L/W/H) 4000 x 1500 x 1700 mm 

Curb weight 500 kg 
Max. weight 800 kg 

Weight distr. (Front/Rear) 60/40 
Tyre pressure 32 psi 

Charger 25A 220VAC 
Battery voltage 48 VDC 

Battery max. current 160 Amp 
Motor power 5 kW 
Motor torque 110 Nm 
Motor type AC induction motor 
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 2. Analysis 
 Analysis have been using with loads 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg and 300 kg. The speed limits 10 

km/h, 20 km/h, 30 km/h and 40 km/h which is the ratio to the gearbox specification of 40 km/h. See Table 2. 
 
Table 2: The use load on a small truck 

Speed Load 
10 km/h 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg 
20 km/h 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg 
30 km/h 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg 
40 km/h 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg  300 kg 

 
 3. Measure and tools 
 The measure of the speed limit 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h and 40 km/h which the load 100 kg, 
150kg, 200 kg, 250 kg and 300 kg with to use dashboard on a small truck. See Figure 2. The ambient 
temperature during the tests was on average 35°C. at Ancient City, Mueang Samut Prakan in Thailand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2: The diagram of dashboard on a small truck 
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RESULTS 
 The results of the analysis to use speed 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h and 40 km/h. When increasing 
the load must be accelerated to speed. See Figure 3. 
 

 
 

Figure 3: Show regenerative speed per time the on load 
 

CONCLUSIONS 
 The analysis acceleration of the modify small truck using motor 5 kW. It can be seen that the 
acceleration from 0-40 km/h uses different weights respectively. Have the weight of 100 kg, 150 kg, 200 
kg, 250 kg and 300 kg, which the speed limit 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h and 40 km/h with to use the 
dashboard tools. The results show of analysis acceleration of the modify small truck using motor 5 kW at 
0-40 km/h. which the acceleration on average 6.2s it can the load for 300 kg. 
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APPLICATION ROBOT 7 AXIS FOR JADE PRIEST 
 

Witoon Huankhoksung* 
Thatchaset Athivongwarit* 

Sophon khongkaew* 
 

ABSTRACT 
 This research is consider the robotics movement. It’s as same as men’s arm or mechanical arm 
to help to grasp, to movement the something’s, to welding arm, robotic arm to help the assemble line, etc.  
Application Robot 7-axis robot is designed and machine for Jade Priest; Research has used jade form Wat 
Dhammamongkol. In order to solve problems in production that do not meet the needs. And collect the value 
for further development. 
Keywords: robotic arm, robotics movement, angular acceleration, jade priest. 
 

INTRODUCTION 
 As the technology is continuing improvements by researchers. They are robotic basic to control 
equipment and electronic tool such vacuum cleaner and distributor fuel car etc. it’s supporting the comfortable 
and work of machine accurate and others. Likewise, the consumable of energy will be increasing support 
the technology such fuel energy, electric energy. This problem will be supporting from government and 
private for help to save and reduce. The new energy replaced together it. So, the researchers are to do 
controlling the most gently principle. The others controlling electric tool is saving electric energy. An 
industerial robot is a   reprogrammable, multifunction manipulator designed to move materials, part, tools 
or spacial devices through variable programmed motion for the performance of a variety of tasks. At 
Thammamongkol Temple, there is a need to create a large number of jade monks, but can only create 1 
person for 1 month. So I have the idea of using robots to create, because it will meet all standards as well. 
And get the number according to the production order and fast. 
 
 
 
* Department of Automotive Technology, Siam Technology College, Bangkok, Thailand 
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 Classification by mechanical structure 
  1. Linear robots (including cartesian and gantry robots) 
  2. SCARA robots 
  3. Articulated robots 
  4. Parallel robots (delta) 
  5. Cylindrical robots 
  6. Others 
  7. Not classified 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
  
 
    
                                                                                                

 
 
 
 
 
 

Figure 1: Examples of applications of articulated robots 

Handling for metal 

casting                                        

Palletizing 

Welding Painting 
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OBJECTIVES 

      1. Making a jade Buddha statue with a Robot 7 Axis.  
      2. Collect values and and compare problems between people and robots. 
 

REVIEW LITERATURE 
          Giovanni Tonietti and Antonio Bicchi (Tonietti & Bicchi, 2002) In this paper, an independent 
joint position and stiffness adaptive control for a robot arm actuated by McKibben artificial muscles is 
reported. In particular, muscular and dynamic parameters of the system are supposed unknown. Adaptive 
control performance is tested in a one degree of freedom experimental setup and compared with PID control 
performance. The adaptive control scheme is then applied to a robot arm that is conceived to perform tasks in 
anthropic environments. The adaptive control developed is such that performance of the robot arm is very 
similar to human arm performance. Experimental  results are reported. 
       Anuwat Bumrungkit (2010) The research focuses on the operation of the robot. With mobility 
similar to human and or the robot arm to assist in moving the thing. Also focus on the movement of arms 
control. The design and build the two links and applied to motion control minimum jerk and compares the 
results from calculations with the actual work. The mobile is a direct current motor and servo motor is a measure 
of the experimental values. The angular velocity, Angular acceleration and torque motor. The measured value 
of the electricity used in the motor rotation. The research that the angular velocity, angular acceleration 
and torque motor number 1, 2 movement up and down from measurement system has compared with the 
value at theory 33% 54%, 41% 37%, 40% 40%. Can summarize that true work of two arm robot that is 
from the minimum jerk control has the vibration trembler happens 39%. 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
 The researcher selected the qualitative research methodology by using Delphi technique EDFR 
and data collection method. 
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 1. Scan the jade Buddha to create a pattern.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
                                       

 
 
 
 

 
Figure 2: Buddha model 

 
               2. File repair. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3: Buddha model 
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 3. Repaired files. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4: Buddha model 

 
 4. Enter the model into the robot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: The robot is working 
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  5. Robots finished. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: Buddha model completed 
 
 6. The work that people continue to complete 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: Buddha model completed 
 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

56 

 

RESULTS 
 Based on the comparative research between the use of people carving and using robots to carve 
the jade Buddha. If using carvings from the beginning to the end, we will get 1 monk. It takes 30 days to 
complete. But if using the robot to complete the engraving, it will take about 5 days. nd the work is more 
standardized and the damage of jade is less. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                        
 

Figure 8: Show compare people per robot 

 
CONCLUSIONS 
 But from this research, knowing that there is some work that the robot cannot do, it must be used instead 
maximum benefit. The results of etching compared to the theory. Can be produced quickly and with more 
accuracy than the engraving can be produced in large quantities. 

 

People Robot 
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ปัจจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานขายที่มีผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของ

ลูกค้ารถบรรทุกมือสอง  

FACTOR OF SALESPERSON ATTRIBUTES AFFECTING TRUST AND 
INTENTION TO BUY OF THE CUSTOMERS OF  

SECOND-HANDED TRUCK  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุก
มือสอง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสอง  จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานขายที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ
และความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสอง กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อรถบรรทุกมือสอง จํานวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการ
เส้นถดถอยพหุคูณ  
  
 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2561 
** ผู้อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และรักษาการผู้อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    
     มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** นักวิชาการอิสระ 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อต่อพนักงานขายรถบรรทุก
มือสองอยู่ในระดับมาก 2) ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสองที่แตกต่างกันตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอาชีพ และ 3) ปัจจัยคุณสมบัติของพนักงานขายที่มีผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อ
ของลูกค้ารถบรรทุกมือสองในจังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านความเข้าใจความต้องการ ด้านความสามารถตอบสนอง 
ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ ด้านทักษะการนําเสนอ และด้านการมีศิลปะโน้มน้าวใจ 
ค าส าคัญ: คณุสมบัตพินกังานขาย, ความไว้วางใจ, ความตัง้ใจซื้อ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the level of trust and intention of customers to 
buy second-hand trucks, 2) to compare the level of trust and intention to buy second-hand trucks in Rayong 
Province classified by personal factors, and 3) to examine the influence of factors of qualities of salespersons 
affecting trust and intention of customers to buy second-hand trucks. The samples of this study were 400 
customers of second-hand trucks. The tool used in data collection of this research was a questionnaire. 
The data were statistically analyzed by percentage, average mean, standard deviation, analysis of variance, 
and multiple regression analysis. 
 The results showed that 1) the level of trust and intention of customers to buy was high, 2) the 
respondents who had different occupations had different trust and intention to buy second-hand trucks, and  
3) the factors of qualities of salespersons affecting trust and intention of customers to buy were understanding 
customers’ needs, ability to respond, creative ideas, presentation skills, and persuasive ability. 
Keyword: salespersons, trust, intention to buy. 
 

บทน า   
 การขนส่งภายในประเทศแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การขนส่งทางน้ํา การขนส่งทางอากาศ และ
การขนส่งทางบก ซึ่งในการขนส่งแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน การขนส่งทางบกเป็นการขนส่งที่
นิยมและมีปริมาณการขนส่งสินค้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งโดยวิธีอื่น สาเหตุที่การขนส่งสินค้าทาง
บกได้รับความนิยมเนื่องจากมีข้อได้เปรียบมากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นคือ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง เนื่องจากมีโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ 
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 ในส่วนของการขนส่งทางบกนั้นสามารถแบ่งเป็นการขนส่งทางระบบรางโดย รถไฟและการขนส่ง
ทางถนน และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2552-2556 พบว่า พาหนะประเภท
รถบรรทุกเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทั้งการขนส่งสินค้าที่ได้ในปริมาณมาก อีกทั้งยังไปสู่จุดหมายปลายทางท่ี
แตกต่างกันได้อย่างสะดวก ประกอบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ มีข้อจํากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถ
รองรับความต้องการขนส่งสินค้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่สามารถให้บริการขนส่งจาก
แหล่งผลิตถึงแหล่งบริโภคได้โดยตรง 
 สภาวะการแข่งขันกันของรถบรรทุกมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดรถบรรทุกมือสองซึ่งมี
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการทุกรายมีเป้าหมายที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทํา
ให้ต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายทุกกลุ่มเชื่อว่าการแข่งขันดังกล่าวจะ
ทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องการให้บริการรวมถึงคุณภาพของรถบรรทุกมือสองซึ่งจะตอบโจทย์
ลูกค้าให้มากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องดึงดูดลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในเรื่องของราคาคุณภาพเทคโนโลยีการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันรวมถึง
การพัฒนาศักยภาพทางการบริหารและการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการทําความเข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อป้องกันการประสบ
กับภาวะขาดทุนและต้องปิดกิจการในอนาคตจากสภาพปัญหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดพัฒนาธุรกิจทั้งในด้านราคาและส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
 งานวิจัยที่ผ่านมาได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการขายรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
คุณภาพการให้บริการและการจัดการคุณภาพโดยรวมในการขนส่งของบริษัทรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใน
จังหวัดดานัง-เวียดนาม (สุมาลี เงยวิจิตร, 2560) ปัจจัยทางการตลาดและความประสงค์ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์
บรรทุกสิบล้อมือสองของผู้ประกอบการในจังหวัดสระบุรี (ธวัชชัย ชมภูพาน, 2552) การศึกษาประสิทธิภาพ
การให้บริการขนส่ง โดยรถบรรทุกในภาคกลางของบริษัทเบญจวรรณ แอนด์ บวร ขนส่ง จํากัด (เบญจวรรณ  
จู๋แหลมฟ้า, 2558) ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื้อรถบรรทุกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
(อมร ชคทิศ, 2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกและพฤติกรรมการแข่งขันของผู้แทนจําหน่าย
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (รามณรงค์ วัฒนกุล, 2558) 
 พนักงานขายถือว่ามีส่วนที่จะทําให้ลูกค้าเลือกตัดสินใจที่จะซ้ือรถบรรทุกคันนั้น ๆ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะมุ่งศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานขายที่มีผลต่อความไว้วางใจและความต้ังใจซื้อของลูกค้า
รถบรรทุกมือสองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะด้านการขายของพนักงานขายที่จะส่งผลต่อความ 
สัมพันธ์ ความไว้ใจ และความตั้งใจซื้อของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่ง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้
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จากการทําวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือปรับปรุงธุรกิจจําหน่ายรถบรรทุกมือสองให้
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ที่สนใจซื้อรถบรรทุกมือสองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความไวว้างใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสองจําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการที่มีพนักงานขายในด้านความไว้วางใจ และ
ความตั้งใจซื้อ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีระดับความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อกับพนักงาน
ขายรถบรรทุกมือสองที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานขายที่อิทธิพลต่อระดับความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อระหว่าง
พนักงานขายกับลูกค้ารถบรรทุกมือสอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหา 
  1.1 ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซือ้รถบรรทุกมือสอง  
  1.2 ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรถบรรทุกมือสองที่มีผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อ
ของพนักงานขายรถบรรทุกมือสอง  
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกมือสอง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจากจํานวนทั้งสิ้น 
23,600 คน จากจํานวนยอดของรถที่จดทะเบียนใหม่ประจําปี 2561 โดยคํานวณจากวิธีการคํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามหลักการของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 
  n =    N            =                           23,600   = 393 

          1+Ne2           1+ 23,600 (0.05) 2 
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 3. ตัวแปรที่ใชใ้นการศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณสมบัติของพนักงานขายรถบรรทุกมือสอง 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสอง 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

           ตัวแปรต้น (independent analysis)                                 ตัวแปรตาม (dependent analysis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของพนักงานขายที่มีผลต่อความไว้วางใจและความตั้ง ใจของลูกค้า
รถบรรทุกมือสอง ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (documentary study) โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
บทความ วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีรูปแบบการวิจัย
เชิงสํารวจ (survey research) แบบวัดผลเป็นการศึกษาระยะสั้นที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ใช้แบบสอบถามเป็น

ปัจจัยส่วนบคุคล 
 1. อาย ุ  
 2. ระดับการศกึษา 
 3. รายได ้  
 4. อาชีพ 

 

 
 
  

ความรู้สึกของลูกค้า 
รถบรรทุกมือสอง 
1. ความไว้วางใจ 
2. ความตั้งใจซ้ือ 

ปัจจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานขาย 
1. ความรูแ้ละความเข้าใจผลิตภัณฑ ์
2. ความสามารถตอบสนอง 
3. ความคิดสรา้งสรรค ์
4. ทักษะการนาํเสนอ 
5. ศิลปะการโน้มน้าวใจ 
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เครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง (self-administered questionnaire) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากท่ีสุด ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบสะดวก (convenience sampling) โดยเลือก
จากลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกมือสองโดยให้ได้ตามจํานวนที่กําหนด 
 

ผลการวิจัย 
 สถิติเชิงพรรณนา  ค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมลูกค้าของกลุ่มตัวอย่าง 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อายุ   

21-30 ปี 138 34.5 
31-40 ปี 134 33.5 
41-50 ปี 89 22.3 
50 ปีขึ้นไป 39 9.8 

รวม 400 100.0 
2. ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาหรือต่ํากว่า 153 38.3 
ปวช./ปวส. 127 31.8 
ปริญญาตรี 104 26.0 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 16 4.0 

รวม 400 100.0  
3. รายได้   

น้อยกว่า 40,000 บาท 129 32.3 
40,001-50,000 บาท 72 18.0 
50,001-60,000 บาท 64 16.0 
60,001-70,000 บาท 64 16.0 
70,001-80,000 บาท 15 3.8 
มากกว่า 80,001 บาท 56 14.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.  อาชีพ   

เกษตรกร 247 61.8 
รับถมที่ 42 10.5 
ขนส่ง 66 16.5 
ค้าขาย 27 6.8 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 4.5 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 การศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ํากว่า คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.3 อาชีพเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 61.8 
  ผลการวิจัยระดับคะแนนปัจจัยคุณสมบัติของพนักงานขายรถบรรทุกมือสองในจังหวัดระยอง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนปัจจัยด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า มากที่สุด ( X = 4.19) รองลงมา 
คือ ปัจจัยด้านความสามารถตอบสนอง ( X = 4.13) ด้านการมีศิลปะโน้มน้าวใจ ( X = 4.12) ด้านความไว้วางใจ 
( X = 4.12) ด้านทักษะการนําเสนอ ( X = 4.09) ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ ( X = 4.06) และด้านความตั้งใจ
ซื้อ ( X = 4.03) ตามลําดับ 
 สถิติเชิงอนุมาน  การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจและ
ความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสองที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความไว้วางใจ จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   

 
ค่า F จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ การศึกษา รายได ้ อาชีพ 
ความไว้วางใจ 0.89 1.63 1.26 2.89* 
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม    เกษตรกร ( X = 4.04) 

รับเหมาถมที ่( X = 4.32) 
  

  
ขนส่งสินค้า ( X = 4.14) 
ค้าขาย ( X = 4.50) 

    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ( X = 4.17) 
 *p < .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอาชีพ ที่ลูกค้ามีความไว้วางใจซื้อ
ต่อพนักงานขายรถบรรทุกมือสองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่อาชีพค้าขายมี
ความไว้วางใจมากกว่าอาชีพรับเหมาถมที่ เพราะอาชีพค้าขายจะมีความไว้วางใจให้พนักงานขายแนะนํารถที่
เหมาะกับงานของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการเลือกซื้อรถตามความต้องการและงบประมาณของ
ลูกค้า ซึ่งในอาชีพค้าขายจะสามารถซื้อรถได้ในงบประมาณที่จํากัดกว่าอาชีพรับเหมาถมที่จึงทําให้ค่าของความ
ไว้วางในมีค่ามากกว่า ส่วนขนส่งสินค้ามีความไว้วางใจมากกว่าอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและเกษตรกรเพราะ
จะต้องเลือกรถบรรทุกมือสองให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทที่จะใช้ในการขนส่งสินค้าจึงส่งผลให้เกิดความ
ไว้วางใจต่อพนักงานขายเป็นอย่างมากตามค่าที่แสดงออกมาให้เห็นดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 3 ความตั้งใจซื้อ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   

 
ค่า F จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ การศึกษา รายได ้ อาชีพ 
ความตั้งใจซื้อ 2.26 0.30 1.70 3.34* 
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม    เกษตรกร ( X = 3.93) 

รับเหมาถมที ่( X = 4.19) 
  

  
ขนส่งสินค้า ( X = 4.14) 
ค้าขาย ( X = 4.36) 

    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ( X = 4.06) 
*p < .05  
  

 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอาชีพ ที่ลูกค้ามีความตั้งใจซ้ือต่อ
พนักงานขายรถบรรทุกมือสองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่อาชีพค้าขายมีความ
ตั้งใจซื้อมากกว่าอาชีพขนส่งสินค้า เพราะส่วนมากอาชีพค้าขายจะเป็นธุรกิจที่ดําเนินการภายในครอบครัวจึงง่าย
ต่อการตัดสินใจที่จะซื้อจึงทําให้มีความตั้งใจซื้อมากกว่าอาชีพขนส่งที่ส่วนมากแล้วจะเป็นธุรกิจใน รูปแบบ
ของบริษัทจึงทําให้การตั้งใจซ้ือมีน้อยกว่าเพราะต้องอาศัยการตัดสินใจที่มากกว่าและผ่านหลายข้ันตอน ส่วน
อาชีพรับเหมาถมที่มีความตั้งใจซื้อมากกว่าข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและเกษตรกร เพราะเป็นอาชีพที่จะต้อง
เพิ่มรถในธุรกิจอยู่เสมอจึงทําให้มีความตั้งใจซื้อมากกว่า  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของ
ลูกค้ารถบรรทุกมือสองที่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยคุณสมบัติของพนักงานขายที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจและ
............. ความตั้งใจซื้อของลูกค้า 
  

ปัจจัยคุณสมบตัิของพนักงานขาย 
ด้านความไว้ใจ ด้านความตัง้ใจซื้อ 

B  t   B t 
ค่าคงท่ี (constant) 
ด้านรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ ์

-0.32 
0.13 

-2.33 
1.67 

 0.19 
0.12 

1.22 
1.38 

ด้านความสามารถตอบสนอง 0.24 3.80*  0.26 3.61* 
ด้านความคดิสร้างสรรค ์ 0.03 0.43  0.18 2.66* 
ด้านทักษะนําเสนอ 0.18 2.75*  0.11 1.48 
ด้านศิลปะโนม้น้าวใจ 0.50 8.31*  0.27 4.05* 

R2 0.99 0.98 
*p < .05   

  
 จากตารางที่ 4 พบว่าระดับปัจจัยคุณสมบัติของพนักงานขายที่มีผลต่อความไว้วางใจของลูกค้า ได้แก่ 
ด้านความสามารถตอบสนอง ด้านทักษะนําเสนอ และด้านศิลปะโน้มน้าวใจ โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

  ความไว้วางใจ = 0.50 (ศิลปะโน้มน้าวใจ) + 0.24 (ความสามารถตอบสนอง) + 0.18 (ทักษะนําเสนอ) 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยคุณสมบัติของพนักงานขายที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของลูกค้า ได้แก่ 
ด้านความสามารถตอบสนอง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านศิลปะโน้มน้าวใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 ความตั้งใจซื้อ = 0.27 (ศิลปะโน้มน้าวใจ) + .26 (ความสามารถตอบสนอง) + 0.18 (แนวคิดร่วมสร้างสรรค์)  
 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสอง
ผลการวิจัยการเปรียบเทียบระดับความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้ารถบรรทุกมือสองของลูกค้าที่มี
ต่อพนักงานขาย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้สึกที่มี
ต่อพนักงานขายรถบรรทุกมือแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ศราวุฒิ 
พรหมเจริญ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อรถบรรทุกในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขายมากที่สุด 
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 สมมติฐานข้อที่ 2 ระดับอิทธิพลของปัจจัยคุณสมบัติของพนักงานขายรถบรรทุกมือสองที่มีต่อระดับ
ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกมือสอง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณสมบัติของ
พนักงานขายด้านความเข้าใจความต้องการ ด้านความสามารถตอบสนอง ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ ด้าน
ทักษะการนําเสนอ และด้านการมีศิลปะโน้มน้าวใจจะมีผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อของลูกค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยพนักงานขายที่มีความรู้เกี่ยวกับงานทุกด้านจะมีความมั่นใจในการขาย เป็นแนวทาง
เดียวกับการศึกษาของ Szymanski (1988) พบว่า พนักงานขายที่สามารถแยกแยะความต้องการสินค้าของลูกค้าจะ
นําไปสู่การแสวงหาลูกค้า การนําเสนอขาย และกระบวนการขาย จนกระทั่งการปิดการขายอย่างมีประสิทธิผล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยสามารถนําผลวิจัยมาสร้างเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อให้กับลูกค้า
ของบริษัทขายรถบรรทุกมือสอง ดังนี้  
 1. ด้านทักษะการนําเสนอ เนื่องจากลูกค้าก่อนการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกส่วนใหญ่จะหาข้อมูลก่อน
การตัดสินใจซื้อจากแหล่งข้อมูล ดังนั้น ผู้แทนจําหน่ายรถบรรทุกควรจะให้พนักงานฝ่ายขายเข้าไปแนะนํา
สินค้าโดยตรงกับผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค 
 2. ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะการแนะนําการขายให้กับลูกค้า
เสร็จต้องรู้จักคุณสมบัติในการใช้งานที่แท้จริง รู้ประเภท รู้ชนิดและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องและสามารถแนะนํา
สถานที่ต่อเติมและซ่อมบํารุงให้กับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีต่อตัว
พนักงานขายและบริษัทขายรถบรรทุก 
 3. ด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า พนักงานจะต้องรู้ว่าลูกค้าซื้อรถบรรทุกไปใช้งานอะไร 
มีงบประมาณเท่าไร พนักงานก็จะสามารถนําเสนอให้แบบตรงความต้องการของลูกค้า เมื่อวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้า
จะซื้อรถบรรทุกไปใช้ในงานได้อย่างถูกต้องจริง ๆ และต้องรู้ด้วยว่าใครมีอํานาจตัดสินใจซื้อ เนื่องจากพนักงาน
ขายอยากให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า 
 4. ด้านความสามารถตอบสนอง นอกจากการให้บริการที่ดีในการขายแล้วต้องมีการบริการหลังการขาย
ที่ดีด้วย มีบริการติดตามหลังการขายอย่างสม่ําเสมอและมีการติดตามลูกค้าเป็นระยะ ๆ เช่น โทรศัพท์ เยี่ยมเยียน 
แบบสอบถาม ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาพนักงานขายให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริการ
หลังการขายแก่ลูกค้าอย่างจริงจังและกําหนดเป็นหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน 
 5. ด้านการมีศิลปะโน้มน้าวใจ พนักงานขายได้เป็นธุระในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
สุภาพและเต็มใจเมื่อลูกค้ามีปัญหาและมีการติดตามหลังการขายเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้าพร้อมให้คําแนะนํา
และช่วยเหลือ 
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ก้องเกียรติ ตัง้ธนะวัฒน์* 
Kongkiat Tangtanawat 

   ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ*์* 
Dr. Sooksawaddee Nattawuttisit 

 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของวิทยาลัยแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) ซอฟท์แวร์แบบจําลองความจริงเสมือน 3 มิติ สําหรับรายวิชากายวิภาคศาสตร์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทั่วไป และ 2) เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือนด้วย
เกณท์กําหนด 80/80 โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศสื่อความจริงเสมือน จํานวน 
5 คน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่อบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี (87.25/89.01) ตามเกณฑ์กําหนด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ผลคะแนนความ
พึงพอใจต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับดี (โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36) 
ค าส าคัญ: กายวิภาคศาสตร์, ความจริงเสมือน, การแพทย์, บทเรียนมัลติมีเดีย 
 
 
   
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561 
** ผู้อํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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ABSTRACT   
 This research aims to evaluate the performance of the virtual reality multimedia lessons for supporting 
the learning of anatomy in medical schools. The research tools are multimedia virtual reality software and 
statistical analysis tools for performance evaluation of the virtual reality multimedia lesson with the 80/80 
criteria. This multimedia lesson is tested and evaluated by medical doctors who are experts in their fields 
and professionals who are experts in virtual reality fields.  
 The resultห of this research indicated that the virtual reality multimedia lesson’s performance and 
quality are at high level and the efficiency is at (87.25/89.01) which follows the criteria at 0.01. The satisfaction 
level of using the virtual reality multimedia lesson is significant which has a mean of 4.45 and standard 
deviation is 0.36. 
Keywords: anatomy, virtual reality, medical, multimedia lesson. 
 

บทน า 
 ปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีประโยชน์ 
หลายอย่าง เช่น ลดเวลา ทําซ้ําได้ ช่วยในการค้นหา สามารถเก็บบันทึก และข้อจํากัดทางกายภาพต่าง ๆ หายไป 
เช่น การเรียนการสอนในสถานที่ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล นอกจากนี้ การใช้ เทคโนโลยี
มาพัฒนาสื่อการสอนที่มีการออกแบบอย่างดี สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียนได้ ดังนั้น การพัฒนาสื่อการสอนต่าง ๆ จึงควรต้องมีการคิด วิเคราะห์ออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม ใช้งานง่าย นอกเหนือไปจากเนื้อหาความรู้ (ปรีชญา วงษ์กระจ่าง, วีรภัทร โอวัฒนาพาณิช 
และนฤนาท โลมะรัตน์, 2561) 
 เทคโนโลยีความจริงเสมอืน (virtual reality) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและถูกนํามาใช้งาน
ในด้านการศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีความจริงเสมือนสามารถสร้างสิ่งจําลองต่าง ๆ ในรูปแบบเสมือนจริง  
ทําให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการจําลองนั้น ๆ และทําให้ผู้ใช้งานรู้ว่าตนเองได้เข้า
ไปอยู่ในโลกจําลองหรือสถานการณ์จําลองที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจริง ๆ ( immersive experience) ซึ่งจะเกิดการ
กระตุ้นผู้ใช้งานให้ทํางานหรือทําสิ่งต่าง ๆ ที่จําลองมานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ, 
ออนไลน์, 2559) มีการนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการผลิตสิ่งของหรือสินค้า เราสามารถ
ออกแบบสินค้าใหม่ ๆ ผ่านระบบความจริงเสมือนได้ ในการออกแบบตกแต่งทางสถาปัตยกรรม เราสามารถ
ออกแบบห้อง บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ผ่านระบบความจริงเสมือน และสามารถให้ลูกค้าที่สนใจใน
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สิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ดูผ่านระบบความจริงเสมือนได้ หรือในการฝึกสอนขับรถ เรือ เครื่องบิน หรือการฝึกอบรม
ทางการทหาร ก็สามารถนําเทคโนโลยีความจริงเสมือนนี้มาใช้งานได้ 
 สําหรับการฝึกอบรมและการเรียนการสอนในวิชาแพทย์ ได้มีการนําเทคโนโลยีความจริงเสมือนนี้
มาใช้ เช่น การฝึกสอนด้านศัลยกรรม ฝึกสอนการวินิจฉัยโรค หรือแม้กระทั่งแบบจําลองร่างกายมนุษย์และระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งถูกนํามาใช้สอนในวิชากายวิภาคศาสตร์ จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
(Wiederhold, 2006) สามารถเห็นภาพระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถสร้างแบบจําลองร่างกายมนุษย์และระบบ
ต่าง ๆ ที่สมจริงและสมบูรณ์ มีความน่าสนใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลอื่น ๆ ได้มากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของวิทยาลัยแพทย์ทั่วไป 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
 วิชากายวิภาคศาสตร์มนุษย์ (human anatomy) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นทาง 
ด้านการศึกษาโครงสร้างต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นร่างกายของมนุษย์ และเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนาน การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์แบ่งออกเป็น 4 สาขาหลัก ได้แก่ มหกายวิภาคศาสตร์ 

Input 
- ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
  ความจริงเสมือน และการประยุกต์ 
  มาใช้งาน 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 
  การออกแบบระบบ 

 

Process 
- ศึกษาสนับสนุนการฝึกสอนวิชา 
  กายวิภาคศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี 
  ความจริงเสมือน 
- สรุปและประเมินประสิทธิภาพของ 
  ระบบสนับสนุนการฝึกสอนวิชา 
  กายวิภาคศาสตร์ 

 

Outcome 
- ผลประเมิน 
  ประสิทธิภาพ  
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(gross anatomy) จุลกายวิภาคศาสตร์ (histology) ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (neuroanatomy) และกายวิภาคศาสตร์
การเจริญเติบโต (developmental anatomy) ในปัจจุบันการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์จะเน้นไปในด้าน
การประยุกต์ใช้ และการนําเทคโนโลยีทางด้านอณูชีววิทยามาใช้ในการศึกษากายวิภาคศาสตร์ในระดับเซลล์
และเนื้อเยื่อ (Gray, 1918) 
  เทคโนโลยีความจริงเสมือน (virtual reality) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจําลองสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริงและจากในจินตนาการด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้จําลองเพียงภาพ
และเสียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่น ๆ ควบคู่กับการใส่อุปกรณ์ตรวจจับข้อมูล เช่น ถุงมือ เมาส์ 
เพื่อการรับรู้ถึงแรงป้อนกลับจากการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ในโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เช่น หากสัมผัสเก้าอี้ จะต้องรับรู้ถึงมวลความแข็งของเก้าอี้และอุณหภูมิของวัสดุ เป็นต้น เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือนสามารถแยกความเป็นจริงเสมือนจากโลกจริงและความรู้สึกถึงความมีอยู่ (psychological presence) โดยท่ี
ความจดจ่อทางร่างกายอยู่ในระดับระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ (fully immersive system) ผู้ใช้รู้สึกตัดขาดจากโลกจริง
อย่างสมบูรณ์แบบโดยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง กล่าวคือผู้ใช้จะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกจริง แต่ในความเป็นจริง
แล้วอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ, ออนไลน์, 2559) 
 

 
 

ภาพที่ 2 การนาํเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาใช้ในการแพทย์ (DiGiulio, Online, 2017) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยดําเนินวิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา
กายวิภาคศาสตร์ของวิทยาลัยแพทย์ทั่วไป โดยนําซอฟท์แวร์สื่อการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนร่างกาย
ของมนุษย์ 3D Organon VR Anatomy ท่ีพัฒนาโดยบริษัท Medis Media (www.3dorganon.com) มาใช้ในการ
เรียนการสอน โดยมีการเก็บและบันทึกข้อมูลรูปแบบความต้องการและแนวทางการฝึกสอนของอาจารย์ผู้
ฝึกสอนและนักเรียนแพทย์จากในห้องเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ไว้ในฐานข้อมูลการเรียนการสอนวิชากายวิภาค
ศาสตร์รูปแบบโมเดล 3 มิติ ซึ่งการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนประกอบด้วย สถาปัตยกรรมเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดตั้งและประมวลผล ที่มี
ฐานข้อมูลการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์รูปแบบโมเดล 3 มิติ ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

                        
  ซอฟแวร์ VR Anatomy 

             Output        

  ระบบคอมพวิเตอร์                                    VR Head-Mounted Display 

           
 VR Controllers  

 
ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมของระบบสนับสนุนการฝึกสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย ์

             ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
 
 ขั้นตอนด าเนนิการวิจัย ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี ้
 1. การศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และองค์ประกอบ
ในการพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์ของวิทยาลัยแพทย์ 
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 2. พัฒนาและติดตั้งส่ือบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
รายวิชากายวิภาคศาสตร์ของวิทยาลัยแพทย์ 
 3. ทดสอบวัดผลคะแนนความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 
3 มิติ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และด้านสารสนเทศสื่อความจริงเสมือน จํานวน 5 คน โดยใช้การประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณท์กําหนด 80/80  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ ของรายวิชากายวิภาคศาสตร์  ด้วยซอฟท์แวร์ 3D 
Organon VR Anatomy 
 2. แบบทดสอบวัดผลคะแนนความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพที่มีต่อสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ความจริงเสมือน 3 มิติ ของรายวิชากายวิภาคศาสตร์ ตามเกณท์กําหนด 80/80 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ ของรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์ (E1/E2) ตามเกณท์กําหนด 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการนําสื่อ
บทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ ของรายวิชากายวิภาคศาสตร์มาใช้งาน โดยใช้ค่าที (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2540, หน้า 104) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของวิทยาลัยแพทย์ทั่วไป ซึ่งผ่านการทดสอบและประเมินผลด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ จํานวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศสื่อความ
จริงเสมือน จํานวน 3 คน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ 
ของรายวิชากายวิภาคศาสตร์ จากองค์ประกอบ 5 ด้าน (ให้คะแนนด้วย rating scale 5 ระดับ โดย 5 เท่ากับ
คะแนนเต็มมากที่สุด และ 1 เท่ากับคะแนนน้อยที่สุด) แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเพือ่ประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ 
                 ของรายวิชากายวภิาคศาสตร ์จากตัวชี้วัด 5 องค์ประกอบ 

รายการ 

ระหว่างการใช้งาน 
ด้วยสื่อบทเรียน 

ความจริงเสมือน 3 มิติ 

หลังการใช้งาน 
ด้วยสื่อบทเรียน 

ความจริงเสมือน 3 มิติ 

ค่าเฉลี่ย 

( X 1) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

( X 2) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สามารถเข้าใช้งานสื่อบทเรียนได้ถูกต้อง และสามารถเข้าใช้งาน 
(log in) โดยกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ที่มีจํานวนมากได้พร้อม
กันในเวลาเดียวกัน  

4.50 0.16 4.52 0.38 

สามารถใช้งานรูปแบบปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเนื้อหา และ
สามารถตอบสนองต่อสื่อการเรียนการสอนได้สมจริง 

4.62 0.32 4.63 0.33 

สามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนและมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจน 

4.42 0.15 4.40 0.27 

สามารถใช้งานระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และเนื้อหาของสื่อใน
ระบบจําลองได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ สามารถเก็บบันทึก
ข้อมูลการเข้าใช้งานและสามารถเข้าไปทบทวนย้อนหลังได้ 

4.28 0.32 4.30 0.23 

ด้านความถูกต้องของเนื้อหาวิชา โปรแกรมแบบจําลองที่ใช้งาน
มีข้อมูลทางกายวิภาคศาสตร์ที่สมบูรณ์และถูกต้องเที่ยงตรงตาม
หลักกายวิภาคศาสตร์ที่เหมาะสม 

4.59 0.16 4.42 0.20 

รวม 4.36 0.22 4.45 0.36 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การนําสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ มาใช้สนับสนุน
การเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์นั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 
87.25/89.01 (4.36/5*100 / 4.45/5*100) โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการใช้งานบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
โลกเสมือนจริงสูงกว่าก่อนการใช้งาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก หลังจากที่ได้ทดสอบการใช้งานบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์โลกเสมือนจริง โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 
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 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งไดผ้ลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการวจิัย ดังนี ้
 1. สื่อบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์นี้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36) เนื่องจากการพัฒนาสื่อบทเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีเทคนิคการ
ออกแบบที่ผสมผสานได้เหมาะสมตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่หลักสูตรได้วางไว้ ทําให้
ผู ้สอน และผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับสื่อการเรียนการสอนนี้ นอกจากนี้การออกแบบและจัด
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้ใช้งานมีความสนใจในเนื้อหาบทเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 2. ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนมัลติมีเดียความจริงเสมือน 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของวิทยาลัยแพทย์ อยู่ในระดับดี (87.25/89.01) ตามเกณฑ์กําหนด 80/80 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า การนําสื่อมาใช้งานสามารถทําให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของตัวชี้วัดทั้ง 5 องค์ประกอบได้ในระดับดี ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้งานได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะพื้นฐานที่สําคัญมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพเสมือนจริงของกายวิภาคศาสตร์ของ
มนุษย์ที่ปรากฏขึ้นได้ และสามารถเข้าทบทวนบทเรียนได้ตลอด โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนจริง จึงทําให้ประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากใช้งานสื่อบทเรียนความจริงเสมือนนี้  
 

อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Seymour et al (2002) ; Ruthenbeck (2014); Fairen 
et al (2017); Ekstand et al (2018); Kuehn (2018) ที่ให้แนวคิดว่า ในการสร้างบทเรียนให้มีความเหมือนจริง ควร
คํานึงถึงความเสมือนจริงมากที่สุด และผู้วิจัยเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีของโลกเสมือนจริงเพื่อการถ่ายทอดสิ่งที่
เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ สามารถใช้เป็นสื่อที่นํามาสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้อย่าง
ดีเยี่ยม และยังช่วยให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทั้งในห้องเรียนและการเรียนแบบ
ทางไกลอีกด้วย อีกทั้งมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ 
และมีช่องทางให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความ 
สามารถของตนเองอย่างอิสระ เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาก็สามารถทบทวนใหม่ได้ โดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง เวลา 
และสถานที่เรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 การใช้งานโปรแกรมจําลองนี้ พบว่า ยังมีข้อจํากัด กล่าวคือหากทรัพยากรคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
ต่ํา อาจทําให้การใช้งานโปรแกรมค่อนข้างช้าหรือไม่สามารถใช้งานได้เลย จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดหา
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะการใช้งานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น 
นอกจากนี้ การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการสร้างโลกเสมือนจริงที่ดีต้องคํานึงถึงการประยุกต์ใช้ 
คุณสมบัติของผู้เรียน และคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ด้วย การผสมผสานเทคโนโลยีในรูปแบบโลกเสมือน
จริงกับเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดีย เช่น ภาพ แสง สี และเสียง การนําเสนอในรูปแบบ 3D การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
การจําลองภาพให้เห็นเสมือนจริง การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงจะทําให้ได้สื่อการสอนที่มี
คุณภาพสูงขี้น 
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พฤติกรรมการใช้ขนส่งมวลชนที่มีต่อความคาดหวังในระบบสัญจรอัจฉริยะ 
บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 

MASS TRANSPORTATION BEHAVIOR TOWARDS EXPECTATION IN 
INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS BANGSAN, CHONBURI  PROVINCE 

 
จารพุัฒน์ สายทองค า* 
Jarupat Saithongam 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมของผู้ใช้ขนส่งสาธารณะบริเวณชายหาด 
บางแสน จังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะบริเวณชายหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน Smart Mobility ของขนส่ง
สาธารณะบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ใช้ขนส่งสาธารณะ จังหวัดชลบุรี จํานวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับพฤติกรรมของผู้ใช้ขนส่งสาธารณะบริเวณชายหาดบางแสน อยู่ในระดับ
น้อย ( X = 1.91, SD = 0.47)  2) ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะบริเวณชายหาดบางแสน 
แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 3) ปัจจัยทางด้าน Smart 
Mobility ของขนส่งสาธารณะบริเวณชายหาดบางแสนท่ีมีต่อระดับความคาดหวัง ได้แก่ ด้านระบบสัญจรอัจฉริยะ 
ด้านระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ และด้านระบบการเดินทางส่วนบุคคล  
ค าส าคัญ: พฤตกิรรมการใช้ขนส่งมวลชน, ความคาดหวัง, ระบบสัญจรอัจฉริยะ 
  
 
 
 
 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2562 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to determine the level of commuters’ behaviors using public  
transportations of in Bangsan, Chonburi province; 2) to compare commuters’ expectations using public 
transportations of in Bangsan according to personal effect; 3) to examine the influence of intelligent traffic 
system (smart mobility) in Bangsan. The research instrument was a questionnaire. The percentage, average 
mean, standard deviation, analysis variance and multiple regression analysis were used to analyze data. 
 The results showed that 1) the commuter behaviors were insignificant ( X = 1.92, SD = 0.47), 
2) the expectation was different depending on demographic factors such as age, education, occupation and 
income, and 3) the smart mobility systemin is highly affected by traffic system, energy management, and 
personal commute. 
Keywords: mass transit behavior, expectation, intelligent traffic systems. 
 

บทน า 
 ในปัจจุบัน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเป็นกระแสที่กําลังมีการพัฒนากันทั่วโลก เพราะเป็นเรื่อง
ของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้มีความน่าอยู่มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดสําหรับพื้นที่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น แนวคิดในการนําเทคโนโลยี
มาพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะนั้น จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล รวมถึงประชาชน
ในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาเมือง ซึ่งในหลายประเทศก็ได้มีการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เช่น 
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน เป็นต้น โดยมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลกได้เข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลในการนํา 
เอาเทคโนโลยี ICT เข้ามาช่วยบริหารจัดการเมืองและชุมชนให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นจนประสบความสําเร็จ
ในการเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่น ๆ Smart City  คือ เมืองที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสําคัญใน
องค์ประกอบหลังคือ การพัฒนารูปแบบโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ประกอบการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ระบบ
บริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ ที่เรียกว่า Smart Grid ระบบมิเตอร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมการจราจร
อัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบตรวจวัดมลภาวะ 
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 จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีโครงการนําร่องสู่ Smart City ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงมีการนํา
เทคโนโลยี IOT (internet of things) เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่สังคมอัจฉริยะสมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สําคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศ EGA จึงเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและเลือกจัดกิจกรรม Roadshow ปี 2560 นี้ขึ้น โดยนําบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้ชาว
ชลบุรีได้ใช้ อาทิ แอปพลิเคชัน GNews แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้
ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ แม่นยํา เชื่อถือได้ โดยใช้เทคโนโลยี
ระบบดิจิทัลเข้ามาพัฒนาจังหวัด ทําให้ในปัจจุบันมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ Smart City อย่างยั่งยืน ทั้งในระบบ
ขนส่งสาธารณะ การจราจร พลังงาน เศรษฐกิจ ชุมชน นวัตกรรม การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการเมือง
แบบอัจฉริยะ และสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอย่างบางแสนก็ได้รับการพัฒนานาํร่องเป็นที่แรก (TechTalkTHAI, 
ออนไลน์, 2560) 
 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะรถสองแถว (กรณ์พิทักษ์ อาสน์สุวรรณ, 2557) รูปแบบการดําเนินการขนส่ง (สมยศ 
สืบจากดี, 2548) ปัญหาและการบริหารจัดการการเดินรถโดยสารประจําทาง (สุรชัย ทับยา, 2553) ปัจจัยความ
เหมาะสมในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  (ทัญญา นามบุรี, 2556) การศึกษา
แบบจําลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทศพล สารฤทธิ์, 2551) 
การประยุกต์ใช้เทคนิค Stated Preference เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะขนาดกลาง 
(ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2553) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. บางขุนเทียน) (อานุพล กฤษดานิรมิตร, 2553)  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ขนส่งมวลชนที่มีต่อความคาดหวังในด้านคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการขนส่ง บริเวณ
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสัญจร
ของขนส่งต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมของผู้ใช้ขนส่งสาธารณะที่ส่งผลต่อความคาดหวัง บริเวณชายหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ใช้ขนส่งมวลชน บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
จําแนกโดยปัจจัยส่วนบุคคล 
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 3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน Smart Mobility  ของขนส่งมวลชน บริเวณชายหาด
บางแสนท่ีส่งผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้ขนส่งมวลชน บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตของเนื้อหามีดังนี ้
  1.1 ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคาดหวัง ผู้ใช้บริการขนส่งมวลชน บริเวณชายหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุรี 
  1.2 ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านประเภทของรถที่ใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการ 
ด้านวัตถุประสงค์ที่ใช้บริการที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้ขนส่งมวลชนระบบ Smart Mobility บริเวณ
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (population and sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้ขนส่งสาธารณะ
ระบบ Smart Mobility  บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
 
 
 
  

 
ความคาดหวงัในระบบ

สัญจรอัจฉริยะ 
 

คุณภาพชวีิต 
 
 พฤติกรรมการใช้ขนส่งมวลชน 

1. ประเภทของรถทีใ่ช้บริการ   
2. ความถี่ในการใช้บริการ    
3. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ  
 

 
 
 
 

Smart Mobility 

1. ระบบขนส่งมวลชน 
2. ระบบการเดินทางส่วนบคุคล 
3. ระบบสญัจรอัจฉริยะ 
4. ระบบการจดัการพลังงาน 
    อัจฉริยะ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยพฤติกรรมการใช้ขนส่งมวลชนที่มีต่อความคาดหวังในระบบสัญจรอัจฉริยะบริเวณชายหาด
บางแสน จังหวัดชลบุรี ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรและทําให้ง่ายต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอื่น ๆ ตัวแปรของประชากรจึงเป็นสิ่งสําคัญ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) เนื่องจาก
กลุ่มประชากรมีจํานวนที่มาก ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ระดับความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ความถี่และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลของพฤติกรรมการ
ใช้บริการที่มีผลต่อความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพยากรณ์
สมการถดถอยพหุคูณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยดัดแปลงข้อคําถามด้าน Smart Mobility 
จาก UNCTAD Secretariat โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการขนส่งมวลชนในเขตพื้นที่ชายหาดบางแสน 
จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการทั้งสิ้น 46,368 คน ซึ่งกําหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือระดับนัยสําคัญ 
0.05 จํานวน 400 คนโดยอาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก  
 

ผลการวิจัย   
 สถิติเชิงพรรณนา  ค่าร้อยละของปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ    

ชาย 215 53.8 
หญิง 185 46.2 

รวม 400 100.0 
2. อายุ   

ไม่เกิน 20 ปี 90 22.5 
20-30 ปี 137 34.3 
31-40 ปี 127 31.8 
41 ปีขึ้นไป 46 11.4 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่1 (ต่อ)  

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา   

ต่ํากว่าปริญญาตรี 177 44.3 
ปริญญาตรี 178 44.5 
ปริญญาโท  33 8.2 
สูงกว่าปริญญาโท 12 3.0 

                                           รวม 400 100.0 
4. อาชีพ    

พนักงานบริษัท 
  

พนักงานบริษัท 95 23.8 
ข้าราชการ 60 15.0 
รับจ้างทั่วไป 75 18.8 
นักเรียน-นักศึกษา 81 20.3 
ธุรกิจส่วนตัว 62 15.4 
ว่างงาน 27 6.7 

รวม 400 100.0 
5. รายได้ต่อเดือน   

น้อยกว่า 10,000 บาท 112 28.0 
10,001-20,000 บาท 97 24.3 
20,001-30,000 บาท  114 28.5 
30,001-40,000 บาท 49 12.2 
40,001 บาทขึ้นไป 28 7.0 

                                           รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.80  ช่วงอายุ 20-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 34.30 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.50 เป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.80 
และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บรกิารของกลุม่ตัวอย่าง 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ท่านใช้รถขนส่งประเภทใดบ่อยที่สุด  

  รถสองแถว 265 66.3 
  รถจักรยานยนต์ 135 33.7 

รวม 400 100.0 
2. ความถี่ในการใช้บริการรถขนส่งมวลชน   

1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 211 52.8 
4-6 ครั้ง/สัปดาห์ 99 24.8 
ทุกวัน  90 22.4 

                                           รวม 400 100.0 
3. วัตถุประสงค์ที่ท่านใช้เดินทาง   

ทํางาน 170 42.5 
เรียน 86 21.5 
ท่องเที่ยว 144 36.0 

รวม 400 100.0 
         
 จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการรถสองแถว คิดเป็นร้อยละ 66.30 ใช้บริการ
ขนส่งมวลชน 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 52.80 เดินทางไปทํางาน คิดเป็นร้อยละ 42.50 
 ผลการวิจัยระดับคะแนนด้านระบบสัญจรอัจฉริยะของผู้ใช้บริการ จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบ 
สอบถามให้คะแนนด้านระบบการจัดการขนส่งอัจฉริยะในระดับมากที่สุด ( X = 4.34) รองลงมาคือ ด้านการ
เดินทางส่วนบุคคล ( X = 4.31) ด้านระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ( X = 4.27) และด้านระบบขนส่งมวลชน 
( X = 4.23) ตามลําดับ 
 สถิติเชิงอนุมาน 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัย Smart Mobility ของ
ผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ปัจจัย Smart Mobility จําแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล   

ปัจจัย Smart 
Mobility  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายได ้

ค่าสถิติ t หรือ F 2.68 7.64* 4.30* 5.98* 6.08* 

ค่าเฉลี่ยของ 
แต่ละกลุ่ม 

 ต่ํากว่า 20 ป ี
( X = 4.54) 

20–30 ปี 
( X = 4.34) 

31-40 ปี 
( X = 4.28) 
41 ปีข้ึนไป 
( X = 4.20) 

 
 

ต่ํากว่า ป.ตรี 
( X = 4.40) 
ปริญญาตรี 
( X = 4.26) 
ปริญญาโท 
( X = 4.48) 

สูงกว่าปริญญาโท 
( X = 4.58) 

 

พนักงานบริษัท 
( X = 4.38) 
ข้าราชการ 

( X = 4.35) 
รับจ้างทั่วไป 
( X = 4.20) 

นักเรียน-นักศึกษา 
( X = 4.57) 

ธุรกิจส่วนตวั 
( X = 4.24) 

ว่างงาน 
( X = 4.26) 

 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
( X = 4.52) 

10,001-20,000 บาท 
( X = 4.21) 

20,001-30,000 บาท 
( X = 4.34) 

30,001-40,000 บาท 
( X = 4.29) 

40,001 บาทขึ้นไป 
( X = 4.32) 

 

*p < .05 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
จะมีผลความคาดหวังต่อการใช้ระบบสัญจรอัจฉริยะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ผู้ใช้บริการขนส่งที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี มีความคาดหวังมากกว่าผู้ที่มีช่วงอายุอื่น ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท
มีอาชีพนักเรียน-นักศึกษา และผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวังในระบบขนส่ง
มวลชนมากกว่าระดับอื่น 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อปัจจัย Smart Mobility ของผู้ใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ปัจจัย Smart Mobility จําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ   

ปัจจัย Smart 
Mobility  

พฤติกรรมการใช้บริการ 

ประเภทของรถที่ใช้บริการ ความถีใ่นการใช้บริการ วัตถุประสงคท์ีใ่ช้บริการ 

ค่าสถิติ t หรือ F 5.62* 3.26* 9.79* 

ค่าเฉลี่ยของ 
แต่ละกลุ่ม 

รถสองแถว 
( X = 4.27) 

รถจักรยานยนต์ 
( X = 4.25) 

 
 

1 - 3 ครั้ง/สัปดาห ์
( X = 4.26) 

4 - 6 ครั้ง/สัปดาห ์
( X = 4.24) 

ทุกวัน 
( X = 4.69) 

 

ทํางาน 
( X = 4.28) 

เรยีน 
( X = 4.55) 
ท่องเที่ยว 

( X = 4.32) 
 *p < .05 

 
  จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ประเภทของรถที่ใช้บริการ 
ความถี่ในการใช้บริการ และวัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ จะมีผลต่อการใช้ระบบสัญจรอัจฉริยะที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใช้บริการขนส่งที่ใช้บริการรถสองแถวมีความคาดหวังมากกว่าผู้ที่
ใช้บริการรถจักยานยนต์ ผู้ที่ใช้บริการขนส่งทุกวันมีความคาดหวังในระบบขนส่งมวลชนมากกว่าผู้ที่ใช้บริการ 
1-3 ครั้ง และ 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ และผู้ที่ใช้บริการขนส่งเพื่อมาเรียนมีความคาดหวังมากกว่าผู้ที่ใช้บริการเพื่อ
ท่องเที่ยวและมาทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําปี  2562 

2019 SPUC  National  and  International  Conference 
92 

 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัย Smart Mobility ท่ีมีอิทธพิลต่อความคาดหวังในคณุภาพชวีิต
ของผู้ใช้บริการขนส่งบริเวณชายหาดบางแสน 

 

 ปัจจัย Smart Mobility ความคาดหวงัของผู้ใช้บริการ  
B t 

ค่าคงท่ี 2.72 8.48* 
ด้านระบบขนส่งมวลชน 0.02 0.49 
ด้านระบบการเดินทางส่วนบคุคล 0.06 1.27 
ด้านระบบสญัจรอัจฉรยิะ 0.26 4.93* 
ด้านระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ 0.07 1.41 

R2 0.294 
*p < .05 

   
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถน ามาสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ความคาดหวังของผู้ใช้บริการจาก
ปัจจัย Smart Mobility ดังนี้ 1) ความคาดหวังของผู้ใช้บริการขนส่ง =  2.72 + 0.26 (ด้านระบบสัญจรอัจฉริยะ)   
2) จากสมการพยากรณ์พบว่า ปัจจัย Smart Mobility ด้านระบบสัญจรอัจฉริยะมีผลเชิงบวกต่อความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการขนส่งเป็นอันดับที่หนึ่ง (β = .26, p =  .00) รองลงมาคือ ด้านระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ 
(β = .07, p = 1.41) ด้านระบบการเดินทางส่วนบุคคล (β = .06, p = 1.27) และด้านระบบขนส่งมวลชน (β = 
.02, p = 0.49) ตามลําดับ 
 

 อภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมของผู้ใช้ขนส่งสาธารณะบริเวณชายหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการรถสองแถวมีความคาดหวัง
ต่อปัจจัย Smart Mobility มากกว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เนื่องจากในบางแสนนั้นมีรถสองแถววิ่งรับส่งผู้โดยสาร
อยู่เป็นจํานวนมากและมีราคาค่าโดยสารที่ถูกกว่ารถจักรยานยนต์เป็นเหตุผลที่คนใช้รถโดยสารประเภทนี้จะ
ตระหนักได้ถึงความคาดหวังใน Smart Mobility 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะบริเวณชายหาด
บางแสน จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีต่อปัจจัย Smart Mobility ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคาดหวังมาก โดยผู้ใช้บริการคาดหวังในระบบขนส่งอัจฉริยะ ด้านระบบการเดินทาง
ส่วนบุคคล ด้านระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ และด้านระบบขนส่งมวลชน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ สยาม แย้มแสงสังข์ (2560) ที่ศึกษาการให้บริการเมืองอัจฉริยะในมุมมองของผู้ใช้บริการ
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีความคาดหวังบริการด้าน
การจราจรที่คับคั่ง การขนส่งสาธารณะ โดยหากมีการจัดการระบบ Smart Mobility การขนส่งที่ดีจะตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะได้  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย Smart Mobility และความคาดหวังในคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะบริเวณชายหาดบางแสนในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก
ที่สุดคือ ด้านระบบสัญจรอัจฉริยะ ผู้ใช้บริการบางส่วนคิดว่าควรมีป้ายจอดข้างทาง มีสัญญาณไฟแจ้งเตือน และ
ควรมีจอแสดงข้อมูลบอกข้อมูลตารางการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ด้านระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ผู้ใช้บริการ
คาดหวังเรื่องระบบการชาร์ตไฟฟ้า จึงอยากได้ระบบชาร์ตไฟฟ้าบนรถขนส่งสาธารณะและด้านระบบการเดินทาง
ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการคิดว่าการใช้รถจักรยานยนต์ช่วยให้เดินทางสะดวก จึงควรมีการสร้างถนนแยกเลนเป็นเลน
สําหรับรถจักรยานยนต์และสําหรับรถจักรยานซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและยังส่งผลต่อ
ความคล่องตัวของการจราจรอีกด้วย 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความแม่นยําจากผลของการฝึก
จินตภาพที่มีต่อทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นของนักกีฬาวู้ดบอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาวู้ดบอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เป็นนักกีฬา
วู้ดบอลตัวแทนสถาบันการพลศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 20 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลอง   
(n = 10) ฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นควบคู่กับการฝึกตามโปรแกรมการจินตภาพ และกลุ่มควบคุม (n = 10) 
 
* อาจารย์ประจําสาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  
*** อาจารย์ประจําสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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ฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นควบคู่กับการอ่านกฎข้อบังคับกีฬาวู้ดบอล สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห ์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) การทดสอบทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น 2) โปรแกรมการฝึกการจินตภาพ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม (Independent t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น ระหว่างกลุ่มทดลอง ( X = 0.11, 
SD = 0.084) กับกลุ่มควบคุม ( X = 0.57, SD = 0.377) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05  (t = 0.942, p = .00) แสดงว่า กลุ่มทดลองมีความแม่นยําในการตีวู้ดบอลลูกสั้นหลังการฝึกทักษะวู้ดบอล
ควบคู่กับการฝึกตามโปรแกรมการจินตภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
ค าส าคัญ: จินตภาพ, ทักษะการตีวู้ดบอลลกูสั้น   
 

ABSTRACT  
 This aimed to compare different skills of woodball between experimental and control groups. The 
samples were twenty woodball athletes at the Institute of Physical Education, Chonburi campus. They were 
divided into two groups; experimental group (n = 10) which practiced woodball skills with the imagery program-
control group (n = 10) which practiced woodball skills by studying the rules of woodball five days a week 
for eight weeks. The instruments used for data collection were the test of woodball skill and imagery program. The 
statistics used for data analysis were mean ( X ), standard deviation (SD), and comparison between groups 
(Independent t-test) and within group (Dependent t-test). 
 The results indicated that the woodball skills between experimental ( X = 0.11, SD = 0.084) and 
control groups ( X = 0.57, SD = 0.377) were found significantly different at Alpha level of .05 (t = 0.942, p = 
.00). This showed that experimental group had higher accuracy after training the Skill of Wood Ball Short 
with the imagery program than the control group. 
Keywords: imagery, skill of wood ball short. 
 

บทน า  
 กีฬาวู้ดบอล เป็นกีฬาใหม่ ซึ่งชาวไต้หวันเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2533 เป็นกีฬาที่เล่นง่าย
สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย มีกฎกติกา
การเล่นคล้ายกับกีฬากอล์ฟ การเล่นลูกสั้นในกีฬาวู้ดบอลเป็นทักษะพื้นฐานของการตีวู้ดบอลเต็มวง (full swing) 
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ทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นเกิดจากการสร้างเกลียวของลําตัว เพื่อลดพลังในการสวิง โดยหมุนไหล่และสะโพกไป
เท่า ๆ กัน หัวไหล่ซ้ายจะอยู่ประมาณหัวแม่เท้าของเท้าซ้ายเท่านั้น ซึ่งการหมุนเพียงเท่านี้ สามารถควบคุมสะโพก
ใหเ้คลื่อนไหวไปพร้อมกัน และสามารถเคลื่อนกลับมาได้พร้อมกัน การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยช่วย ในการ
สร้างความรู้สึกและควบคุมระยะได้อย่างแม่นยํา การตีลูกสั้นในกีฬาวู้ดบอลมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง
ในการเล่นกีฬาวู้ดบอล ซึ่งมีหลักในการเล่นลูกสั้น ดังนี้ 1) วิธีการเหวี่ยงไม้ (swing) เหมือนกับวิธีเหวี่ยงไม้
เต็มวงสวิง แต่เหวี่ยงให้วงสั้นกว่า ส่วนวงสวิงจะสั้นกว่ามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องการจะให้ลูก
ไปถึง 2) ไม่จําเป็นต้องหมุนตัวมาก เพื่อให้เกิดพลังในการตีอย่างวิธเีหวี่ยงไม้เต็มวงสวิงแต่ตอ้งการให้มีความรู้สึก
ว่าวิธีเหวี่ยงไม้จะต้องประณีตให้มากขึ้น และสามารถควบคุมได้โดยใช้ลําตัวส่วนบนเป็นส่วนสําคัญ ขณะเดียวกัน
ลําตัวส่วนล่างจะต้องยืนเป็นหลักให้มากขึ้นส้นเท้าซ้ายห้ามยกขึ้นเด็ดขาด 3) เพื่อให้มีความรู้สึกดังกล่าวในข้อ 2 
จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจับไม้ การจรดไม้กับลูกและวิธีเหวี่ยงไม้ที่แตกต่างไปจากวิธีเหวี่ยงไม้เต็มวงสวิง  
ปัจจุบันมีการนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับการกีฬา โดยมีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ
นําความรู้จากทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สรีรวิทยา โภชนาการ ชีวกลศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
และจิตวิทยา เพื่อให้นักกีฬามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น สําหรับกีฬาวู้ดบอลนั้นปัญหาอย่างหนึ่งของนักกีฬาที่มีต่อ
การแข่งขันและคุณภาพของการฝึกซ้อมก็คือ ปัญหาทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และปัญหา
การรวบรวมสมาธิต่อเกมการแข่งขันหรือการฝึกซ้อมของลูกระยะสั้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเล่นลูกสั้นที่ไม่
คงเส้นคงวา ทําให้การวางแผนการฝึกซ้อมลูกสั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังที่ ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2550, 
หน้า 234) กล่าวไว้ในตอนหนึ่งเกี่ยวกับจิตวทิยาการกีฬาว่า กีฬาสําหรับการแข่งขันในสมัยปัจจบุัน การเตรียม
ความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสําคัญมากเท่ากับการสอนและฝึกซ้อมทักษะต่าง ๆ สอดคล้องกับที่ สมบัติ  
กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุไทย (2542, หน้า 234) ได้กล่าวถึงการใช้จิตวิทยาการกีฬานั้นว่า ไม่จําเป็นที่จะต้อง
ใช้จิตวิทยากับนักกีฬาชั้นยอดเท่านั้น แต่สําหรับนักกีฬาสมัครเล่นหรือกลุ่มนักกีฬาที่เพิ่งเริ่มเล่นก็สามารถฝึก
ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาได้ จากความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของสภาพทางด้านจิตใจกับสภาพทางด้านร่างกาย 
จึงมีความเป็นไปได้ว่า การฝึกทางด้านจิตใจอาจช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านร่างกาย ซึ่งก็คือการปรับสมดุลของ
ระบบประสาทอัตโนมัติได้เช่นกัน 
 จากเหตุและผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาทักษะลูกสั้นในกีฬาวู้ดบอลด้วยการฝึกการจินตภาพ
น่าจะทําให้นักวู้ดบอลสามารถพัฒนาทักษะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกจินตภาพที่มีต่อการทักษะตีวู้ดบอลลูกส้ัน เพื่อความแม่นยําของนักกีฬาวู้ดบอล 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการพัฒนาด้านทักษะกีฬา 
วู้ดบอลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความแม่นยําจากผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อทักษะการ  
ตีวู้ดบอลลูกสั้นของนักกีฬาวู้ดบอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 การฝึกตามโปรแกรมจินตภาพส่งผลให้ทักษะการตีลูกสั้นของนักกีฬาวู้ดบอล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโปรแกรมการฝึกการจินตภาพสําหรับนักกีฬาวู้ดบอล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบรุี โดยมีผู้เข้ารับการทดลองและตัวแปรในการศกึษา ดังนี้ 
 1. ผู้เข้ารับการทดลองเป็นนักกีฬาวู้ดบอลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  ที่เคยเล่นกีฬา
วู้ดบอลมาก่อน จํานวน 20 คน จากนั้นทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 10 คน โดยมอบหมายให้กลุ่มทดลองฝึกตามโปรแกรมการจินตภาพและฝึกทักษะการตีลูกสั้น
ในกีฬาวู้ดบอล และกลุ่มควบคุมให้ฝึกทักษะการตีลูกสั้นในกีฬาวู้ดบอลเพียงอย่างเดียว สัปดาห์ละ 5 วัน เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคน้คว้า  
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก ่โปรแกรมการฝึกจินตภาพ  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่ทักษะการตีลูกสั้นในกีฬาวู้ดบอล 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น  
 การวิจัยครั้งนีผู้้วจิัยมีข้อตกลง ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการรับประทานอาหาร การพักผ่อน และการเข้าร่วม
กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการฝึกกีฬาวู้ดบอลในช่วงระยะเวลาของการศึกษาวิจัย 
 2. กลุ่มทดลองทําการฝึกจินตภาพและการฝึกทักษะการตีลูกสั้นด้วยความตั้งใจจริง ในระยะเวลา 8 
สัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาของการศึกษาวิจัย 
 3. กลุ่มควบคุมทําการฝึกทักษะการตีลูกสั้นและการอ่านกติกาการแข่งขันด้วยความตั้งใจจริง ในระยะ 
เวลา 8 สัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาของการศึกษาวิจัย 
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 4. แบบทดสอบทักษะการตีลูกสั้นที่ประเมินความแม่นยํา เป็นแบบทดสอบซึ่งมีความแม่นยําที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ซึ่งจะวัดหาค่าความคลาดเคลื่อนของการตีโดยวัดจากจุดกึ่งกลางของประตู (gate) เป้าหมาย ไปจนถึง
จุดกึ่งกลางของลูกวู้ดบอลที่หยุดอยู่ในสนาม 
 
นิยามศัพท์   
 การจินตภาพ หมายถึง การระลึกถึงสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จากประสบการณ์ในอดีตด้วยการ
ใช้ประสาทสัมผัสคือ การมองเห็นภาพ การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส การรู้สึกถึง การเคลื่อนไหว และการรู้
รสชาติ 
 นักกีฬาวู้ดบอล หมายถึง นักกีฬาวู้ดบอลตัวแทนทีมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ที่เคยเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลในรายการต่าง ๆ ที่ วิทยาเขตส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ทักษะการตีลูกสั้นในกีฬาวู้ดบอล หมายถึง การเล่นในสนามขนาดสั้น พาร์ 3 เข้าหาประตู (gate) ใน
ระยะใกล้ 30-50 เมตร ด้วยการสร้างเกลียวของลําตัวเพื่อลดพลังในการสวิง โดยหมุนไหล่และสะโพกไปเท่า ๆ 
กัน หัวไหล่ซ้ายจะอยู่ประมาณหัวแม่เท้าซ้ายเท่านั้น ซึ่งการหมุนเพียงเท่านี้สามารถควบคุมสะโพกให้เคลื่อนไหว
ไปพร้อมกัน และสามารถกลับมาได้พร้อมกัน การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยช่วยในการสร้างความรู้สึก  และ
ควบคุมระยะได้แม่นยํา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. โปรแกรมการฝึกจินตภาพเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น 
ผู้วิจัยนํามาจากโปรแกรมการฝึกจินตภาพเพื่อเพิ่มอุณหภูมิที่มือ และการพัตต์กอล์ฟในสภาพอากาศหนาว 
(Bhasavanija et al., 2011) โดยนํามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการวิจัยครั้งนี้ แล้วจึงนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
3 ท่าน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (face validity) จากนั้นนํามาปรับแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ก่อนนําไปใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ 
 หลักการโปแกรมจินตภาพ 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การนําเสนอ 2) การวางท่าทาง 3) เนื้อหาเกี่ยวกับ
การจูงใจ 4) การผ่อนคลาย 5) การปฏิบัติเกี่ยวกับการหายใจ 6) การทําสมาธิ 7) การจินตภาพเกี่ยวกับการจับไม้
วู้ดบอล 8) การจินตภาพเกี่ยวกับการตีวู้ดบอลลูกสั้น  
 2. แบบทดสอบการตีวู้ดบอลลูกสั้นประตู (gate) พาร์ 3 ระยะ 45 เมตร ประเมินด้วยการวัดความแม่นยํา
เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งจะวัดหาค่าความคลาดเคลื่อนของการตีโดยใช้เทปวัดระยะจากจุดกึ่งกลาง
ของประตู (gate) เป้าหมายไปจนถึงจุดกึ่งกลางของลูกวู้ดบอลที่หยุด 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 1. นําโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงประจักษ ์
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 2. นําโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทําเป็นฉบับสมบูรณเ์พื่อใช้ในการเก็บข้อมลูต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วจิัยดําเนินการเป็นขั้นตอนต่อไปนี ้ 
 1. แบ่งกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน ทําการทดสอบการเล่นลูกสั้นประตู พาร์ 3 ระยะ 45 เมตร นําผล
การทดสอบทั้ง 20 คน จัดเข้ากลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน มีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม การตีลูกสั้นในระยะ 45 เมตร 
ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย ( X ) หน่วยเป็นเซนติเมตร  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 
0.86 และ 0.35 ตามลําดับ และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย ( X ) หน่วยเป็นเซนติเมตร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากับ 0.79 และ 0.36 ตามลําดับ  
 2. กลุ่มทดลองให้ฝึกตามโปรแกรมการจินตภาพควบคู่กับการฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น และกลุ่ม
ควบคุมอ่านกฎข้อบังคับกีฬาวู้ดบอลควบคู่กับการฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น 
 3. ฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เริ่มต้นการทดลองให้ทั้ง 2 
กลุ่ม เข้าโปรแกรมการเรียนทักษะกีฬาวู้ดบอลกับผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล จํานวน 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
จากนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น และกลุ่มทดลองทําการฝึกตามโปรแกรมการ
จินตภาพ ส่วนกลุ่มควบคุมอ่านกฎข้อบังคับกีฬาวู้ดบอลหลังจากวันที่เรียนทักษะกีฬาวู้ดบอลจากผู้ฝึกสอน กลุ่ม
ทดลองทําการฝึกทักษะการตีวูด้บอลลูกสั้นควบคู่กับโปรแกรมการจินตภาพสัปดาห์ละ 5 วัน เป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมทําการฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นควบคู่กับการอ่านกฎข้อบังคับกีฬาวู้ดบอล สัปดาห์
ละ 5 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์เช่นกัน  
 3. ทดสอบทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นประตู พาร์ 3 ระยะ 45 เมตร ประเมินด้วยการวัดความแม่นยํา  
เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งจะวัดหาค่าความคลาดเคลื่อนของการตีโดยใช้เทปวัดระยะจากจุดกึ่งกลาง
ของประตู เป้าหมายไปจนถึงจุดกึ่งกลางของลูกวู้ดบอลที่หยุดผู้วิจัยทําการบันทึกผลการทดสอบไว้  หลังการ
ปฏิบัติตามโปรแกรม ครบ 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับการทดสอบทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น 
และกลุ่มทดลอง  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
 5. วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนําเสนอในรปูตารางพร้อมกับคําบรรยายประกอบ  
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ผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 กลุ่มตัวอย่าง    n   ร้อยละ   

 กลุ่มทดลอง 

เพศชาย     5      50 

เพศหญิง    5      50 

 กลุ่มควบคุม 

 เพศชาย     5      50 

 เพศชาย     5      50 

  

 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง เพศชาย จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
เพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มควบคุม เพศชาย จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพศหญิง จํานวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 
 ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างทกัษะการตีวู้ดบอลลกูสั้น  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น                  
              ประตูพาร์ 3 ระยะ  45 เมตร ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ภาหลังการฝึกตามโปรแกรมเป็น               
..............ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
 

 กลุ่มตัวอย่าง     n X  SD   t          p 

ทักษะการตีลูกสั้น(ระยะการต:ี เมตร) 

กลุ่มทดลอง (จินตภาพ)    10 0.11 0.084    

กลุ่มควบคุม (อ่านกฎข้อบังคับกีฬาวู้ดบอล) 10 0.57 0.377  
       

0.942     .00** 
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 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทักษะ
การตีวู้ดบอลลูกสั้น ประตู (gate) พาร์ 3 ระยะ 45 เมตร ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลอง 
( X = 0.11, SD = 0.084) กับกลุ่มควบคมุ ( X = 0.57, SD = 0.377)  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี .05 (t = 0.942, p = .00**)  
 

 ผลการวิจัย  
 ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นเพื่อความแม่นยําของนักกีฬาวู้ดบอล สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผลของโปรแกรมการฝึกการจินตภาพ จากการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้านทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น 
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ทําการฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นร่วมกับโปรแกรมการจินตภาพการ กับกลุ่มควบคุม
ที่ทําการฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นร่วมกับการอ่านกฎข้อบังคับกีฬาวู้ดบอล เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีความแม่นยําด้านทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม 
 

 อภิปรายผล  

 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกการจินตภาพที่มีต่อทักษะการตีวู้ดบอล ลูกสั้น โดยศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการดําเนินการวางแผนการใช้โปรแกรมการฝึกอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้
ได้มีการนําโปรแกรมการฝึกการจินตภาพ การฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้น มาประยุกต ์ใช้กับของนักกีฬาวู้ดบอล 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า หลังการฝึกตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยกําหนด 
ให้เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์แล้ว ผู้เข้ารับการทดลองมีพัฒนาการทางด้านทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นดีขึ้น โดย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
  จากการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นในครั้งนี้ หลังการฝึกทักษะการตีวู้ดบอล
ลูกสั้น เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพัฒนาการด้านทกัษะการ
ตีวู้ดบอลลูกสั้นดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ทางกลไก ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติซ้ํา ๆ อย่างต่อเนื่อง จน
กล้ามเนื้อเกิดความจําจากระบบความจําระดับความรู้สึกและค่อย ๆ กลายเป็นทักษะที่เข้าสู่ระบบความจําระยะสั้น 
และความจําระยะยาว หรือที่เรียกกันว่าการปฏิบัติ ขั้นอัตโนมัติ จนทําให้กลุ่มตัวอย่างที่เรียนฝึกเป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์ มีทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นที่ดีขึ้น 
 ผลของโปรแกรมการฝึกการจินตภาพ เมื่อนําผลจากการเปรียบเทียบทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นที่
ประเมินด้วยความแม่นยําหลังการฝึก กลุ่มทดลองมีความแม่นยําสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้เพราะในกลุ่ม
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ทดลองมีการฝึก ทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นควบคู่กับโปรแกรมการฝึกการจินตภาพในขณะที่กลุ่มควบคุมฝึกทักษะ
เพียงอย่างเดียว ซึ่งการจินตภาพมีบทบาทสําคัญต่อการฝึกทางจิต และส่งผลให้ระดับความสามารถ ทางกาย
สูงข้ึนได้จากการฝึกทางจิต (Drowatzky, 1975, p. 236) 
 จากผลลัพธ์ดังกล่าวสรุปได้ว่าการฝึกทักษะการตีวู้ดบอลลูกสั้นร่วมกับโปรแกรมการจินตภาพการ
เคลื่อนไหว โดยประเมินจากเมื่อผู้เข้ารับการทดลองฝึกตามโปรแกรมการจินตภาพ  ควบคู่กับการฝึกทักษะ
การตีวู้ดบอลลูกสั้นแล้ว สามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการทดลองมีการพัฒนาฝีมือ การตีวู้ดบอลให้มีความแม่นยํา
ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการฝึกการจินตภาพควบคู่กับการฝึกทักษะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างและช่วย
พัฒนาฝีมือ ให้สามารถตีวู้ดบอลได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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MARKETING STRATEGY ENHANCING SALES VOLUME OF ONLINE 
CLOTHE BUSINESS THROUGH MOBILE APPLICATIONS 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ จําแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ และ 2) เพื่อทดสอบระดับอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ จํานวน  315 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (one-way ANOVA) และใช้สมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทั้งความพึงพอใจ
และความตั้งใจซื้อที่แตกต่างกัน ส่วนผู้ที่มีสถานภาพสมรสและรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความตั้งใจซื้อที่แตกต่าง
กัน 2) กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความปลอดภัย 
ความสะดวก และการบริการ ส่วนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ความปลอดภัย ความสะดวก และคุณภาพของข้อมูล ตามลําดับ 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การตลาดออนไลน์, ความพึงพอใจ, ความต้ังใจซื้อ  
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** ผู้อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study online marketing strategies affecting customer 
satisfaction and intention to buy clothes online through mobile applications. The samples of this study were 
315 customers who purchased clothes through mobile applications. Survey questionnaires were used 
to collect the data. The statistics applied to analyze the data were percentage, average mean and standard 
deviation. The statistics used to test the hypotheses were t-test, one-way analysis of variance, and multiple 
regression analysis. 
 The results of this research showed that 1) the respondents with different genders and educational 
levels had different customer satisfaction levels and purchase intention whereas those who had different 
marital status and income had different intention to buy different clothes through mobile applications, and 
2) the dimensions of online marketing strategy that affected customer satisfaction were safety, convenience, 
and service, whereas the dimensions that affected intention to buy were safety, convenience and quality of 
information respectively. 
Keywords: online marketing strategies, satisfaction, intention to buy. 
 

บทน า 
 การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของมนุษย์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทต่อการดํารงชีวิตเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้า โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ การส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก การเล่นเกมออนไลน์ และที่เป็นที่นิยมมากสําหรับ
ผู้บริโภคสมัยใหม่คือ การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ที่สามารถดําเนินการ
ได้เพียงผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 จากท่ีการบริโภคสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่าง ๆ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยง
การนําเทคโนโลยีไปใช้ในงานของตนเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย และเพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้อง
รู้จักใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน โดยการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างยอดขายให้
มากขึ้น (ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู, 2559) สินค้าออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ กลุ่มสินค้าแฟชั่น โดยเฉพาะ
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กลุ่มเสื้อผ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาทําธุรกิจประเภทนี้ 
ทําให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากสามารถสร้างรายได้อย่างมากให้กับผู้ประกอบธุรกิจ  
 งานวิจัยในประเทศไทยที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ในบริบท
ต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเครื่องสําอางออนไลน์ (เสาวนีย์ ใจมูล, 
2554) การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจแฟชั่นสไตล์วินเทจ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เมฐิพรรณ 
บุญติ, ออนไลน์, 2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร (วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556) พฤติกรรมการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ENSOGO 
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล , 2555) และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อีเบย์ (วีรภัทร ธูปพนม, 2558) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นด้านกลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์ของเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ 
มือถือ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ซื้อสินค้ากันอย่างแพร่หลายในยุคดิจิทัล ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
กบัผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ที่ขายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันในการขยายฐานลูกค้าในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 
จําแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
        2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและ
ความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและ
ความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่มีประสบการณ์การซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชัน  จํานวน  315 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ได้จํานวนตามต้องการ ซึ่งได้จากการคํานวณจากสูตรไม่ทราบจํานวนประชากร กําหนดความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 หรือระดับนัยสําคัญ .05 (บุญชม ศรีสะอาด, 2538, หน้า 38) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เปน็แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบสํารวจรายการ (check-list) ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์  เป็นแบบสํารวจรายการ (check-list) 
ประกอบด้วย ช่องทางการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน ประเภทสินค้าที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันข้างต้นบ่อยที่สุด ความถี่ใน
การซื้อสินค้าข้างต้น และระยะเวลาซื้อครั้งสุดท้าย  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
- เพศ  - ระดับการศกึษา 
- อาย ุ  - รายได้ต่อเดือน 
- สถานภาพ 

กลยุทธ์การตลาดออนไลน ์
- คุณภาพของข้อมูล       - สินค้า 
- การบรกิาร           - ความปลอดภัย 
- ความสะดวก             - รปูแบบการนําเสนอ 

 

ความพึงพอใจของลูกค้าและ 
ความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน ์

ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําปี  2562 

2019 SPUC  National  and  International  Conference 
108 

 

 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล การบริการ ความสะดวก 
สินค้าความปลอดภัย และรูปแบบการนําเสนอ  
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของลูกค้าและความต้ังใจซื้อเสื้อผา้ออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน  
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปดิให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 
เพศหญิง 

109 
206 

34.6 
65.4 

รวม 315 100.0 
อายุต่ํากว่า 30 ปี 
อายุระหว่าง 31-40 ปี 
อายุระหว่าง 41-50 ปี 
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 

199 
94 
13 
9 

63.2 
29.8 
4.1 
2.9 

รวม 315 100.0 
สถานภาพโสด 
สถานภาพสมรส 

255 
60 

81.0 
19.0 

รวม 315 100.0 
การศึกษาระดับ  ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

110 
169 
36 

34.9 
53.7 
11.4 

รวม 315 100.0 
รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท 
รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
รายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท 
รายได้ต่อเดือน 25,0001 บาท ขึ้นไป 

81 
85 
96 
53 

25.7 
27.0 
30.5 
16.8 

รวม 315 100.0 
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 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 206 คน (ร้อยละ 65.4) อายุต่ํากว่า 
30 ปี จํานวน 199 คน (ร้อยละ 63.2) มีสถานภาพโสด จํานวน 255 คน (ร้อยละ 81.0 ( ) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จํานวน 169 คน (ร้อยละ 53.7) และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จํานวน 96 คน (ร้อยละ 30.5) 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน ์
         กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ 
ด้านความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.34) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของข้อมูล ( X = 4.22) ด้านรูปแบบ
การนําเสนอ ( X  = 4.16) ด้านสินค้า ( X = 4.11) ด้านการบริการ ( X  = 4.10) และด้านความปลอดภัย ( X = 
3.71) ตามลําดับ 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจและดา้นความตั้งใจซื้อ 
         ด้านความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านความตั้งใจซื้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.89) รองลงมาคือ ด้านความ
พึงพอใจ ( X = 3.86)  
 ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้าและความ
ตั้งใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 

ความพึงพอใจและ
ความตั้งใจซื้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ 

ความพึงพอใจ 
ค่าสถิติ t หรือ F 

 
3.77* 

 
1.98 

 
-1.48 

 
5.21* 

 
1.03 

ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม ชาย ( X = 4.02) 
หญิง ( X = 3.78) 

  ปวส. ( X   = 3.94) 
ป.ตรี ( X = 3.87) 
ป.ตรีขึ้นไป 
 ( X = 3.56) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ความพึงพอใจและ
ความตั้งใจซื้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ 

ความตั้งใจซื้อ 
ค่าสถิติ t หรือ F 

 
2.73* 

 
2.30 

 
-4.73* 

 
8.25* 

 
4.62* 

ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม ชาย ( X  = 4.00) 
หญิง ( X = 3.83) 

 โสด ( X = 3.83) 
สมรส ( X = 4.15) 

ปวส. ( X = 4.05) 
ป.ตร ี( X = 3.83) 
ป.ตรีขึ้นไป  
( X  = 3.61) 

ต่ํากว่า 10,000          
( X = 4.00) 
10,001-20,000          
( X = 4.02) 
20,001-25,000         
( X = 3.74) 
25,001 ขึ้นไป           
( X = 3.80) 

* หมายถึง ค่านัยสําคัญต่ํากว่า .05 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีทั้งความพึงพอใจ
และความตั้งใจซื้อที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่า
เพศหญิง และผู้ที่มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีสถานภาพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความ
ตั้งใจซื้อที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีสถานภาพสมรสมีความตั้งใจซื้อมากกว่า
สถานภาพโสด และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีความตั้งใจซื้อมากกว่ารายได้ต่ํากว่า 10,000 
บาท, 25,001 บาท ข้ึนไป และรายได้ 20,001-25,000 บาท 
 สมมติฐานข้อที่ 2 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 

กลยุทธ์การตลาดออนไลน ์ ความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือ 

 B t B t 
คุณภาพของขอ้มูล -0.04 -0.58 0.12 2.16* 
การบริการ 0.11 1.86* 0.03 0.61 
ความสะดวก 0.20 2.53* 0.16 2.50* 
สินค้า 0.00 0.05 -0.07 -1.20 
ความปลอดภัย 0.37 5.64* 0.53 9.96* 
รูปแบบการนําเสนอ -0.06 -0.80 -0.02 0.24 

 0.27 0.50 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจซื้อ
เสือ้ผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ส่งผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งกลยุทธ์
การตลาดออนไลน์มีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 0.27 ส่วนอีก 0.73 จะมาจากตัวแปรอื่น
นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี ้ดังนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0  โดยเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ความปลอดภัย ความสะดวก และการบริการ  
        กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งกลยุทธ์
การตลาดออนไลน์มีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ส่วนอีก 0.50 จะมาจากตัวแปรอื่น
นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 โดยเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ความปลอดภัย ความสะดวก และคุณภาพของข้อมูล 
 

อภิปรายผล 
 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ลูกค้าที่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจ
และความตั้งใจซื้อที่แตกต่างกัน พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล  (2555) 
ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาต่ํากว่าหรือเท่ากับ
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ระดับปริญญาตรี และรายได้ 20,000-30,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ENSOGO 
แตกต่างกัน    
         เมื่อพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกค้าที่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน  พบว่า ด้านความปลอดภัยและด้าน
ความสะดวก เป็นด้านที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและตั้งใจซื้อมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑารัตน์ 
เกียรติรัศมี (2558) ท่ีกล่าวว่า การมีระบบการชําระเงินที่ปลอดภัย มีนโยบายหรือกฎข้อบังคับในการเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าอย่างชัดเจน จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ นอกจากนี้ยัง พบว่า 
ด้านความสะดวกยังส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

ข้อเสนอแนะ 
         1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ร้านค้าออนไลนค์วรให้ความสําคัญกับลูกค้าทั้งเพศชายและหญิงเท่า ๆ 
กัน เพราะทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างในการเลือกซื้อเสื้อผ้า ควรแยกประเภทและจัดหมวดหมู่เสื้อผ้าให้ชัดเจน 
เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ ส่วนระดับการศึกษานั้น ร้านค้าออนไลน์ควรสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
ให้กับร้านค้าของตน ซึ่งจะทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกมั่นใจหรือเชื่อมั่นต่อสินค้า เพราะลูกค้าที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป ร้านค้าออนไลน์ควรระบุรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจนและถูกต้อง 
เพื่อให้ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันไว้วางใจในการซื้อสินค้า และกลับมาซ้ือซ้ําอีก 
         2. กลยุทธ์การตลาดออนไลน ์รา้นค้าออนไลน์ควรเนน้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ตามลําดับความสําคัญ ดังนี ้
  2.1 ด้านความปลอดภัย เป็นกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ควรเน้นเป็นอันดับแรก เพราะในปัจจุบัน
กลยุทธ์ทางการตลาดถือว่าสําคัญมากต่อการขายของออนไลน์ เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างสูง หลายคนหันมาทํา
อาชีพขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริม ทําให้การแข่งขันก็ยิ่งสูงมากขึ้น ร้านค้าออนไลน์ควรมีกลยุทธ์ท่ีดแีละ
โดดเด่นกว่าร้านอื่น ๆ เช่น ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าโดยไม่อ้างข้อมูลที่เกินจริง ใช้รูปภาพที่ถ่ายจากสินค้าจริงในการ
โฆษณา เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่ได้รับของไปแล้วตําหนิได้ว่าคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกับภาพโฆษณา นําเสนอใน
รูปแบบที่น่าเชื่อถือ บริการด้วยความเต็มใจ ทําให้ลูกค้าสบายใจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  
             2.2 ด้านคุณภาพของข้อมูล ซึ่งสําคัญรองลงมาจากด้านความปลอดภัย เนื่องจากการให้ข้อมูลมี
ผลต่อการตั้งใจซื้อและความพึงพอใจ ถ้าให้ข้อมูลที่เกินจริงกจ็ะดูไม่น่าเชื่อถือ ร้านค้าออนไลน์จึงควรไตร่ตรอง
และคัดกรองข้อมูล ข้อมูลควรมีที่มาที่ไปและน่าเชื่อถือ ข้อมูลควรกระชับและเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้า 
เข้าใจและเข้าถึงสินค้าได้ง่าย 
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  2.3 ด้านความสะดวก ควรมีขั้นตอนการสั่งสินค้าท่ีง่าย ส่งของได้รวดเร็ว วัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้ม
สามารถแกะได้ง่ายแต่มีความแข็งแรง สามารถปกป้องสินค้าได้ มีธนาคารหรือช่องทางการโอนเงินหลายช่องทาง 
เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการโอนเงิน 
             2.4 ด้านการบริการ เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาซื้อซ้ํา ควรมีบริการหลัง
การขายที่ดี การตอบคําถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใช้คําพูดที่เหมาะสม ให้ความสะดวกสบายในการสั่งสินค้า 
เป็นต้น จะทําให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น 
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน 
ต่อวิธีการสอนที่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้
แตกต่างกันต่อวิธีการสอนที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 33 คน 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 33 คน 
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการสอนต่าง ๆ ผลการวิจัย พบว่า การสอนในภาคทฤษฎี
นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ (5 จาก 6 รูปแบบ) มีความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.25, 
4.28, 4.33, 4.35, และ 4.36) ต่อการสอนที่ใช้วิธีการสอนสาธิตโดยอาจารย์ในเรื่องต่าง ๆ และมีจํานวน 4 จาก 
6 รูปแบบที่ชอบกิจกรรมที่สนุกสนานที่ช่วยกระตุ้นความน่าสนใจของบทเรียนในระดับมากที่สุด ( X = 4.22, 
4.26, และ 4.30) ในการสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ทั้งหมด (6 จาก 6 รูปแบบ) 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.22, 4.25, 4.23, 4.33, 4.34, และ 4.40) ต่อการปฏิบัตินอกห้องเรียน (เช่น การ
... 
* ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา  
   2561 
** รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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เก็บข้อมูลภาคสนาม) ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ทั้งหมดไม่มีกลุ่มใดมีความ
พึงพอใจต่อการสอนบรรยายของอาจารย์หรือวิทยากรในระดับมากท่ีสุดเลย ( X = 3.16, 3.47, 3.69, 3.74, 3.82 
และ 4.02) 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู,้ วิธีการสอน, ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to compare the satisfaction of students with different learning 
styles on different teaching methods. The sample group used was 33 students of Department of Electrical 
Education, major in Computer Engineering, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's 
University of Technology Thonburi, and 33 computer-education students of Faculty of Education, 
Somdejchaopraya Rajabhat University, who were enrolled in the second semester in the academic year 2018.  
The research instruments were questionnaires of student learning styles and students’ satisfaction on various 
teaching methods.  From the analysis of result, it was found that for teaching in a classroom, most students 
with different learning styles (5 out of 6 styles) were satisfied ( X  = 4.25, 4.28, 4.33, 4.35, and 4.36) with 
teaching using demonstration methods by teachers at the highest level, and students, from 4 out of 6 styles, 
were satisfied with fun activities that helped stimulate the interest in the lesson at the highest level ( X = 
4.22, 4.26, and 4.30).  To teach in practice sessions, students from all learning styles (6 out of 6 styles) were 
satisfied ( X = 4.22, 4.25, 4.23, 4.33, 4.34, and 4.40) with the practice outside the classroom (such as field 
data collection).  On the contrary, all students with different learning styles did not have the highest level 
of satisfaction in lecture methods ( X = 3.16, 3.47, 3.69, 3.74, 3.82 and 4.02). 
Keywords: learning styles, teaching methods, satisfaction. 

 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดความมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม นโยบายการเรียนรู้ในปัจจุบันจึง
ให้ความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการให้เนื้อหาผ่านการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียวแต่
ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ใน 4 ลักษณะ  คือ การเรียนเพื่อรู้ การเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริง การเรียนเพื่อจะอยู่ร่วมกัน 
และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21, 2551) ทําให้มีการพัฒนา
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(active learning) ซึ่งมีวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้ผ่านโครงงาน  การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ตนเอง เป็นต้น รูปแบบการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมี
ทักษะของการเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (สายสุดา ขันธเวช, ออนไลน์, 2557) 
 ถึงแม้ว่าการเรียนรู้แบบ Active Learning  จะช่วยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 
แต่เนื่องจากธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบหนึ่งอาจจะเหมาะกับผู้เรียนบางคนแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน เพราะผู้เรียนบางคน
สามารถเรียนรู้ได้ดีด้วยสายตาหรือการสังเกต เช่น การดูวิดีโอหรือการดูการสาธิต เรียนรู้ได้ดีด้วยการฟัง เช่น
การบรรยายเป็นวิธีการที่เขาชอบ การสัมผัส เช่น การลงมือปฏิบัติด้วยมือ หรือด้วยการพูด เช่น การได้อธิบาย
ให้คนอื่นฟัง (มัณฑรา ธรรมบุศย์, ออนไลน์, 2552) ตัวอย่างเช่น นักศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ส่วนใหญ่ (จุฑารัตน์ 
ช่างทอง, 2559) มีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ชอบการทํางานกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งรูปแบบ
การสอนที่เหมาะสมคือ การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน การสัมมนา และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ดังนั้นถ้าผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุข 
ส่งผลถึงประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนเอง แต่ถ้ารูปแบบการสอนไม่เหมาะสมกับผู้เรียนอาจส่งผลในทางตรง
ข้ามได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียด (คู่บุญ ศกุนตนาค, 2552) 
 งานวิจัยนี้จึงต้องการทราบถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้  เช่น รูปแบบกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งใน/นอกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจซึ่งนําไปสู่
การศึกษาหาความรู้อย่างมีความสุขได้ เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพื่อเปรียบเทยีบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันต่อวิธีการสอนที่ต่างกัน  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย   
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นวิจัยเชิงสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน โดยมีตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังภาพที่ 1 
 

ตัวแปรต้น 
สถานศึกษา, เพศ, ชั้นปี, เกรดเฉลี่ย 
รูปแบบการเรียนรู้  

ตัวแปรตาม 
วิธกีารสอนภาคทฤษฎีที่พึงพอใจมากที่สุด 
วิธกีารสอนภาคปฏิบัติที่พึงพอใจมากที่สุด 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

นิยามศัพท์ 
 รูปแบบการเรียนรู้   หมายถึง    รูปแบบทีน่ักศึกษาใช้เรียนสิง่ต่าง ๆ ได้ดี ตลอดจน 
      ประสบการณ์ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้ประสบมาจนเกิดความชอบ 
      ความถนัดที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
 แบบพึ่งพา   หมายถึง   นักศึกษาที่มีรปูแบบการเรียนรูแ้บบพึ่งพาโดยจะเรียนรู้ 
      เฉพาะสิ่งที่ผู้สอนกําหนดมาให้เรียน ครูและเพื่อนคือ 
      แหล่งความรู้ที่จะสนับสนุนตนเอง 
 แบบร่วมมือ   หมายถึง   นักศึกษาที่มีรปูแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมือที่ชอบทํางาน 
      ร่วมกับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 แบบอิสระ   หมายถึง   นักศึกษาที่มีรปูแบบการเรียนรูแ้บบอิสระจะชอบคิดและ 
      ทํางานด้วยตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรู ้
      ของตนเอง ชอบรับฟังความคดิเห็นของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
 แบบแข่งขัน  หมายถึง   นักศึกษาที่มีรปูแบบการเรียนรูแ้บบแข่งขนัที่มีความ 
      พยายามในการกระทําสิ่งต่าง ๆ ต้องการรางวัล คําชม หรือ 
      คะแนนในชัน้เรยีน 
 แบบส่วนรว่ม   หมายถึง   นักศึกษาที่มีรปูแบบการเรียนรูแ้บบส่วนรว่มที่ชอบม ี

   ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชัน้เรียน แต่ไมช่อบเข้าร่วม 
   กิจกรรมนอกหลักสูตร 
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 แบบหลีกเลี่ยง หมายถึง   นักศึกษาที่มีรปูแบบการเรียนรูแ้บบหลีกเลี่ยงทีจ่ะไม่ 
      สนใจเรียนรายวิชาในห้องเรียน ไม่ชอบมสี่วนรว่มใน 
      กิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิธกีารสอน หมายถึง   วิธีทีผู่้สอนนิยมใช้ในห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ 
      ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อ
วิธีการสอน รายละเอียดดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํานวน 156 คน และ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 240 คน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) ได้
มหาวิทยาลัยละ 33 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองของงานวิจัย  ใช้แบบสอบถามโดยโครงสร้างของแบบสอบถาม
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในงานวิจัยนี้ได้ใช้แบบสํารวจของ
(ประสาร ศรีพงษ์เพลิด, 2560)  ที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีของแอนโธนี กราชา และไรซ์แมน (Grasha, & Riechmann, 
Online, 1970) เป็นคําถามแบบเลือกตอบโดยใช้แบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 6 รูปแบบ 
การเรียนรู้ รวม 30 รายการ 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการสอน เป็นคําถามแบบเลือกตอบโดยใช้แบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 2 วิธีการสอนภาคทฤษฎีและการสอนภาคปฏิบัติ รวม 13 รายการ 
   แบบสอบถามทั้งหมดได้รับการประเมินหาค่าความตรงตามเนื้อหา (content validity) ด้วย
การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านซึ่งผ่านการประเมินค่า IOC และแก้ไข
ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนจะนําแบบสอบถามที่ได้มาตรฐานไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง 
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  3. วิธีเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
   การเก็บข้อมูลโดยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาทั้งสอง โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามออนไลน์แก่นักศึกษาให้ได้ตามข้อกําหนดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละ 
(percentage) และการวัดระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีต่อความพึงพอใจวิธีการสอนของนักศึกษาที่มีรูปแบบ
การเรียนรู้ต่างกัน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามดังตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพศ : ชาย 34 44.70 

 หญิง 42 55.30 
อายุ : 17-19 ปี 9 11.80 

 20-22 ปี 30 39.50 
 23 ปีขึ้นไป 37 48.70 

ชั้นปี : ปี 1 20 26.30 
 ปี 2 7 9.20 
 ปี 3 13 17.10 
 ปี 4 9 11.80 
 ปี 5 27 35.50 

เกรดเฉลี่ย : น้อยกว่า 2.00 1 1.30 
 2.00-2.50 12 15.80 
 2.51-3.00 37 48.70 
 3.01-3.50 18 23.70 
 มากกว่า  3.50 8 10.50 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาหญิง จํานวน 42 คน (55.30%) 
และนักศึกษาชาย จํานวน 34 คน (45.30%)  กลุ่มตัวอย่างอายุ 20-22ปี จํานวน 30 คน (39.50%) และมากกว่า 
23 ปี ขึ้นไป จํานวน 37 คน (48.70%) ส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 จํานวน 27 คน (35.50%) รองลงมา
คือ ชั้นปีที่ 1 จํานวน 20 คน (26.30%) และชั้นปีที่ 3 จํานวน 13 คน (17.10%) และกลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉลี่ยอยู่
ในระดับ 2.51-3.00 จํานวน 37 คน (48.70%) และ 3.01-3.50 จํานวน 18 คน (23.70%)  
 2. รูปแบบการเรียนรู้ของของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ จํานวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.69 และรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน แบบส่วนร่วม แบบหลีกเลี่ยง ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้มากกว่า 1 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหร์ูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

รูปแบบการเรียนรู ้ จ านวน(คน) ร้อยละ (%) 
แบบพึ่งพา 22 33.33 
แบบร่วมมือ 16 24.24 
แบบอิสระ 13 19.69 
แบบแข่งขัน 7 10.61 
แบบส่วนร่วม 5 7.58 
แบบหลีกเลี่ยง 3 4.55 

 
 จากผลการวิเคราะห์มีสิ่งที่น่าสนใจคือ มีนักศึกษาบางคนแสดงรูปแบบการเรียนรู้มากกว่า 1 รูปแบบ
ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยนักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ 2 รูปแบบ จํานวน  11 คน และนักศึกษาที่มีรูปแบบการ
เรียนรู้ 3 รูปแบบ จํานวน 1 คน อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์นี้เกินกว่าขอบเขตของบทความวิจัยนี้ที่จะกล่าวถึง
ในรายละเอียด จึงแสดงไว้เพียงให้ทราบถึงข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เพียงเท่านี้ ดังที่แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้มากกว่า 1 รูปแบบ 

นักศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ผสม 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 
แบบพึ่งพา แบบแข่งขัน - 6 9.09 
แบบพึ่งพา แบบส่วนรว่ม - 2 3.03 
แบบแข่งขัน แบบพึ่งพา - 2 3.03 
แบบส่วนรว่ม แบบร่วมมือ - 1 1.52 
แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา แบบแข่งขัน 1 1.52 

  
 3. ความพึงพอใจของของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ระดับความ 
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันต่อวิธีการสอนต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้แสดง
ไว้ในตารางที่ 4  
 จากตารางที่ 4 สามารถแยกเฉพาะวิธีการสอนที่นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันมีความ      
พึงพอใจในระดับมากที่สุดออกมาในตารางที่ 5 



 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันต่อวิธีการสอนต่าง ๆ 
 

ระดับความพงึพอใจต่อวิธีการสอนของนกัศึกษา 
พึง่พา ร่วมมือ อิสระ แข่งขนั ส่วนร่วม หลีกเลีย่ง 

X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD 

การสอนภาคทฤษฎี 
1. การสอนแบบบรรยายหน้าชั้น 

 
3.82 

 
0.63 

 
3.69 

 
0.94 

 
3.47 

 
1.02 

 
4.02 

 
0.64 

 
3.74 

 
0.90 

 
3.16 

 
0.89 

2. การนําเสนอผลงานของเพื่อน ๆ เพื่อเรียนรู ้ 4.21 0.86 3.93 0.92 3.68 0.75 3.92 0.95 3.83 0.92 3.75 0.86 
3. การสาธิตโดยอาจารย์ในเรื่องตา่ง  ๆ 4.28 0.84 4.11 0.97 4.35 0.71 4.36 0.87 4.33 0.97 4.25 0.86 
4. การถามคําถามของอาจารย์ในห้องเรียน 4.17 0.66 3.70 1.07 3.44 0.86 4.28 0.68 4.39 0.61 3.67 0.88 
5. กิจกรรมระดมสมองทั้งกับเพื่อน ๆ และผู้สอน 4.21 0.72 3.66 0.98 3.22 1.17 4.31 0.72 4.00 0.89 3.33 1.32 
6. กิจกรรมพูดนําเสนอผลงานของตนเอง 3.86 0.99 3.70 0.99 4.32 1.22 3.88 1.09 4.00 0.94 3.33 1.44 
7. กิจกรรมสนุกสนานท่ีจะช่วยกระตุ้นความน่าสนใจของบทเรียน 4.26 0.62 4.30 0.79 3.84 0.99 4.22 0.56 4.17 0.66 3.79 1.05 
8. ต้องการอิสระในการจัดกลุ่มทํางาน ด้วยตนเอง 3.90 0.94 4.04 1.09 4.24 0.76 3.88 1.01 3.56 0.98 4.33 0.78 
9. การจัดกลุ่มโดยคละความสามารถของนักศึกษาในชั้นเรียน 3.97 1.15 3.44 1.37 3.93 1.53 4.26 1.11 3.83 1.15 3.42 1.41 

การสอนภาคปฏิบตั ิ             

10. การทดลองที่อาจารย์กําหนดขั้นตอนมาให้เรียบร้อยแล้ว 4.23 0.96 3.63 0.88 3.53 0.91 3.76 1.05 3.83 0.92 3.42 0.9 
11. การออกแบบการทดลองด้วยตนเอง  3.72 0.88 3.67 1.00 4.35 0.89 4.23 0.92 3.56 1.04 3.83 0.72 
12. การทดลองในห้องแลบเพราะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ง่าย 4.21 0.90 3.85 1.03 3.89 0.94 4.08 0.91 4.06 0.94 3.75 0.96 
13. การปฏิบัตินอกห้องเรียน  (เช่น การเก็บข้อมูลภาคสนาม)  4.34 0.72 4.25 0.83 4.23 1.13 4.40 0.76 4.22 0.81 4.33 1.31 

หมายเหตุ: การแปลความ: 1.00-1.80 = น้อยที่สุด, 1.81-2.60 = น้อย, 2.61-3.40 ปานกลาง, 3.41-4.20= มาก, และ 4.21-5.00 = มากที่สุด  
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอวิธีการสอนของนักศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรูตาง ๆ 

รูปแบบการเรียนรู วิธีการสอนท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 
แบบพึ่งพา ทฤษฎี การสาธิตโดยอาจารยในเรื่องตาง ๆ 

กิจกรรมสนุกสนานท่ีจะชวยกระตุนความนาสนใจของบทเรียน 
กิจกรรมระดมสมองท้ังกับเพือ่น ๆ และผูสอน 
กิจกรรมการนาํเสนอผลงานของเพ่ือน ๆ เพื่อเรียนรูประสบการณ 

 ปฏิบัติ การปฏิบัตินอกหองเรียน (เชน การเก็บขอมูลภาคสนาม)  
การทดลองท่ีอาจารยกําหนดขั้นตอนมาใหเรียบรอยแลว 
การปฏิบัติ/ทดลองในหองแลบ 

แบบอิสระ ทฤษฎี การสาธิตโดยอาจารยในเรื่องตาง ๆ 
กิจกรรมพูดนาํเสนอผลงานของตนเองใหกับเพื่อน ๆ เพือ่รับฟง 
ตองการอิสระในการจดักลุมทํางานดวยตนเอง 

  
ปฏิบัติ 

การออกแบบการทดลองดวยตนเอง เพราะเปนงานท่ีทาทาย 
การปฏิบัตินอกหองเรียน (เชน การเก็บขอมูลภาคสนาม) 

แบบแขงขัน ทฤษฎี การสาธิตโดยอาจารยในเรื่องตาง ๆ 
กิจกรรมระดมสมองท้ังกับเพือ่น ๆ และผูสอน 
การจัดกลุมโดยคละความสามารถของนักศึกษาในช้ันเรียน 
อาจารยถามคําถามในหองเรียน 
กิจกรรมสนุกสนานท่ีจะชวยกระตุนความนาสนใจของบทเรียน 

 ปฏิบัติ การปฏิบัตินอกหองเรียน (เชน การเก็บขอมูลภาคสนาม) 
การออกแบบการทดลองดวยตนเอง เพราะเปนงานท่ีทาทาย 

แบบสวนรวม ทฤษฎี การสาธิตโดยอาจารยเร่ืองตาง ๆ 
อาจารยถามคําถามในหองเรียน 

 ปฏิบัติ การปฏิบัตินอกหองเรียน (เชน การเก็บขอมูลภาคสนาม) 
แบบหลีกเล่ียง ทฤษฎี การสาธิตโดยอาจารยเร่ืองตาง ๆ 

ตองการอิสระในการจดักลุมดวยตนเอง 
 ปฏิบัติ การปฏิบัตินอกหองเรียน (เชน การเก็บขอมูลภาคสนาม) 
แบบรวมมือ ทฤษฎี การสาธิตโดยอาจารยเร่ืองตาง ๆ 

กิจกรรมสนุกสนานท่ีจะชวยกระตุนความนาสนใจของบทเรียน 
 ปฏิบัติ การปฏิบัตินอกหองเรียน (เชน การเก็บขอมูลภาคสนาม)  
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 ผลการแสดงวิธีการสอนกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง ๆ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน
ในภาคปฏิบัติ การฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน เช่น การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นวิธีการสอนที่นักศึกษาทุกกลุ่ม
มีความพึงพอใจที่สุด โดยมีวิธีการสอนในภาคทฤษฎีแบบการใช้การสาธิตโดยอาจารย์ในเรื่องต่าง ๆ ของวิชาที่
มีนักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 5 กลุ่ม ยกเว้นแบบร่วมมือที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, SD = 0.97) 
ในทางตรงกันข้ามสําหรับวิธีการสอนที่ไม่มีนักศึกษากลุ่มใดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเลยคือ การสอน
แบบบรรยาย ทั้งด้วยตัวอาจารย์เองหรือการเชิญวิทยากรมาบรรยาย ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

อภิปรายผล 
 1. การสอนภาคทฤษฎี  พบว่า วิธีการสอนแบบการสาธิตโดยอาจารย์ในเรื่องต่าง ๆ เป็นวิธีการสอนที่
กลุ่มนักศึกษามีความพึงพอใจที่จะเรียนมากที่สุด (จํานวน 5 กลุ่มนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน) 
ยกเว้น แบบร่วมมือที่มีความพึงพอใจระดับมาก  ทั้งนี้เพราะนักศึกษาจะได้เห็นปรากฏการณ์จริงที่เกิดจากการ
สาธิตของอาจารย์ทําให้เกิดการเรียนรู้ทั้งจากการมองและได้ยินไปพร้อมกันนอกจากการเรียนทฤษฎีอย่างเดียว
และใช้จิตนาการในการทําความเข้าใจ (สรินทร์ ขุนแก้ว, 2555) และเป็นกระบวนการที่นักศึกษารู้สึกว่าสามารถ
เลียนแบบได้และมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้จะสามารถนําไปใช้ได้จริง (กองวิชาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, ออนไลน์, 2558)  
 วิธีการสอนที่มีจํานวนกลุ่มของนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ พึงพอใจมากที่สุดในอันดับรองลงมาคือ การ
มีกิจกรรมกิจกรรมสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นความน่าสนใจของบทเรียนมีจํานวน 3 กลุ่มนักศึกษาคือ แบบ
พึ่งพา แบบร่วมมือ และแบบแข่งขัน ส่วนวิธีการสอนที่มีจํานวนกลุ่มสองกลุ่มพึงพอใจมากที่สุดคือ 1) การถาม
คําถามของอาจารย์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 2) กิจกรรมระดมสมองทั้งกับเพื่อน ๆ และผู้สอน และ 3) ความมีอิสระ
ในการจัดกลุ่มทํางานด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะห้องเรียนจะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน และมีความรู้สึกว่าผู้สอนและเพื่อนคือแหล่งความรู้ที่ช่วยสนับสนุนตนเอง จึงพยายามยึด
ผู้สอนหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นแนวทางในการเรียนรู้ (ประสาร ศรีพงษ์เพลิด, 2560)  โดยผ่านการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน เช่น การสอนสาธิตให้ผู้เรียนคิด ทําสิ่งที่คิด ตามคําแนะนําผู้สอน การอภิปรายถามคําถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
 วิธีการสอนที่มีเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่พึงพอใจในระดับมากที่สุดอยู่เพียงกลุ่มเดียวคือ 1) การนําเสนอ
ผลงานของเพื่อน ๆ เพื่อจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากเพื่อนกลุ่มที่พึงพอใจมากที่สุดคือ กลุ่มแบบพึ่งพา 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ชอบการชี้นําของเพื่อนในการเรียนรูต้่าง ๆ (สาธิตา  จอกโคกกรวด, 2561) 2) การจัด
กลุ่มโดยคละความสามารถของนักศึกษาในชั้นเรียนมีเพียงนักศึกษาแบบแข่งขันที่ชอบการวิธีนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก
นักศึกษากลุ่มนี้จะมีความรู้สึกว่าการแข่งขันจะต้องยุติธรรมจึงจะทําให้การเรียนการสอนมีความตื่นเต้นและ
พร้อมที่จะทํางานให้ได้ผลตามที่ต้องการ และ 3)  กิจกรรมพูดนําเสนอผลงานของตนเอง นักศึกษาแบบอิสระ
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ชื่นชอบมากที่สุด ทั้งนี้เพราะนักศึกษากลุ่มนี้ชอบคิดชอบค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิด จึงความเชื่อมั่นในตัวเอง
สูงที่จะนําเสนอส่ิงที่ตนเองคว้ามา (กนก โพธิเวส, 2555) 
 2. การสอนภาคปฏิบัติ  พบว่า วิธีการสอนแบบปฏิบัตินอกห้องเรียน (เช่น การเก็บข้อมูลภาคสนาม) 
เป็นวิธีการสอนที่นักศึกษาทุกรูปแบบการเรียนรู้มีความพึงพอใจที่จะเรียนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษา
นอกห้องเรียนเป็นการขยายประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน ทําให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสังเกต การคิด 
การตั้งคําถาม การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การทํางานร่วมกันและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (อรนุช ลิมตศิริ, 
2560) ผ่านกระบวนจัดการเรียนรู้ของผู้สอน สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในชั้นเรียน ทําให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น 
 วิธีการสอนที่มีจํานวนกลุ่มของนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ พึงพอใจมากที่สุดในอันดับรองลงมาคือ การ
ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง เพราะเป็นงานที่ท้าทาย โดยมีจํานวน 2 กลุ่มนักศึกษาคือ แบบอิสระและแบบ
หลีกเลี่ยง ทั้งนี้เพราะนักศึกษากลุ่มนี้ต้องการอิสระในการเลือกและตัดสินใจตัวตนเอง จึงชอบศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง คิดว่าผู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนําตามความต้องการ (กนก โพธิเวส, 2555)  
 วิธีการสอนที่มีเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่พึงพอใจในระดับมากที่สุดอยู่เพียงกลุ่มเดียวคือ 1) การทดลอง
ที่อาจารย์กําหนดขั้นตอนมาให้เรียบร้อยแล้ว 2) การปฏิบัติ/ทดลองในห้องแล็บ ซึ่งกลุ่มที่พึงพอใจมากที่สุดคือ 
กลุ่มแบบพึ่งพา ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ผู้สอนกําหนดมาให้เรียน (กรมวิชาการ, 2544) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้สอนควรออกแบบการสอนที่เน้นการสาธิตร่วมกับการบรรยายหรือการอภิปรายเพื่อให้ผู้เรียน
สนใจบทเรียนมากขึ้น 
 2. ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สนุกสนานทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์โดยตรง 
 3. การทํากิจกรรมนอกห้องเรียนจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน ดังนั้น
จึงควรพยายามเสริมกิจกรรมในส่วนนี้ให้มีมากขึ้น 
 4. ไม่ควรสอนโดยใช้การบรรยายแต่อย่างเดียวโดยไม่มีกจิกรรมอืน่ ๆ มาช่วยเสริม 
 5. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนตัดสินใจในเรื่องการเรียนการสอนจะทําให้นักศึกษารู้สึกไม่
ถูกบังคับและจะยอมร่วมมือกับกิจกรรมมากขึ้น 
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Torsan Pipathanasuth 
    

บทคัดย่อ  
 โลกในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเสมือนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ติดตัวไว้ใช้สอยได้ตลอดเวลา มีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดการทําธุรกรรมบนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นทั้งทางบันเทิงและการซื้อขายผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ  ถึงแม้จะทําให้สะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็ทําให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใช้งานทั้งทางด้านการเงินและความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากรายงานที่พบการรั่วไหล
ของข้อมูลของผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี  ในประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาการทําธุรกรรมการซื้อขายออนไลน์  
ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดจันทบุรีได้มีการเพิ่มช่องทางการขายโดยนําเอาสินค้ามาขายออนไลน์  และใช้
วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือผ่านตัวกลางในการชําระเงิน  งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการ
รั่วไหลของข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช้งานและ
ยืนยันตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกรรมทั้งหมด เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าใครคือผู้ใช้งานที่แท้จริงเพื่อ
ป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทําธุรกรรมออนไลน์ 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม, อีคอมเมิร์ซ, ความปลอดภัยของข้อมลู, การยืนยันตวัตน, ธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส์ออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 

* อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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ABSTRACT   
 The world at the present time results in the development of mobile technology as if they could 
be used as computers. Mobile phones can connect worldwide anytime and anywhere through the use of 
the internet. Since it is convenient for online businesses, both entertainment and shopping via social media,     
e-Commerce websites also cause cyber threat towards users’ information both financial and privacy data. 
Reports have shown that the data breaches of user information increase every year. Nowadays, there are 
problems in Thailand regarding in online trading transactions. This article provides a method for solving 
the problem of user data leakage by using mobile phones to increase the efficiency of authentication of all 
involved in transactions for user verification to prevent frauds that may occur from processing online transactions. 
Keywords: innovation, e-commerce, information security, authentication, online transaction. 
 

บทน า  
 การซื้อขายผ่านระบบการค้าออนไลน์จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น 3 ฝ่าย 
(Rusinkiewicz, et al., Online, 1995) คือ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และธนาคาร และ 4 ฝ่าย คือ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ธนาคาร และ
ตัวกลางชําระเงิน (Asokan, Online, 1998) โดยการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการจากเว็บไซต์ของผู้ขายจากนั้นเมื่อ
เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วก็ทําการชําระเงินโดยเลือกวิธีการชําระเงินตามที่ร้านค้ากําหนด กรณีที่ผู้เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขายมีเพียง 3 ฝ่าย ขั้นตอนในการชําระเงินจะเป็นดังภาพที่ 1 ผู้ซื้อเลือกวิธีการชําระเงินผ่านธนาคาร
หรือบัตรเครดิต ธนาคารหรือผู้ออกบัตรจะทําการตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อมีเพียงพอหรือไม่ หรือ
จํานวนเงินเครดิตที่เหลือในบัตรเครดิตเพียงพอหรือไม่  หากเพียงพอต่อการชําระค่าสินค้า ณ เวลาที่ทําธุรกรรม
ธนาคารหรือผู้ออกบัตรจะทําการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บัตร หากถูกต้องธนาคารหรือผู้ออกบัตรจะทําการ
ตัดยอดเงินที่ซื้อขายในครั้งนั้นออกจากบัญชีและทําการแจ้งยืนยันการชําระเงินไปยังผู้ขาย ผู้ขายตรวจสอบ
แล้วว่าสินค้า จํานวน ชนิด และราคาของสินค้าชนิดนั้นถูกต้องตรงกับจํานวนที่สั่งจริงผู้ขายก็จะทําการประมวลผล
ในการขายต่อไปแต่ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ฝ่าย กระบวนการในการชําระเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
โดยผู้ซื้อจะทําการแจ้งยอดที่ซื้อสุทธิ จํานวนและรายละเอียดต่าง ๆ ในการสั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ) ให้กับตัวกลาง
ชําระเงิน จากนั้นตัวกลางชําระเงินจะนําข้อมูลที่ได้จากผู้ซ้ือส่งไปยังธนาคารหรือผู้ออกบัตรเพื่อทําการตรวจสอบ
ว่ามียอดเงินคงเหลือเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอจะทําการแจ้งกลับไปยังผู้ขายเพื่อปฏิเสธรายการสั่งซื้อนั้น
และสิ้นสุดการทํารายการ หากเพียงพอจะทําการยื่นเรื่องไปยังธนาคารหรือผู้ออกบัตรเพื่อทําธุรกรรมต่อไป 
(ภาพท่ี 2)  
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ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้ขาย (Seller) ธนาคาร (Finance) 
   
    
   
 
 
 
 
 
 
 

  

   
   

 
ภาพท่ี 1 การซือ้ขายออนไลน์แบบมผีู้เกีย่วข้อง 3 ฝ่าย 

 
 1. เมื่อผู้ซื้อเลือกสินค้าที่ต้องการได้จะทําการส่งหมายเลขผู้ซื้อ รายการที่ต้องการซื้อ จํานวน และ
จํานวนเงินที่ต้องชําระให้กับผู้ขาย {Bid, desc, qty, amt} 
 2. เมื่อผู้ขายได้รับคําสั่งซื้อแล้วจะทําการตรวจสอบว่าผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อที่แท้จริงหรือไม่ สินค้ามีหรือไม่ 
และจํานวนเงินที่ต้องได้รับชําระ หากตรวจสอบว่าถูกต้องจะทําการส่งรายละเอียดไปยังธนาคารเพื่อร้องขอให้
ชําระเงินโดยแนบรายละเอียดไปดังนี้ {Sid, Bid, Fid, desc, amt}  
 3. หากธนาคารตรวจสอบแล้วว่ารายการชําระเงินนี้ถูกต้องก็จะดําเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ขายโดย
ทําการหักเงินตามจํานวนที่ระบุในใบสั่งซื้อ 
 4. ธนาคารจะทาํการแจ้งไปยังผู้ขายเพื่อให้ผูข้ายทําการส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงนิแจ้งกลับไปยังผู้ซื้อ 
 5. ผู้ขายแจ้งกลับไปยังผู้ซื้ออันเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายสําหรับการซื้อขาย หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ธนาคารจะนําส่งเอกสารให้กับบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ (trusted third party) ทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาข้อพิพาทท่ี
เกิดขึ้น 
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{Bid, desc, qty, amt} 

{Sid, Bid, Fid, desc, amt} 
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ผูซ้ือ (Buyer) ผูขาย (Seller) ตัวกลางในการชําระเงิน 
(Payment Gateway) ธนาคาร (Finance) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ภาพท่ี 2 การซ้ือขายออนไลนแบบมีผูเกีย่วของ 4 ฝาย 

 
 1. เม่ือผูซ้ือเลือกสินคาท่ีตองการไดจะสงหมายเลขผูซ้ือ รายการท่ีตองการซ้ือ จํานวนช้ินของสินคาท่ี
ส่ัง และจํานวนเงินท่ีตองชําระใหกับผูขาย {Bid, desc, qty, amt}  
 2. เม่ือผูขายไดรับคําส่ังซ้ือ จะตรวจสอบวาผูซ้ือเปนผูซ้ือท่ีแทจริงหรือไม สินคามีและเพียงพอหรือไม 
และจํานวนเงินท่ีตองไดรับชําระ หากตรวจสอบแลวถูกตองจะสงรายละเอียดไปยังตัวกลางในการชําระเงิน 
 3. ตัวกลางในการชําระเงินจะติดตอกับธนาคารเจาของบัญชีเพื่อทําการตรวจสอบกับธนาคารวามีบัญชี
ผูซ้ืออยูหรือไมและมีเงินในบัญชีเพียงพอสําหรับชําระคาสินคาหรือไมโดยแนบรายละเอียดไปดังนี้ {Sid, Bid, 
PGid, desc, amt} หากธนาคารตรวจสอบแลววารายการชําระเงินนี้ถูกตองก็จะดําเนินการแจงไปยังตัวกลาง
ในการชําระเงินวาผูซ้ือวาสามารถซ้ือสินคาได 
 4. ตัวกลางในการชําระเงินจะทําการแจงไปยังผูซ้ือเพื่อแจงใหผูซ้ือเพื่อยืนยันการชําระเงินใหกับผูขาย
หากผูซ้ือยืนยันคําส่ังซ้ือดังกลาวตัวกลางในการชําระเงินก็จะทําการจายเงินใหกับผูขาย 
 5. เม่ือผูซ้ือทําการยืนยันคําส่ังซ้ือแลวตัวกลางในการชําระเงินจะทําการหักเงินตามจํานวนท่ีระบุใน
ใบสั่งซื้อ และแจงไปยังผูขายเพื่อใหผูขายทําการสงสินคา และใบเสร็จรับเงินแจงกลับไปยังผูซื้ออันเปน
กระบวนการขั้นสุดทายสําหรับการซ้ือขาย 
 6. เม่ือผูขายตรวจสอบยอดชําระเงินเรียบรอยแลวจะสงสินคาและใบเสร็จรับเงินแจงกลับไปยังผูซ้ือ  
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กรอบแนวคดิและทฤษฏี  
 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการ
ท้องถิ่น ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด One Village, One Product ของเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยจังหวัดจันทบุรี
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสินค้าโอทอปหลายชนิด เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มี
เกษตรกรรมเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การศึกษา  และภาคส่วนอื่น 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดจันทบุรีเกินครึ่งหนึ่งมาจากภาคเกษตรกรรม ได้ฉายาว่าเป็นเมืองหลวงทาง 
ด้านอัญมณีแห่งหนึ่งของโลก อัญมณีที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดจันทบุรีมีหลายชนิด เช่น ไพลิน สตาร์ บุษราคัม 
แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ทับทิมสยาม ซึ่งมีชื่อเสียงมากในระดับโลก (วิกิพีเดีย, ออนไลน์, 2562)  สินค้าโอทอป 
ของจังหวัดจันทบุรีมีมากมายหลายชนิดทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ประดับ ตกแต่ง (ไทยตําบลดอทคอม, 
ออนไลน์, 2562) โดยที่สินค้าโอทอปที่มีราคาสูงของจังหวัดจันทบุรีคือของใช้ ของประดับที่ทํามาจากอัญมณี
ของทางจังหวัด เป็นสินค้าที่มีราคาสูงทําให้การรู้จักตัวตนของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะทําให้การซื้อขายเป็นไป
ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้นําเสนอการยืนยันตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้สามารถ
ระบุตัวตนได้และหากเกิดข้อโต้แย้งขึ้นยังสามารถนําไปเป็นหลักฐานในการแก้ไขข้อโต้แย้งได้ด้วยเช่นกัน  
งานวิจัยนีน้ําเสนอการเข้ารหสัลับเพื่อยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมด
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของแต่ละฝ่ายก่อนการเริ่มการทําธุรกรรมและระหว่างการทําธุรกรรมจนกระทั่งจบ
การทําธุรกรรมทั้งหมดเพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นจากฝายได้ฝ่ายหนึ่งได้  
 งานวิจัยนี้ได้นําเสนอเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับเพื่อให้เกิดการรับรองและยืนยันตัวตนของทั้งสองฝ่าย
หรือการรับรองความถูกต้องซึ่งกันและกัน (mutual authentication) เพื่อทําให้การทําธุรกรรมออนไลน์การซื้อ
ขายสินค้าที่มีราคาสูงของจังหวัดจันทบุรีมีความมั่นคงปลอดภัยและยืนยันตัวตนของทั้ งผู้ซื้อ-ผู้ขาย ผู้ซื้อ-
ธนาคาร ผู้ขาย-ธนาคาร หากมีข้อพิพาทระหว่างผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย โดยจะสามารถนําข้อมูลการยืนยัน
ตัวตนดังกล่าวมาเสนอเพื่อยุติข้อพิพาทอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในการทําธุรกรรมออนไลน์โดยใช้ทฤษฏีการเข้า 
รหัสลับระบบรหัสแบบอสมมาตร (asymmetric key cryptography) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและแก้ไข   
ข้อพิพาทอันอาจเกิดขึ้นได้จากการทําธุรกรรมดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น Secure Socket 
Layer (SSL), Secure Electronic Transaction (SET TM) ที่เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างมาสเตอร์คาร์ดและ 
วีซ่าคาร์ด และ Three Domain Secure (3D SSL) เป็นต้น (Wrona, Schuba, & Zavagli, 2001, pp. 88-100) 
หลายงานที่ได้นําเสนอการเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยนําการเข้ารหัสลับเพื่อยืนยัน
ตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขายทั้งแบบการเข้ารหัสลับทั้งแบบเทคโนโลยีระบบการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ 
(public key cryptography) หรือระบบรหัสแบบอสมมาตร (asymmetric key cryptography) และแบบเทคโนโลยี
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ระบบการเข้ารหัสลับแบบสมมาตร (symmetric encryption) ซึ่งการเข้ารหัสลับทั้งสองแบบนั้นมีข้อเด่นและ
ข้อด้อยและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป งานวิจัยนี้จะนําเสนอเทคโนโลยีระบบการเข้ารหัสลับแบบกุญแจ
สาธารณะเพื่อใช้ยืนยันตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมด 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ซื้อ (B) ผู้ขาย (S) 
และธนาคาร (F) โดยนําเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช้งานและการยืนยันตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกรรม
ทั้งหมดเพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าใครคือผู้ใช้งานที่แท้จริงเพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทํา
ธุรกรรมออนไลน์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 นําเสนอการวิจัยโดยการใช้ระบบรหัสแบบอสมมาตร (asymmetric key cryptography) เพื่อแก้ไข
ปัญหาในการทําธุรกรรมออนไลน์ คําอธิบายเกี่ยวกับซื้อขายออนไลน์ดังตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1 คําอธิบายเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ 

รหัส  ค าอธิบาย 
Bid  หมายเลขผู้ซื้อ 
Sid  หมายเลขผู้ขาย 
Fid  หมายเลขธนาคาร 
{ข้อความ}  การเข้ารหัสให้กับข้อความ 
{ข้อความ}pub  การเข้ารหัสให้กับข้อความด้วยกญุแจสาธารณะ 
{ข้อความ}pri  การเข้ารหัสให้กับข้อความด้วยกญุแจส่วนตัว 
Desc  รายละเอียดของสินค้าท่ีสั่ง, จํานวน 
Amt  ราคาสินค้าทั้งหมด 

 
 การเข้ารหัสลับสําหรับการทําธุรกรรมออนไลน์สําหรับสินค้าโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดจันทบุรีมีดังนี้ 
 1: B  S: {Bid, Sid, Desc,AmtPriB}PubS  
 2: S  F: {Bid, Sid, AmtPriS}PubF 

 3: F  B: {Sid, Desc,}PriF 

 4: F  S: {Amt}PubS 

 5: S  B: {Desc}PubB 
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 ค าอธิบาย 
 1. ข้อความแรก ผู้ซื้อทําการส่งหมายเลขผู้ซื้อ หมายเลขผู้ขาย รายละเอียดของสินค้าและจํานวนเงิน
ให้กับผู้ขายเพื่อทําการสร้างเซสชั่นในการติดต่อกัน โดยเข้ารหัสลับด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าผู้ซื้อ
เป็นผู้ส่งข้อความนี้จริง และทําการเข้ารหัสด้วยกญุแจสาธารณะของผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายที่ถอืกุญแจส่วนตัวเป็น
ผู้เปิดอ่านข้อความนี้ได้ เป็นการยืนยันตัวตนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแบบสองทาง  
 2. หลังจากผู้ขายได้รับข้อความดังกล่าวแล้ว ผู้ขายจะใช้กุญแจส่วนตัวของผู้ขายถอดรหัสเพื่อเข้าถึง
ข้อความ และใช้กุญแจสาธารณะของผู้ซื้อเพื่อถอดรหัสข้อความทั้งหมด จากนั้นนําข้อความที่อ่านได้มาเข้ารหัส
ลับด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ซื้อและกุญแจสาธารณะของธนาคารเพื่อส่งไปให้ทางธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบว่า
ผู้ซื้อมีเงินคงเหลือเพียงพอในการชําระค่าสินค้าหรือไม่ โดยส่งเฉพาะจํานวนเงิน หมายเลขผู้ซื้อและหมายเลข
ผู้ขายไปเท่านั้น ไม่ส่งรายละเอียดของสินค้าไปด้วยเนื่องจากธนาคารไม่มีความจําเป็นต้องรู้ถึงรายละเอียด
ของสินค้า  
 3. เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอให้ตรวจสอบจํานวนเงินคงเหลือจากผู้ขายแล้ว จะตรวจสอบหากผู้ซื้อ
มีจํานวนเงินคงเหลือเพียงพอต่อการชําระค่าสินค้าก็จะแจ้งไปยังผู้ซื้อเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ขายตาม
ยอดการสั่งซ้ือเมื่อได้รับการอนุมัติการชําระเงินจากผู้ซื้อแล้ว 
 4. ธนาคารจะแจ้งไปยังผู้ขายเพื่อใหผู้้ขายส่งสินค้าและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กําหนดไปยังผู้ซื้อ  
 5. เมื่อผู้ขายตรวจสอบว่าได้รับชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะแจ้งการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อและ
จบเซสช่ัน (session)ในการซื้อขายธุรกรรมออนไลน์  
 รายละเอียดการเปรียบเทียบงานวิจัยที่นําเสนอและงานวิจยัเดิมที่มีอยู่แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบงานวิจยัที่นําเสนอและงานวิจัยเดิมท่ีมีอยู ่

งานวิจัย การห้ามปฏิเสธการรับผิดชอบ การยืนยันตัวตน 
Fun และคณะ ไม่ม ี มี (แบบทางเดียว) 
SET มี มี 
งานที่นําเสนอ มี มี 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการดําเนินงานวิจัยจากงานวิจัยที่นําเสนอ จะเห็นได้
ว่าจากการทําธุรกรรมดังกล่าวผู้ซื้อ ผู้ขาย และธนาคารต่างยืนยันตัวตนของแต่ละฝ่ายให้รู้จักกันแล้วทั้งสามฝ่าย 
(mutual authentication) เพื่อทําการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นก็สามารถนําการทําธุรกรรม
ดังกล่าวมาระงับข้อพิพาทได้ ทําให้การทําซื้อขายสินค้าโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจันทบุรีได้
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อย่างม่ันใจในการทําธุรกรรมการซื้อขายสินค้าที่มีราคาสูงโดยปราศจากข้อกังวลในการปลอมตัวจากผู้ไม่หวังดี
ได้เป็นอย่างดีจากการนําการทําธุรกรรมการซื้อขายนํามาเข้ารหัสลับแบบอสมมาตร โดยสามารถอธิบายได้
จากข้อความที่รับส่งกันระหว่างผู้ทําธุรกรรมทั้งสามฝ่ายดังนี้ จากข้อความที่ 1 B  S: {Bid, Sid, Desc,AmtPriB}PubS 
ผู้ซื้อส่งคําขอซื้อไปยังผู้ขายโดยนําหมายเลขของผู้ซื้อ หมายเลขของผู้ขาย รายละเอียดของสินค้า ราคาและ
จํานวนที่สั่งซื้อเข้ารหัสลับด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ซื้อ (private key) ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าผู้ซื้อเป็นผู้สั่งซื้อ
สินค้าจริงจากนั้นนํารายละเอียดทั้งหมดเข้ารหัสลับด้วยกุญแจสาธารณะของผู้ขาย (public key) ซึ่งผู้ที่จะมองเห็น
ข้อมูลดังกล่าวได้จะต้องมีกุญแจส่วนตัวเท่านั้นจึงจะเปิดดูข้อความได้ ทําให้ข้อความนี้สามารถยืนยันได้ว่าทั้ง
ผู้ซื้อและผู้ขายได้ทําการยืนยันตัวตนกันแล้วทั้งสองฝ่าย และจากข้อความที่ 2 S  F: {Bid, Sid, AmtPriS}PubF 
เมื่อผู้ขายได้รับข้อความสั่งซื้อจากผู้ซื้อแล้วได้ถอดรหัสและได้ข้อความสั่งซื้อมาเป็นข้อความธรรมดา (plain 
text) นํามาเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ขาย (private key) ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าผู้ขายเป็นผู้ส่งข้อความนี้
จริงจากนั้นนํารายละเอียดทั้งหมดเข้ารหัสลับด้วยกุญแจสาธารณะของธนาคาร (public key) เพื่อให้ข้อความนี้
ธนาคารเท่านั้นเป็นผู้เปิดได้ ทําให้ข้อความนี้สามารถยืนยันได้ว่าทั้งผู้ขายและธนาคารได้ทําการยืนยันตัวตน
กันแล้วทั้งสองฝ่าย จากข้อความทั้งสองข้อความทําให้สรุปได้ว่าข้อความการซื้อขายนี้มีความมั่นคงปลอดภัย
เป็นอย่างดี 
 

อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ได้นําเสนอเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับเพื่อให้เกิดการรับรองและยืนยันตัวตนของทั้งสองฝ่าย
หรือการรับรองความถูกต้องซึ่งกันและกัน (mutual authentication) เพื่อทําให้การทําธุรกรรมออนไลน์ในการซื้อ
ขายสินค้าให้มีความมั่นคงปลอดภัยและยืนยันตัวตนของทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย ผู้ซื้อ-ธนาคาร ผู้ขาย-ธนาคาร ในกรณี
เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย โดยจะสามารถนําข้อมูลการยืนยันตัวตนดังกล่าวมาใช้เสนอเพื่อยุติ
ข้อพิพาทอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในการทําธุรกรรมออนไลน ์โดยใช้ทฤษฏีการเข้ารหัสลับระบบรหัสแบบอสมมาตร 
(asymmetric key cryptography) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและใช้แก้ไขข้อพิพาทอันอาจเกิดข้ึนได้จากการทํา
ธุรกรรมดังกล่าว และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานกับระบบชําระเงินออนไลน์แบบต่าง ๆ ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 วิธีการเข้ารหัสลับแบบการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตร (asymmetric key cryptography) นั้นมีความ
มั่นคงปลอดภัยสูงและสามารถป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงมีข้อเสียบางประการคือ 
กินทรัพยากรในการคํานวณประมวลผลค่อนข้างมากและใช้เวลาในการทํางานมากกว่าปกติ ในการนํามาใช้
งานจริงเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้อาจนําการเข้ารหัสลับ
แบบสมมาตร (symmetric key encryption) เข้ามาใช้งานเพื่อให้การคํานวณประมวลผลใช้เวลาน้อยลงและกิน
ทรัพยากรน้อยลง และยังสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบด้วยเช่นกัน 
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE MARKETING MIX FACTORS AND THE CONSUMER'S 
MOTIVATION THAT MAY AFFECT TO THE DECISION OF 

TOP-UP MONEY FOR BUYING ROV'S CHARACTER ON 
MOBILE PHONE GAMES, OF YOUTH IN BANGKOK 

 
ทรงพล หอมพนา* 

Songpon Hompana 
  ดร. ธนชาติ จนัทร์เวโรจน์** 

Dr. Tanachart Junveroad 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” กลุ่ม
ตัวอย่างคือ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เล่นเกม RoV จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบการแจกแจงสําหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (independent 
samples t-test) การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23-25 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เล่นเกม RoV มาแล้ว 2 ปี แต่ไม่ได้เติมเงินเพื่อซื้อตัวละครในเกมทุกเดือน ซื้อแต่ละครั้งราคา
น้อยกว่า 500 บาท โดยเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตและเดบิต 
 ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่า โดยภาพรวมมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูง การตัดสินใจซื้อตัวละครในเกม RoV ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีผลต่อการ
...... 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561 
** ผู้อํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่า ตัดสินใจเติมเงินโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวละคร
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ตัดสินใจเติมเงินโดยพิจารณาจากราคาว่ามีกําลังในการซื้อหรือไม่ 
       แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกม RoV ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจ
ด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง แต่แรงจูงใจ
ด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ยมากกว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ที่ได้รับต่อเดือน ระยะเวลาในการเล่นเกม RoV และราคาที่ซื้อบัตรเติมเงินในแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเติมเงินไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละครไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด, แรงจูงใจ, ตัดสินใจซื้อ 
 

ABSTRACT  
 This research aimed to study the marketing factors and the consumer’s motivation that may affect 
Bangkok youths’ decision of top-up money for buying RoV's characters on mobile phone games. The samples 
for this study were young people in Bangkok who are currently playing RoV. The questionnaires were used as 
a crucial collecting data equipment in this study. The factors used to analyze data were the frequency, the 
percentage, the mean, the standard deviation, the independent samples t-test and the one-way ANOVA. 
 The results of the survey have been clearly shown that the majority of the samples are female, aged 
between 23 to 25 years old. Most of them are currently studying in the bachelor’s degree and have been 
playing RoV for 2 years now. They do not top-up the games every month to purchase characters. Also, every time 
they top-up their money, they normally pay less than 500 Thai baht via their credit or debit cards. 
 Regarding the opinions, it can be concluded that it has high impact on people’s decision making. If we 
analyze individual details, the selling channel distribution and processing can be seen as a high median.   
 The motivations of the sample group’s decisions of buying RoV’s characters can include their 
needs and their emotions. However, considering both elements, it can be displayed that they tend to buy 
ROV characters based on how reasonable things are, instead of their emotions. 
 The result of the researching hypothesis found that the demographic, sex, age, education level, 
monthly income, periods of time in playing RoV and the price of top-up card can be different, but not in 
decision of topping-up money. Additionally, the marketing factors in terms of pricing, selling, individually, 
physically are varied, but cannot cause differences in buying the ROV characters. 
Keywords: the marketing mix, motivation, decision. 
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บทน า 
 ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้มนุษย์ติดต่อกันได้อย่างกว้างขวางผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต สารสนเทศที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นได้เปิดกว้างให้ประชากรทั่วไปได้ใช้อย่างไร้ขอบเขต ซึ่ง
สถานการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย จากประชากรเกือบ 69 ล้านคน มีจํานวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตราว 
45 ล้านคน แต่จํานวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 48 ล้านคน ในจํานวนทั้งหมดนี้มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์ 
มือถือมากกว่า 42 ล้านคน ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใหม่ ๆ หลายรุ่นขายในราคาที่ไม่แพงมาก ทําให้การเล่น
เกมบนโทรศัพท์มือถือมีต้นทุนถูกกว่าการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจํานวนนี้เป็นกลุ่มเกมเมอร์ ราว 19 ล้านคน 
(ปรัธนา ลีลพนัง, ออนไลน์, 2561) ทั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ความบันเทิงของการใช้อินเทอร์เน็ต ที่เป็นที่นิยมหลัก ๆ 
อย่างมากในกลุ่มเยาวชนในปัจจุบันคือเกมออนไลน์ ซึ่งจากการสํารวจพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กไทย พบว่า 
เด็กไทยเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศใน
แถบเอเชีย (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, ออนไลน์, 2557) 
 บริษัท การีน่า (Garena) จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009 โดยคุณฟอเรสต์ ลี ถือเป็น
บริษัทหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จในด้านการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในยูนิคอร์น  
สตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีมูลค่าบริษัทสูงถึง 126,007 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเกม
ออนไลน์ ในปี ค.ศ. 2014-2016 มีรายได้ทั้งหมด ดังนี้ ปี ค.ศ. 2014 มีรายได้ 6,632 ล้านบาท ปี ค.ศ. 2015 มี
รายได้ 8,953 ล้านบาท และปี ค.ศ. 2016 มีรายได้ 9,948 ล้านบาท  
 RoV หรือชื่อเต็ม Realm of Valor บริษัทผู้พัฒนาเกมคือ Tencent ส่วนทีมงานการีน่า (Garena) เป็น
ผู้ดูแลเกม RoV ในเมืองไทยเท่านั้น เกม RoV เป็นเกมแนว MOBA เล่นบนโทรศัพท์มือถือ ให้บริการในประเทศ
โดยบริษัท การีน่า เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ปัจจุบันเปิดให้บริการในหลายประเทศ ทั้งไต้หวัน เวียดนาม 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ในแต่ละประเทศจะมีชื่อแตกต่างกันออกไป โดยมีคอนเซ็ปต์คือ RoV ต้อง
เป็นเกมที่เล่นที่ไหนก็ได้ มีตัวละครหลากหลายให้เลือกเล่น และต้องใช้ความสามัคคีในการเอาชนะเกมซึ่ง
ทั้งหมดต่างต่อสู้กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง จุดเด่นของเกม RoV ดูเหมือนจะคล้ายกับเกม MOBA 
ทั่วไป แต่เกม RoV กลับเป็นเกม MOBA ที่ได้รับความนิยมมาก และสามารถเข้าถึงผู้เล่นในระดับวงกว้างได้ 
(อัลเลน ซู, ออนไลน์, 2561) 
 นอกจากนั้น การีน่า (Garena) ยังเคยจัดการแข่งขัน Mobile e-Sports ของเกม RoV ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท และผู้ชนะยังได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน
เพื่อศึกษาต่อที่ College of Creative Design and Entertainment Technology ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2.6 ล้านบาท ถือเป็นครั้งแรกของวงการ e-Sports เกมมือถือในเมืองไทยที่มีภาคการศึกษา
เข้ามาให้ความสําคัญและสนับสนุนอย่างเป็นทางการ และมหาวิทยาลัยบางแห่งก็ เริ่มที่จะเปิดหลักสูตร
เกี่ยวกับ e-Sport และธุรกิจเกมให้เกิดขึ้นบ้างแล้ว (ปรัธนา ลีลพนัง, ออนไลน์, 2561) 
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 โดยจุดที่ทําให้เกม RoV น่าสนใจเป็นอย่างมากคือ การร่วมมือกับ DC Comics นําคาแรคเตอร์ของ 
Joker กับ Batman เข้ามาเป็นตัวละครภายในเกม ซึ่งการที่เกมมีระบบการเปิดขายตัวละครมากมายหลากหลาย
แบบถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญและเป็นสีสันของเกม ตัวละครในเกมค่อนข้างมีผลต่อการเล่นเกมเพราะความสามารถ
ของตัวละครแต่ละตัวไม่เหมือนกัน ซึ่งผู้ที่เล่นเกมจะเติมเงินเพื่อซื้อตัวละครเหล่านี้ให้ตรงกับรูปแบบที่ตนเอง
ถนัดหรือเหมาะสมกับผู้เล่น และที่น่าสนใจคือในปี ค.ศ. 2017 เกม RoV นํารายได้เข้าสู่ การีน่า ไทยแลนด์ 
จากการเติมเงินเพื่อซื้อตัวละครในเกมได้มากกว่า 375 ล้านบาท 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า ผู้ที่เล่นเกม RoV มีแรงจูงใจใดที่ทําให้เกิดการตัดสินใจเลือกเติมเงินเพื่อซื้อ
ตัวละครภายในเกม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแบบใดที่บริษัท การีน่า ใช้กับเกม RoV เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้บริโภค หรือบริษัทมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ หรือไม่เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่อยู่ในยุคใหม่นี้ อีกประเด็นที่
น่าสนใจคือ บริษัททําอย่างไรให้การนําเกมซึ่งสังคมมองว่าเป็นสิ่งมัวเมาเด็กและเยาวชน สามารถที่จะสร้าง
กลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการประชาสัมพันธ์และการจัด
จําหน่ายได้ ซึ่งผลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนําข้อมูล
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องความต้องการ
ของผู้บริโภค 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกม RoV ของเยาวชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกม RoV ของเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกม RoV ของเยาวชนในเขตกรุงเทพ 
มหานคร 
 4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกม RoV ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV แตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริงว่ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภคใดที่มีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินซื้อ
ตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่มแบบบังเอิญจากผู้ที่เล่นเกม RoV จํานวน 400 คน เก็บข้อมูล
โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปตามกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 1) กลุ่ม Garena RoV Thailand จํานวน 200 คน 
2) เว็บไซต์ Pantip หมวดเกม จํานวน 100 คน และ 3) เว็บไซต์ Dek-d หมวดเกม จํานวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และแปลผล
ความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ย 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 สรุปผลด้านลักษณะประชากร 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีอายุระหว่าง 23-25 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 34.25 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.75 รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.00 ระยะเวลาในการเล่นเกม RoV 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00 ความถี่ในการซื้อ
บัตรเติมเงินในแต่ละครั้งคือ ไม่ได้เติมทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 69 25 ส่วนใหญ่จะซื้อบัตรเติมเงินในแต่ละครั้ง
ราคาน้อยกว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีความถี่ในการเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต/เดบิต คิดเป็น
ร้อยละ 30.23 
 ส่วนที่ 2 สรุปผลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้  1) ด้านกระบวนการ โดยรวมมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) ประเด็นระบบเปิดใช้บรกิาร 24 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ (ค่าเฉลี่ย 
4.37) 2) ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) ประเด็นข้อมูล
ของผู้บริโภคในการเติมเงินจะเป็นความลับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.21) 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) 4) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ประเด็นตัวละครเหมาะที่จะใช้เล่นเพื่อการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.92) 5) ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) ประเด็น
กิจกรรมแจกตัวละครให้เล่นฟรี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.00) 6) ด้านบุคคล โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) ประเด็นการมีแอดมินใน Facebook RoV ตอบคําถามผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ระบบเติมเงินในเกม RoV มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.41) และ 7) ด้านราคา โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําปี  2562 

2019 SPUC  National  and  International  Conference 
142 

 

อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.28) ประเด็นการเติมเงินที่มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.71)  
 ส่วนที่ 3 สรุปผลด้านแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจด้านเหตุผล โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) ประเด็นเติม
เงินซื้อตัวละครเพราะตัวละครที่ซื้อจะอยู่ถาวร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.26) แรงจูงใจด้านอารมณ์ โดยรวม
มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24) ประเด็นการเติมเงินซื้อตัวละครเพราะตัวละคร
ออกแบบสวยงามโดนใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.26) 
 ส่วนที่ 4 สรุปผลด้านการตดัสินใจซื้อ 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกม RoV โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65) การตัดสินใจเติมเงินโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวละครมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง Sig 
เพศ การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร

ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 
  0.350 

อายุ การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.526 
 

ระดับการศึกษา การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.132 

รายได้ที่ได้รับต่อเดือน การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.721 

ระยะเวลาในการเล่นเกม RoV การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.287 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง Sig 
ความถี่ในการซื้อบัตรเติมเงิน 
ใน 1 เดือน 

การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.008 

ราคาที่ซื้อบัตรเติมเงินในแต่ละครั้ง การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.285 

 
 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ที่ได้รับต่อเดือน ระยะเวลาในการเล่นเกม 
RoV และราคาที่ซื้อบัตรเติมเงินในแต่ละครั้ง แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์ 
มือถือ RoV ไม่แตกต่างกัน แต่ราคาที่ซื้อบัตรเติมเงินในแต่ละครั้งแตกต่างกันมีการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV แตกต่างกัน วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง Sig 
ด้านผลิตภัณฑ ์ 
(product) 

การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร 
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.000 

ด้านราคา  
(price) 

การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร 
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.464 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 
(place/channel dristibution) 

การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร 
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.152 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
(promotion) 

การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร 
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.002 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง Sig 
ด้านบุคคล  
(people) 

การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร 
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.067 

ด้านกระบวนการ  
(process) 

การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร 
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.048 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
(physical evidence) 

การตดัสินใจเติมเงินซื้อตัวละคร 
ในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 

  0.394 

 
 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ 
RoV ไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1 สรุปผลด้านลักษณะประชากร  
 จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 204 คน มีอายุระหว่าง 23-25 ปี 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท ระยะเวลาในการเล่นเกม ROV คือ 2 ปี 
ความถี่ในการซื้อบัตรเติมเงินในแต่ละครั้งส่วนใหญ่คือ ไม่ได้เติมทุกเดือน และจะซื้อบัตรเติมเงินในแต่ละครั้ง
ราคาน้อยกว่า 500 บาท โดยการเติมเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต สอดคล้องกับ ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ท่ี
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อเป็นเพศหญิง และมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเช่นกัน อาจเป็นเพราะว่า เพศหญิงเป็นเพศที่ตัดสินใจซื้อของง่ายกว่าเพศชายทั้ง
สินค้าท่ีจับต้องได้ และสินค้าที่จับต้องไม่ได้อย่างตัวละครภายในเกม อาจเป็นไปได้ว่า แต่ละเดือนก็จะมีช่วง
เดือนที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้เติมเงินซึ่งก็จะเกิดการต่างกันในเรื่องของเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลานั้นทุกอย่างก็
จะไม่เหมือนเดิม เช่น อาจจะมีการลดราคาตัวละครในช่วงเวลาที่ต่างกัน จึงทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อตัวละครใน
เกมที่แตกต่างกัน 
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 ส่วนที่ 2 สรุปผลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครใน
เกม ROV โดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านราคา ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า ระบบที่เปิดใช้บริการ 24 ชั่วโมงของ
เกม ROV นั้น เป็นกระบวนการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด แต่ผลการวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี 
(2559) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม มี 
3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย จะเห็นได้ว่า
ผลที่ออกมาในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่อยู่ในอันดับที่สามเท่านั้นที่เหมือนกัน แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าที่จับต้องได้อย่างเสื้อผ้านั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์เป็น
อันดับแรก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เป็นเพียงสินค้าในเกมออนไลน์ เช่น ตัวละครในเกมจะให้ความ
สนใจกับกระบวนการมากกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่าสนใจระบบการทํางานมากกว่ารูปลักษณ์ 
 ส่วนที่ 3 สรุปผลด้านแรงจูงใจ  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ 
RoV ซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ใน
ระดับปานกลางเท่า ๆ กัน แต่กลุ่มเป้าหมายได้ให้แรงจูงใจด้านเหตุผลมากกว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ เพราะว่า
คุณสมบัติของตัวละครเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นเกม RoV จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า แรงจูงใจที่
แตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยตรงตามสมมติฐาน เพราะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า 
ทัศนคติในการเล่นเกมยุคสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ กาญจนา โพยายรส (2557) ที่ศึกษา
แรงจูงใจและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหานคร พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุดเหมือนกัน และผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกันในด้านลักษณะประชากรที่ส่วนมากเป็นเพศหญิงเหมือนกันอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจ
ด้านเหตุผลเป็นแรงจูงใจที่เพศหญิงให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก 
 ส่วนที่ 4 สรุปผลด้านการตดัสินใจซื้อ 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV โดยภาพรวม
มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตัดสินใจเติมเงินโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของตัวละครมาก่อนเป็นอันดับแรก นั่นเพราะในการเล่นเกมจะต้องอาศัยคุณสมบัติของตัวละครที่
ผู้เล่นถนัดด้วย จะเห็นได้ว่าส่วนมากแล้วการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างจะไปในทางการใช้เหตุผลเป็นอันดับแรก 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งพบว่า มีเพียงปัจจัยเดียวที่
มีอิทธิพลคือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างไปในทางการใช้อารมณ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านลักษณะประชากร จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 
23-25 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท เล่นเกม RoV มาแล้ว 2 ปี แต่ไม่ได้
เติมเงินเพื่อซื้อตัวละครทุกเดือน จะซื้อบัตรเติมเงินในแต่ละครั้งน้อยกว่า 500 บาท โดยเติมเงินผ่านบัตรเครดิต/
เดบิต แสดงให้เห็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ผู้พัฒนาเกม RoV จะจัดให้เป็นกลุ่มประชากรหลักในการสื่อสารผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถเลือกคัดกรองด้วยปัจจัยส่วนบุคคลได้ และสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
 2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV โดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่า การให้บริการด้านกระบวนการเติมเงินซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV ถือเป็นด้านที่
กลุ่มตัวอย่างในรุ่นนี้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กลุ่มตัวอย่างสนใจเกี่ยวกับการที่ระบบเปิดใช้งาน 24 ชม. 
ระบบเติมเงินรวดเร็ว ใช้งานง่าย สะดวก สามารถตรวจสอบการซื้อย้อนหลังได้ และไม่มีปัญหาขัดข้อง ดังนั้น
ผู้บริหารเกม RoV ควรให้ความสําคัญกับการรักษามาตรฐานและพัฒนาส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้น 
 3. ด้านแรงจูงใจ จากผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท ์
มือถือ RoV  ซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ยมากกว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ ชี้ให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างได้เลือกซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV โดยใช้แรงจูงใจด้านเหตุผลเป็นหลัก เลือกซื้อ
เพราะตัวละครจะอยู่ถาวร การมีโปรโมชันพอดี ระบบมีความน่าเชื่อถือ คุณภาพคุ้มกับเงินที่จ่ายไป เปิดบริการ
ให้ซื้อได้ตลอด 24 ชม. การซื้อไม่เสียเวลา และซื้อไว้เพื่อแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารเกม RoV ควรเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบเกมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
 4. ด้านการตัดสินใจซื้อ จากผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV 
โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ตัดสินใจเติมเงินโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของตัวละคร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ตัดสินใจเติมเงินโดยพิจารณาจากราคาว่ามีกําลังในการซื้อหรือไม่ 
ตัดสินใจเติมเงินโดยดูว่ามีการลดราคาหรือแถมอะไรพิเศษหรือไม่ ตัดสินใจเติมเงินเพราะมั่นใจว่าได้รับประโยชน์ 
ตัดสินใจเติมเงินเพราะมั่นใจว่าไม่โดนโกง ตัดสินใจเติมเงินเพราะได้ศึกษาระบบมาแล้วอย่างดี ตัดสินใจเติม
เงินเพราะเคยลองเล่นตัวละครนั้น ๆ มาก่อนจากการให้ทดลองเล่นเกมฟรี ตัดสินใจเติมเงินเพราะสะดวกใน
การเติมเงิน ตัดสินใจเติมเงินเพราะเชื่อถือในตราสินค้าการีน่า ตัดสินใจเติมเงินโดยเชื่อจากข่าวโฆษณาจากส่ือ
ต่าง ๆ  และตัดสินใจเติมเงินเพราะเพื่อนแนะนํา ตามลําดับ โดยทุกลําดับกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับ
มาก ดังนั้น ผู้บริหารเกม RoV ควรให้ความสําคัญกับข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุด นั่นคือคุณสมบัติ
ของตัวละคร และอื่น ๆ ตามลําดับ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
ผู้พ้นโทษหรือผู้มีประวัติอาชญากรรม เพื่อศึกษาหามาตรการในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพของผู้พ้นโทษภายหลังจากพ้นโทษ จากการศึกษา พบว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 จะได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล และการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลไม่ว่า
จะกระทําด้วยเหตุอื่นใดนั้นจะกระทํามิได้ แต่ยังมีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคคล
ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ โดยการนําเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษจําคุกไม่ว่าจะ
เป็นประเภทคดีหรือระยะเวลาแห่งการพ้นโทษมาเป็นข้อจํากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคลในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษหรือผู้มีประวัติอาชญากรรม 
ทั้งสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพของประชาชน และหาก
เมื่อการประกอบอาชีพนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี และไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น รัฐจึงควรต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสใน
การประกอบอาชีพเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป และไม่ถูกเลือกปฏิบัติในด้านการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้พ้นโทษ
มีงานทําและสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีภายหลังจากพ้นโทษ ไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ํา และเพื่อให้
.... 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
   ปีการศึกษา 2561 
** รองศาสตราจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําปี  2562 

2019 SPUC  National  and  International  Conference 
149 

 

กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูของกรมราชทัณฑ์สัมฤทธิ์ผล ทําให้สังคมได้ทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการแก้ไขฟื้นฟู
อย่างมีคุณภาพกลับมา และสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีผลบังคับอย่างจริงจัง ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 40 ให้การตรากฎหมายเพื่อเป็นการจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งประวัติอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการประกอบอาชีพนั้น และควรแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีการจํากัดสิทธิใน
การประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษออกไป โดยยังคงไว้เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดคุณสมบัติ
ของอาชีพข้าราชการเท่านั้น และควรบัญญัติกฎหมายที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน รวมทั้งการกําหนด
หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานกลางในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบอาชีพหรือวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้พ้นโทษ 
โดยต้องกระทําไปพร้อมกับมาตรการอื่น ๆ ควบคู่กันไป 
ค าส าคัญ: ผู้พ้นโทษ 
 

ABSTRACT 

  This research work is focused on the study of legal measure to protect the rights and freedoms in 
carrying out the occupations of persons being released after passing over the punishments or persons having 
criminal records and on the measure to promote the rights and freedoms in carrying out the occupations of 
those who are later acquitted. Deriving from the research, it is found that even though the Thai Constitution, B. E. 
2560 (2017), has provided a provision to guarantee the rights and freedoms in engaging in the occupations 
of persons and the discriminations against the individuals whether the acts are performed for the reason of 
any other causes, which are not allowable, there are many acts that define the qualifications of persons who will 
apply for the occupational or professional licenses by setting conditions relating to the imprisonments regardless 
of the type of the case or the duration of the acquittal as a restriction to limit the rights and freedoms of the 
persons in applying for the occupational licenses which is a restriction to limit the rights and freedoms in 
carrying out the occupations of the persons being released after passing over the punishments or having 
criminal records despite the fact that both the rights and freedoms in engaging in the occupations are the 
fundamental rights of the people to lead a life. If the carrying of such occupations should not be against 
the law nor contradictory to  public order or good morality nor violate the rights or liberties of the other 
persons, the government should therefore encourage and support the persons being released after passing 
over the punishments to have the rights, freedoms and career opportunities equivalent to the general public 
and protect them from being discriminated in engaging in the occupations in order to enable them to have 
jobs and good livelihoods after passing over the punishments so that they will not return to repeatedly commit 
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the offence and to ensure that the remediation and rehabilitation process of the Department of Corrections 
is successfully achieved and subsequently enabling the society to acquire human resources passing through the 
quality remediation and rehabilitation process to be able to adjust themselves to continue to live in the society 
effectively. 
 Therefore, in order to enable the provisions of the Constitution to be seriously enforced, the 
researcher deems it expedient that Section 40 of the Constitution, B. E. 2560 (2017) should be amended 
and that the law should be enacted to systemize the order in carrying out the occupations which must not 
be in a manner of discrimination because the criminal history is not directly related to such occupations. In 
addition, the provisions in various acts limiting the rights in carrying out the occupations of the persons being 
released after passing over the punishments should be amended where the provisions relating to the qualifications 
of civil servants only shall still remain unchanged. Moreover, the laws promoting the employments should 
be enacted including the establishment of the rules to be used as a common standard for the considerations 
in issuing occupational or professional licenses to the persons being released after passing over the punishments 
which must be done all along together with the other measures. 
Keywords: persons being released after passing over the punishments. 
  

บทน า 
 เนื่องจากประเทศไทยยังมีบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหลายฉบับที่เป็นข้อจํากัด
และเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษจากเรือนจํา เช่น พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว
จะเห็นได้ว่าเป็นการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผูพ้้นโทษทั้งสิ้น แม้ในเรือนจําจะมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนวิชาชีพนวดแผนไทย การจัดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ให้แก่ผู้ต้องขัง
ในเรือนจําในระดับอุดมศึกษา รวมถึงสาขาวิชาชีพอื่น ๆ อีกมากมายให้แก่ผู้ต้องขังก็ตาม แต่เมื่อยังมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่มีการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ ข้อจํากัดดังกล่าวย่อมไม่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ ์ทําให้การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ตามแนวนโยบาย
ดังกล่าวขาดศักยภาพ ไม่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ การมีกฎหมายจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้
พ้นโทษทําใหผู้้พ้นโทษไม่ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ผลักดันให้ผู้พ้นโทษหวนกลับมากระทําความผิดซ้ําอีก 
 ปัญหาการกระทําความผิดซ้ําเนื่องจากผู้พ้นโทษไม่สามารถประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษ 
เนื่องจากมีการบัญญัติกฎหมายที่เป็นการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ โดยการนําเงื่อนไขแห่งประวัติ
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อาชญากรรมมาเป็นข้อจํากัดสิทธิ ทําให้ผู้พ้นโทษไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความรู้ความสามารถของ
ตน และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพในสังคมภายนอก จึงหวนไปกระทําความผิดซ้ําอีก นอกจากนี้ยัง
พบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี จึงทําให้ประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจํา
อันเป็นผลมาจากการกระทําความผิดซ้ําของผู้พ้นโทษ ประกอบกับมีบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเพิ่มขึ้น 
จึงทําให้การกระทําผิดกฎหมายมีปริมาณสูงขึ้นไปด้วย กรมราชทัณฑ์จึงต้องแบกรับภาระผู้ต้องขังที่มากขึ้น 
เป็นภาระต่อกรมราชทัณฑ์ทั้งในด้านอัตรากําลังและงบประมาณในการดูแลผู้ต้องขัง การกระทําความผิดซ้ํา
ของผู้พ้นโทษยังส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการแก้ไขฟื้นฟูและการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงต้องศึกษากฎหมายที่เป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบอาชพีของผู้พ้นโทษและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้พ้นโทษของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อเป็นแนวทางในการใช้หลักความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพ มาใช้
พิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษในประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากฎหมาย ประวัติ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิการประกอบอาชีพของ
ผู้พ้นโทษ 
 2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อจํากัดของบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ของไทยที่เป็น
การจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ เปรียบเทียบแนวทางการจัดการ การแก้ไขปัญหา และการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษจากหลักการและข้อกฎหมายของประเทศต่าง ๆ นํามาเป็น
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไทย 
 4. เพื่อศึกษาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งนํามาเป็นข้อเสนอแนะ กลไก 
องค์กร หรือหน่วยงานในการรับผิดชอบและติดตามผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมคือ ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษจากเรือนจําไม่ได้รับการเปิดโอกาสและ
การยอมรับจากสังคม ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษจากเรือนจําได้ตรงตามสาขาวิชาชีพ
ที่ตนมีความรู้ความสามารถ เนื่องจากประเทศไทยมีบทบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพ ทําให้บุคคลเหล่านั้นกลายเป็นคนว่างงาน ไม่สามารถมีรายได้มาใช้ตอบสนองปัจจัย
ในการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพภายหลังพ้นโทษ หากประเทศไทยมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุน
การทํางานของผู้พ้นโทษและยกเลิกบทบัญญัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นการ
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จํากัดโอกาส สิทธิ เสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ซึ่งเคยได้รับโทษจําคุก ก็จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคล
เหล่านั้นสามารถประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
การสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังจากพ้นโทษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรการใน
การคุ้มครองสังคมที่ดีด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (document research) โดยรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ว่าด้วยการจํากัดสิทธิของผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก กฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน กฎหมายสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และศึกษาบทความ 
คดีความ เอกสารรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ตํารา ทั้งในและต่างประเทศ 
 

ผลการวิจัย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ได้บัญญัติ
ในมาตรา 40 ไว้ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และมาตรา 27 ที่ได้บัญญัติเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้นให้คุ้มครองถึงการเลือกปฏิบัติที่ได้
กระทําเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญนั้นจะกระทํามิได้ โดยเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้บัญญัติเพิ่มเติมไว้นั้นมีความมุ่งหมายให้คุ้มครอง
ถึงการเลือกปฏิบัติที่กระทําโดยเหตุประวัติอาชญากรรมด้วย แต่ประเทศไทยยังมีพระราชบัญญัติที่ยังมีบทบัญญัติ
อันเป็นการเลือกปฏิบัติในด้านการประกอบอาชีพที่กระทําโดยอาศัยเหตุแห่งประวัติอาชญากรรมในหลายสาขา
อาชีพ เช่น พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528  กําหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องไม่เคย
ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นผู้ประจํารถ
ในประเภทการขนส่งประจําทาง การขนส่งไม่ประจําทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับ
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดอันได้
กระทําโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทําผิดหรือความผิดลหุโทษหรือได้พ้นโทษมาแล้วเกิน
สามปี นอกจากนี้ในกลุ่มงานภาคเอกชน รัฐมีเพียงการจัดทํานโยบายเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้พ้นโทษ แต่ยัง
ไม่มีกฎหมายที่บังคับอย่างจริงจังเพื่อจะทําให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผู้พ้นโทษเข้าทํางานผู้พ้นโทษ
จึงเป็นกลุ่มคนทีถู่กเลือกปฏิบัติและไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานได้อย่างเต็มความสามารถ 
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 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิการประกอบอาชีพผู้พ้นโทษ  
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ความหมายของการเลือกปฏิบัติไว้ว่า การปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน การกีดกัน การหน่วงเหนี่ยว หรือการลําเอียง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องเพศ ผิว เชื้อชาติ ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่น ๆ สัญชาติหรือที่มาในสังคม ความยากดีมีจน สถานะของแหล่ง 
กําเนิดหรือสถานะอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีผลกระทบหรือทําให้สูญเปล่าหรือทําให้การยอมรับต้อง
เสื่อมเสียไป การเสวยสิทธิหรือการใช้สิทธิโดยบุคคลทุกคนบนจุดยืนที่เสมอภาคกันซึ่งสิทธิและเสรีภาพทั้งมวล 
(กุลพล พลวัน, 2543, หน้า 381-382) 
 การจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษเกิดจากการที่สังคมยังมีความหวาดกลัวว่าบุคคล
ผู้พ้นโทษจะหวนหลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก ซึ่งเปรียบเสมือนการตีตราว่าบุคคลผู้เคยต้องโทษจําคุกนั้นเป็น
อาชญากร กระบวนการกดดันทางสังคมนี้ทําให้บุคคลผู้ถูกตีตรามีความเชื่อและมีบุคลิกตามที่สังคมกําหนด 
ทําให้บุคคลดังกล่าวควบคุมการเลือกพฤติกรรมได้น้อยลงด้วย เนื่องจากการที่บุคคลถูกขับไล่ออกจากสังคม 
หรือไม่ก็ถูกสังคมกําหนดให้เป็นคนชั่วหรือคนเลวทั้งที่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมา เป็นเหตุให้
บุคคลที่ถูกตีตราดังกล่าวต้องไปรวมกลุ่มกับบุคคลที่ถูกตีตราหรือถูกประณามเหมือนกัน (เริงยศ ทรัพย์เงินทอง, 
2550, หน้า 22) 
 การกระทําความผิดซ้ําอาจเกิดจากปัจจัยทางสังคมดังกล่าว เช่น การยอมรับของสังคม ถ้าสังคมไม่
ยอมรับและบีบคั้น ผู้พ้นโทษหรือผู้ที่ถูกคุมความประพฤติก็จะกลับไปคบค้าสมาคมกับพวกเดียวกัน และกลับไป
กระทําความผิดซ้ํา จนสุดท้ายพวกเขาเหล่านั้นก็กลับกลายมาเป็นปัญหาของสังคมอีกครั้ง ดังนั้นการที่จะทํา
ให้ผู้พ้นโทษหรือผู้ที่ได้รับการพักโทษหรืออยู่ในการคุมประพฤติไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําจะต้อง
ทําให้สิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการกระทําความผิดซ้ํานั้นไม่เกิดหรือมีขึ้นให้น้อยที่สุด  เช่น การ
สร้างโอกาสในการทํางาน การสร้างกําลังใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว การสอดส่องดูแลจากสังคมและชุมชน
เพื่อป้องกันมิให้ผู้พ้นโทษฝ่าฝืนเงื่อนไขของการคุมประพฤติหรือหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก (สุวรรณ 
ใจคล่องแคล่ว, 2546, หน้า 26) 
 สังคมที่มีความยุติธรรมนั้น กฎหมายและสถาบันต่าง ๆ ไม่ควรให้ประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งบนต้นทุน
ของคนกลุ่มอื่น ๆ บนฐานธรรมชาติและฐานสังคมที่มีความแตกต่างกัน “Justice as fairness” โดยไม่ต้องคํานึงถึง
ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ เพศ หรือความสามารถท่ีติดตัวเรามา ตลอดจนข้อเท็จจริงทางสังคมอื่น ๆ 
ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก ๆ กับเสรีภาพที่เท่าเทียมและโอกาสที่เป็นธรรมสําหรับทุกคนในสังคม 
และต้องพยายามแบ่งสรรปันส่วนรายได้และความมั่งคั่งไปยังกลุ่มคนที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้อย่าง
ทั่วถึงที่สุด เพื่อสร้างโอกาสชีวิตที่เท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม (ศิลา ภูชญา, ออนไลน์, 2554) 
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อภิปรายผล 
 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพถือเป็นสิทธิที่สําคัญอย่างหนึ่งที่รัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ 
ให้การรับรองสิทธิแก่ประชาชนในประเทศของตนเอง ถือเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ประชาชน
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกคนพึงได้รับการคุ้มครองจากรัฐและกฎหมายโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะหรือสถานะ
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากรรมก็ย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง
สิทธิในการประกอบอาชีพเท่าเทียมกัน ประเทศไทยไม่มีกฎหมายในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผู้พ้นโทษ
ที่มีผลอย่างเป็นรูปธรรม จะมีเพียงบทบัญญัติที่มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ 
ทําให้ผู้พ้นโทษถูกเลือกปฏิบัติและไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานได้อย่างเต็มความสามารถ ทําให้แนวนโยบาย
การคืนคนดีสู่สังคมไม่สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้พ้นโทษประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในสังคม
ภายนอก และการปรับตัวเข้ากับครอบครัวและสังคม ผู้พ้นโทษจึงหวนไปกระทําความผิดซ้ําอีก ไม่สามารถ
ทําให้ผู้พ้นโทษกลับกลายเป็นคนดีของสังคมได้เมื่อพ้นโทษ ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องแบกรับเป็นภาระต่อไป   
 อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบ
อาชีพ ฉบับที่ 111 (Discrimination Employment and Occupation Convention, 1958  No. 111) ได้กําหนดให้
การรับรองถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพได้อย่างเสรี และได้รับการคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะโดยการจําแนกเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องใด รวมทั้งการมีโอกาสที่
เท่าเทียมของบุคคลทุกคนในการประกอบอาชีพ และยังกําหนดให้รัฐภาคีจะต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
และหาทางทําให้เกิดการส่งเสริมโดยวิธีการที่เหมาะสมให้เกิดการปฏิบัติที่จะนําไปสู่โอกาสและการได้รับ
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในเรื่องของการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 
 สหรัฐอเมริกา ในมลรัฐฮาวาย (Hawaii State Legislature Chapter 378)ได้มีการบัญญัติถึงการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการจ้างงานว่าจะต้องไม่กระทําไปบนพื้นฐานเพราะเหตุแห่งสถิติประวัติอาชญากรรม  
นายจ้างสามารถเลือกที่จะไม่รับลูกจ้างที่มีประวัติอาชญากรรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติในกรณีงาน
ที่จ้างนั้นเกี่ยวพันกับการประกอบอาชญากรรมที่ลูกจ้างเคยก่อขึ้นในครั้งอดีต โดยอาศัย “หลักความสัมพันธ์
ระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบ” ซึ่งได้มีการกําหนดมาตรฐานในการพิจารณาหลักความสัมพันธ์ไว้อย่าง
ชัดแจ้งเพื่อให้รัฐต่าง ๆ ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาและเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจด้วย  ในมลรัฐนิวยอร์ก 
(New York Correction Law Article 23-A) ได้มีการบัญญัติข้อห้ามทั้งนายจ้างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่มีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิเสธการว่าจ้างหรือการขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ
เนื่องจากเพราะบุคคลนั้นเคยถูกจับกุมหรือมีชื่ออยู่ในสถิติการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และยังได้กําหนด
ข้อที่ต้องพิจารณาอื่น ๆ เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงที่จะต้องนํามาพิจารณาร่วมกันเพื่อ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้พ้นโทษด้วย เช่น นโยบายของรัฐ ระยะเวลาของการกระทําความผิด อายุ
ขณะกระทําความผิด ความรุนแรงของคดี การรับรองความประพฤติว่าผู้พ้นโทษได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
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 ในเครือรัฐออสเตรเลียได้มีการนิยามคําว่า เลือกปฏิบัติ ให้หมายถึง การแบ่งแยกใด ๆ ที่กระทําบน
พื้นฐานของการเป็นผู้มีประวัติอาชญากรรมอันส่งผลต่อความเท่าเทียมในโอกาสหรือการได้รับการจ้างงานไว้
อย่างชัดเจนด้วย  แต่ยังมีการกําหนดข้อยกเว้นในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในการทํางานว่านายจ้างอาจเลือก
ปฏิบัติในการทํางานได้ในกรณีที่สภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้นมีความสามารถที่จํากัดโดยอายุหรือ
ความพิการที่ทําให้ไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ หรือบุคคลนั้นไม่มีความสามารถเพียงพอต่องานที่ต้องอาศัย
ความชํานาญพิเศษ หรือในกรณีต้องทํางานในที่อยู่อาศัยของผู้ว่าจ้าง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 มาตรการทางกฎหมาย 
 1. ควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 40 โดยเพิ่มเติม
ในวรรคสาม ให้การตรากฎหมายเพื่อเป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพต้องมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งประวัติอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบอาชีพนั้น 
 2. ควรแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติต่าง ๆ  ที่มีบทบัญญัติกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของบุคคลโดยการนําเงื่อนไขแห่งการเป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกมาเป็นการจํากัดสิทธิออกไป ทั้งนี้ควรยกเว้น
แต่พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพราชการที่ยังคงบทบัญญัติที่เป็นการกําหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะรับราชการไว้เช่นเดิม 
 3. ควรมีการบัญญัติกฎหมายที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ 

โดยกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจและการนําพฤติการณ์อย่างอื่นมาใช้พิจารณาร่วมกับประเภทคดีความผิด
ที่เคยกระทําในครั้งก่อนเพื่อใช้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบอาชีพให้ผู้พ้นโทษ  และควรมีบทบัญญัติที่
เป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษ 
 มาตรการอื่น 
 1. ควรมีมาตรการอื่นที่ต้องทําควบคู่กันไปด้วยเพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจให้แก่สังคม  เช่น  

การคุมประพฤติเป็นเวลา 6 เดือนภายหลังจากพ้นโทษ การให้ทํางานสาธารณะบริการสังคม การเป็นอาสาสมัคร
จิตอาสาทํางานร่วมกับชุมชนโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้นําชุมชน เพื่อให้สังคมเกิดความไว้ใจ ยอมรับ
และเชื่อมั่นได้ว่าผู้พ้นโทษได้รับการฟื้นฟูแล้ว และส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับ
สังคม  
 2. กรมราชทัณฑ์จัดทําใบรับรองความประพฤติ (certificate) รวมทั้งยังต้องมีการคัดกรองจําแนก
ประเภทคดีและกลุ่มผู้กระทําความผิดว่าบุคคลที่พ้นโทษออกไปแต่ละรายนั้นมีความเสี่ยงที่จะกระทําตวาม
ผิดซ้ําอีกในคดีใดบ้าง เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้นําชุมชนที่ผู้พ้นโทษมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยู่ภายหลังจากพ้นโทษ  

เพื่อให้ผู้นําชุมชนท่ีเป็นผู้ดูแลควบคุมความประพฤติได้จดัส่งรายงานความประพฤติภายหลงัจากพ้นโทษเพื่อ
เป็นรายงานประกอบการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพหรือวิชาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําปี  2562 

2019 SPUC  National  and  International  Conference 
156 

 

บรรณานุกรม  
กุลพล พลวัน.  (2543).  สิทธิมนุษยชนในสงัคมไทย.  กรุงเทพฯ: เคซีกรุ๊ป. 
จรญั โฆษณานันท์.  (2538).  นิติปรชัญา.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.   
เริงยศ ทรัพย์เงินทอง.  (2550).  ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ของนักโทษเด็ดขาดเรือนจ า 
 สมุทรสาคร.  สารนิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรม, คณะสังคม
 สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 
ศิลา ภูชยา.  (2554).  แนวคิดอรรถประโยชน์นิยมและทฤษฎีความยุติธรรม (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 
 http://integratedsciences-sila.blogspot.com/2011/05/blog-post.html [2561, 15 สิงหาคม]. 
สุวรรณ ใจคลอ่งแคล่ว.  (2546).  สาเหตุการกระท าผิดซ้ าของผูต้้องขังเรือนจ าพิเศษธนบุรี.   
 ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม, คณะสงัคมศาสตร์
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําปี  2562 

2019 SPUC  National  and  International  Conference 
157 

 

การพัฒนาแบบจ าลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยใช้เทคนิคการจัดการกระบวนการธุรกิจ 
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บทคัดย่อ  
 ระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีกระบวนการทํางาน
เริ่มต้นตั้งแต่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินผลสมรรถนะทางการพยาบาลของบุคลากรพยาบาลภายใต้การบังคับบัญชา
ที่มีบริบทเฉพาะด้านต่างกัน จนกระทั่งนําผลการประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลมาวิเคราะห์ประมวลผล 
และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยประจําปีงบประมาณ ในระบบงานเดิมยังขาดการออกแบบและ
วิเคราะห์กระบวนงานจัดการเอกสารกระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ บทความนี้นําเสนอ
การพัฒนาแบบจําลองของระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ด้วย
วิธีการ BPM (business process management) แสดงการออกแบบกระบวนงาน (business process) ต่าง ๆ ใน
ระบบการบริหารงานพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อแสดงให้เห็น
ภาพรวมกระแสงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด จะช่วยทําให้ระบบพัฒนาบุคลากรมีกระบวนการ
ที่เป็นมาตรฐาน และมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาในการดูแลบริหารจัดการระบบงานพัฒนา
บุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: ระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, การจัดการ 
                 กระบวนการทางธุรกิจ, กระแสงาน, กระบวนการธุรกิจ 
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ABSTRACT 
 The Nursing Department at Phramongkutklao Hospital has a working process starting from evaluation 
by chief nurses regarding nursing competencies with specific expertise in fifteen departments. The nursing 
competencies results were analyzed, processed and prepared for the personnel development plan. In each 
fiscal year, the original work system lacked design and analysis of document management procedures as well 
as human resource development planning system. This article, the development of nursing personnel development 
system model for Nursing Division at Phramongkutklao Hospital using BPM (Business Process Management), 
showed that the system can help improve operational efficiency.   
Keywords: nursing personnel development system, BPM, workflow, business process. 
 

บทน า 
 กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีวิสัยทัศน์คือ เป็นองค์กรพยาบาลชั้นนําของกองทัพบก
ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีพันธกิจต่าง ๆ หลายด้าน หนึ่งในพันธกิจที่สําคัญคือ การพัฒนาวิชาชีพ บริการวิชาการ
แก่สังคม และสนับสนุนการฝึกศึกษา บุคลากรพยาบาลเป็นบุคคลซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจต่าง ๆ ของโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีสัมฤทธิ์ผล สมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาล
จึงเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จในการดําเนินงานขององค์กร ฝ่ายวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์กองการพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีหน้าที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ และดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
รวมถึงการสร้างและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ในองค์กร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมรวมถึง
เป็นกระบวนการในการถ่ายโยงข้อมูลและประสบการณ์การให้คําปรึกษาในการพัฒนาสายอาชีพ (career 
development) ให้กับบุคลากร ตลอดจนเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นสอดคล้องกับนโยบาย
และอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล  
 การวางแผนพัฒนารายบุคคลมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินผลสมรรถนะทาง 
การพยาบาลของบุคลากรพยาบาลภายใต้การบังคับบัญชาที่มีบริบทเฉพาะด้านต่างกัน  จนกระทั่งนําผลการ
ประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลมาวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยประจําปี
งบประมาณ การรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลจากทั้ง 15 แผนกพยาบาลมาส่วนกลาง จัดส่ง
มาในรูปแบบของเอกสาร นําส่งฝ่ายวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดประชุมหัวหน้าพยาบาลทั้ง 15 แผนกพยาบาล เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาให้แต่ละแผนกพยาบาลทราบว่าหน่วยใดที่ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านใดบ้าง เมื่อประชุม
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เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์จะนําผลการประชุมมาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากรภายในหน่วย (log flame) นําเสนอขออนุมัติโครงการจากศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRD) 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งจากระบบงานดังกล่าว พบว่า เกิดปัญหาในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 1) เกิดความผิดพลาด
ในการบันทึกและสรุปรายงาน ทําให้รายงานมีความคลาดเคลือ่น ส่งผลกระทบต่อการบริหารการพยาบาลได้ 
2) การจัดการกระบวนงานต่าง ๆ ในระบบการบริหารงานด้านการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ยังขาดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และ 3) ไม่สามารถตรวจสอบกระบวนงานได้ว่าใครเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนงานนั้น ๆ นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กองการพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ต้องรับภาระในการหาสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสาร และไม่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) ของรัฐบาลที่ให้ภาครัฐนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติราชการ   
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นําเสนอแนวคิดที่จะเพิ่มศักยภาพในการควบคุม โดยใช้หลักการ
กระบวนการทางธุรกิจ (business process management: BPM) มาพัฒนาแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล 
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 2. วิเคราะห์และออกแบบแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า  
 3. ทดสอบแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
  กระบวนการทางธุรกิจ (business process) คือ กิจกรรมหรืองานทางธุรกิจ โดยกิจกรรมจะต้อง
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือนโยบาย เช่น การซื้อ การขาย การขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยปกติแล้ว
การจัดโครงสร้างองค์กรจะกําหนดบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนหรือกิจกรรมไว้อยู่แล้ว
กระบวนการทํางานสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1. Management Processes เป็นกระบวนการทํางานในการกํากับดูแลการทํางานของระบบ โดยจะ
รวม Corporate Governance และ Strategic Management เอาไว้ 
 2. Operational Processesเป็นกระบวนการทํางานที่ประกอบขึน้เป็นธุรกิจหลัก เช่น การจัดซือ้ การผลิต 
การโฆษณา การตลาด และงานขาย 
 3. Supporting Processes เป็นกระบวนการทํางานที่สนับสนุนกระบวนการหลักของธุรกิจ เช่น 
Accounting, Recruitment, Call Center, Technical Support (พงษ์พันธ์ มานุพีรพันธ์, ออนไลน์, ม.ป.ป.) 
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  ทฤษฎี Business Process Management (BPM) คือ หลักการของการพัฒนา การดําเนินงาน การวัด
ประสิทธิภาพ และจําลองกระบวนการทางธุรกิจ (business processes) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงสิ้นสุดกระบวนการ รวมถึงวิธีการของการพัฒนากระบวนการ 
และเครื่องมือที่ใช้สําหรับพัฒนากระบวนการ เช่น การเก็บข้อมูลของกระบวนการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ และเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ (business process analysis: BPA) การสร้างแบบ 
จําลอง และการวิเคราะห ์BPM suites (BPMS) สําหรับกระบวนการแบบอัตโนมัติ (ธนเดช เพิ่มพูน, ออนไลน์, 
2558) 
 หลักการของ BPM จะเน้นการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการตามแบบงานเดิมมาเป็นแบบกระบวนการ 
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจจะใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบที่เรียกว่า Business Process Model 
and Notation (BPMN) มาออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ ในการออกแบบกระบวนการนี้จะต้องมีการจัดทํา 
As Is Process และ To Be Process  

  As Is Process หรือการออกแบบกระบวนการ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (ศึกษาการทํางาน, 
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ดูจากเอกสารการทํางานของระบบ) การกําหนดรายละเอียดแบบจําลองกระบวนการ 
และกําหนดรายละเอียดแบบจําลองข้อมูล เพื่อกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสม ทําให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันและง่ายต่อการควบคุม แนวทางในการออกแบบ
กระบวนการจะพิจารณาจากข้อกําหนดที่ต้องการ กําหนดทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ กําหนดวิธีการในการควบคุม
ใหส้ามารถตรวจสอบทั้งกระบวนการได้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและจัดทําเป็นเอกสารมาตรฐาน 

 To Be Process หรือการปรับปรุงมาตรฐานในการทํางาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําระบบงาน
และแบบจําลองระบบใหม่ (To Be process และ data model) ซึ่งใกล้เคียงกับระบบและแบบจําลองข้อมูลระบบ
เดิม (As Is process และ data model) และทําการแก้ไขกระบวนการของระบบเก่าให้เป็นระบบใหม่ ต้องมีจุด 
เริ่มต้นของการปรับปรุง เช่น การอบรมพนักงาน รวบรวมเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งแสดงถึงการวางแผนการทํางาน
ที่ดี แนวทางในการจัดทํามาตรฐานการทํางานจะเน้นประเด็นสําคัญให้ชัดเจนและไม่มากเกินไป  ง่ายต่อการ
ทําความเข้าใจ และสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบมาตรฐาน (สุทธิ สินทอง, ออนไลน์, 2557) 
 ข้อดีของ BPM คือ มีสัญลักษณ์ที่ถูกกําหนดไว้เป็นมาตรฐาน สามารถเข้าใจได้ตรงกันสร้าง
ประสิทธิภาพการทํางาน ได้ประโยชน์จากการจัดการกระแสงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริหารกระบวนการ
ทางธุรกิจที่ซับซ้อน ลดกระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจให้มีความสอดคล้องกัน เพิ่มคุณภาพ และลดการผิดพลาด
ของกระบวนการ  
  ทฤษฎี Business Process Model and Notation (BPMN) พัฒนาขึ้นโดย Business Process Management 
Initiative (BPMI) และ Object Management Group (OMG) ได้ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการสร้างแบบจําลอง
กระบวนการทํางานที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับ Workflow ปัจจุบันใช้ BPMN V2.0กระบวนการทํางาน BPMN 
พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดการกระบวนการของงานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มต้นจากการเขียนแผนภาพแล้ว
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แปลงเป็นภาษาที่ทํางานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Object Management Group, Online, 2011) การพัฒนา 
BPMN ให้ความสําคัญกับคนทั่วไปซึ่งไม่ใช่นักไอที แต่เป็นผู้ทํางาน ผู้รู้จักงานขององค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถที่จะเข้าใจแผนภาพและเขียนแผนภาพได้ อาจเขียนแผนภาพ (business process diagram: BPD)
กระบวนการทํางานของหน่วยงานหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรฐานของ BPMN เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน
ของหน่วยงาน ทําคู่มือควบคุมงาน คู่มือปฏิบัติงาน ทําเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และอื่น ๆ (ฉัตรชัย 
บุญญะฐี, ออนไลน์, 2556) 
  สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ใน BPMN ที่ใช้ในการพัฒนาแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล 
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 สัญลักษณ์ BPMN (ฉตัรชัย บญุญะฐี, ออนไลน์, 2556) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โดยใช้ BPM ได้นําวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การระบุปัญหา (problem identification) คือ การจัดทําเอกสารด้วยมือทําให้การบริหารข้อมูลไม่
เป็นระบบ และไม่เห็นภาพขั้นตอนการทํางานร่วมกันกับผู้ใช้และ 2018 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ 
 2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย 2) หัวหน้าพยาบาล 3) หัวหน้าฝ่ายวิชาการวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ 4) เจ้าหน้าทีศู่นย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล และ 5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ 
 การพัฒนาแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โดยใช้ BPM ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
  - การสัมภาษณ์หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย ในส่วนนี้จะรับผิดชอบการประเมินผลสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายงุานครบ 1 ปี ขึ้นไป รวมถึงการวางแผนพัฒนารายบุคคล (individual plan: IDP) ของ
พยาบาลที่ได้รับการประเมินผลสมรรถนะทางการพยาบาลตามบริบทการทํางานของหอผู้ป่วย/หน่วยที่สังกัดด้วย 
  - การสัมภาษณ์หัวหน้าพยาบาล ในส่วนนี้จะรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลการประเมินผล
สมรรถนะพยาบาลวชิาชีพท่ีมีอายงุานครบ 1 ปี ขึ้นไป รวมถึงการวางแผนพัฒนารายบุคคล (individual plan: 
IDP) ของพยาบาลที่ได้รับการประเมินผลสมรรถนะทางการพยาบาลตามบริบทการทํางานของหอผู้ป่วย/หน่วยท่ี
สังกัดทั้งหมดในแผนกพยาบาลตามสายการบังคับบัญชา และการตรวจสอบข้อมูล ทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการร่วมประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากร 
  - การสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในส่วนนี้จะรับผิดชอบการจัดการประชุม
หัวหน้าพยาบาลทั้ง 15 แผนกพยาบาลเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร และเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดในการจัด
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
  - การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนนี้จะรับผิดชอบการดําเนินการ
ในขั้นตอนกระบวนการอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
  - การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ ในส่วนนี้จะรับผิดชอบการดําเนินการในขั้นตอน
กระบวนการอนุมัติเบิก-จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า 
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ และสอบถามการทํางานของเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้ระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล โดยใช้กระบวนการ BPM 
ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบใหม่ที่ทันสมัย และโปรแกรม Bizagi เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแบบจําลองระบบพัฒนา
บุคลากรพยาบาล ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กระบวนการพัฒนาแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล 

      โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โดยใช้ BPM 
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 3. การตรวจสอบระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3-5 คน เป็นผู้ตรวจสอบระบบ 
 

ผลการวิจัย 
 1. กระบวนการประเมินผลสมรรถนะทางการพยาบาล เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่หัวหน้าหอผู้ป่วย/
หัวหน้าหน่วย ประเมินผลสมรรถนะทางการพยาบาลของบุคลากรพยาบาลภายใต้การบังคับบัญชาที่มีบริบท
เฉพาะด้านต่างกันทุกแผนกการพยาบาล โดยจัดส่งมาส่วนกลางในรูปแบบของเอกสาร 
 2. กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินผลสมรรถนะทางการพยาบาล แผนกพยาบาล
นําเอกสารและไฟล์ผลการประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลทั้งหมดส่งฝ่ายวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล แล้วนําเสนอผลต่อที่ประชุม
เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาล 
 3. กระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาล เมื่อประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลทั้งภายใน
หน่วยและภายนอกหน่วยเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการเตรียมโครงการตามแผนเพื่อนําเสนอโครงการต่อศูนย์บริหาร 
งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 4. กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติโครงการ จะส่งโครงการพัฒนาบุคลากรพยาบาลเสนอศูนย์
บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป 
 จากแผนภาพ BPM กระบวนงานระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความถูกต้องครบถ้วนกระบวนงาน ด้วยหลักการ BPM 
 

อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ด้วยหลักการ BPM ทําให้เห็นภาพรวมขั้นตอนการทํางาน ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ  
 1) กระบวนการประเมินผลสมรรถนะทางการพยาบาล 
 2) กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมนิผลสมรรถนะทางการพยาบาล  
 3) กระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาล  
 4) กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติโครงการ  
 ทั้ง 4 กระบวนการนี้จะช่วยทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์การ
ทํางานของแต่ละส่วน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
สอดคล้องกับ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และสุรางคนา ธรรมลิขิต (2555) ท่ีกล่าวว่า การจัดการกระบวนงาน 
(business process management: BPM) เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
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ทํางานที่ดําเนินการโดยผู้ดูแลระบบ LMS Moodle ไปเป็นขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทน 
จะให้ผลลัพธ์ตามข้อกําหนดท่ีตั้งไว้เมื่อมีการประมวลผลเสร็จสิ้น สอดคล้องกับ ปรัชญ์ ยศยาวิไล (ออนไลน์, 
2559) ท่ีกล่าวว่า เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบจากแบบจําลอง BPMN โดยให้ความสําคัญกับการนํา BPMN 
มาใช้งานในองค์กรและในการศึกษา สามารถสร้างข้อมูลทดสอบได้ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามคุณลักษณะของ
ข้อมูลที่นําเข้าที่ได้ระบุไว้ และยังสอดคล้องกับ อโณทัย มีสุวรรณ (ออนไลน์, 2561) ท่ีกล่าวว่า การวิเคราะห์
และออกแบบระบบการบริหารงานด้านกําลังพลกองทัพอากาศ ด้วยวิธีการ BPM มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
และมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาในการดูแลบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ  

 การพัฒนาแบบจําลองระบบพัฒนาบุคลากรพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โดยใช้ BPM  สามารถนําไปพัฒนาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน โดยใน Bizagi Studio สามารถแปลง code โดย
อัตโนมัติได้ เช่น โมบายแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้หุ่นยนต์เป็นฐานในรายวิชาระบบสมองกล
ฝังตัว 2) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนด้วยสื่อการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 3  จํานวน 32 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดสื่อหุ่นยนต์เป็นฐานแบบเคลื่อนที่ด้วยล้อชนิด Differential Drive ที่มีเซนเซอร์
หลายชนิด 2) บทเรียนออนไลน์จํานวน 8 หน่วยการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบ   
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา งานวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงบรรยาย เช่น ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) และการทดสอบค่าที (paired samples t-test) จากผลวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการใช้หุ่นยนต์เป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และความ
พึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยการใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, 
SD = 0.72) 
ค าส าคัญ: การเรียนโดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐาน, การเรียนระบบสมองกลฝงัตัว, สื่อการสอนออนไลน ์
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop a robot-based teaching material for an embedded 
system course, 2) to evaluate the learning achievement of students using the developed teaching materials, 
and 3) to study the students' satisfaction of the teaching materials. The samples were 32 third-year students in 
the Department of Electrical Technology Education, a major in Computer Engineering at King Mongkut' s 
University of Technology Thonburi. Instruments used were 1) a robot-based teaching material that use a 
Differential Drive robot equipped with various sensors, 2) eight units of e-Learning, 3) pre- and post-tests, 
and 4) student satisfaction questionnaire. This research uses descriptive statistics including mean ( X ), 
standard deviation (SD) and paired samples t-test.  From the research result, it showed that students using 
robot-based teaching materials were able to improve their learning achievement with statistical significance 
at 0.05 levels and students’ satisfaction of using robot-based learning materials was at a high level ( X = 
4.18, SD = 0.72). 
Keywords: robot-based learning materials, embedded system, e-Learning. 
 

บทน า 

 การจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542, หน้า 9) ได้

ให้ความสําคัญกับแนวทางการศึกษาที่เน้นนักศึกษา เป็นสําคัญตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Baker, 

McGaw & Peterson, Online, 2007) และต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการฝึกทักษะการคิดและ

การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จริงหรือการฝึกภาคปฏิบัติจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็นและทําเป็น 

 อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนในปัจจุบันผู้สอนยังคงนยิมใช้การสอนแบบบรรยายเนือ่งจากสามารถ

ให้ข้อมูลได้มากในเวลาจํากัด ผู้สอนสามารถควบคุมเวลาในการสอนได้ แต่การสอนแบบบรรยายเป็นวิธีการ

สอนที่ไม่สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา (หรรษา นิลวิเชียร, ออนไลน์, 2551)  เพราะเป็นวิธีการสอนที่ให้ทุกคน

ในชั้นเรียนต้องเรียนเนื้อหาในปริมาณและเวลาที่เท่ากัน รวมทั้งยังต้องคิดในสิ่งเดียวกันตามที่ผู้สอนบรรยาย 

ทําให้เป็นวิธีการสอนที่ไม่ตอบสนองต่อธรรมชาติหรืออุปนิสัยของนักศึกษาซึ่งปกติจะไม่เหมือนกัน จึงมีความ

เป็นไปได้น้อยที่จะให้นักศึกษาในชั้นเรียนมีความรู้ความเข้าใจเท่าเทียมกัน (พาสนา จุลรัตน์, 2561) นอกจากนั้น

ผู้สอนมักดําเนินการสอนไปตามลําดับเนื้อหาในหนังสือที่ใช้ประกอบการสอน (จากบทแรกไปจนถึงบทสุดท้าย) 

โดยมิได้ทําการรวบรวมเนื้อหา และสรุปประเด็นสําคัญในแต่ละบทเข้าด้วยกันเพื่อนํามาสร้างเป็นบทเรียนที่

เหมาะสมกับนักศึกษาและการสอนแต่ละครั้ง ซึ่งไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
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จริงทําให้นักเรียนขาดการฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติและทักษะการคิด (เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา 

เป็นต้น)  

 วิชาระบบสมองกลฝังตัวเป็นวิชาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายแขนง เช่น การเขียนโปรแกรม 
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น เพื่อนํามาสร้าง
อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรืออุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีความสามารถในการทํางานที่สูงข้ึนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้าที่มีความสามารถในการซักที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับชนิดของเสื้อผ้าที่จะนํามาซัก เป็นต้น ในการสอนวิชานี้ตามเดิมผู้สอนจะแนะนํา
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งข้ันตอนในการให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้จําเป็นต้องใช้เวลาเรียนมาก ก่อนที่จะ
เริ่มการเขียนโปรแกรมสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเริ่มจากการแนะนําคําสั่งของโปรแกรมที่ใช้และได้
ลงมือทดลองปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจริง นอกจากนั้นการเรียนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การทําความเข้าใจกับ
คําสั่งต่าง ๆ และการลงมือปฏิบัติก็มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทํางานของคําสั่งเหล่านั้นเป็น
หลัก ดังนั้นการเรียนการสอนที่เน้นสอนตามเนื้อหาในหนังสือเป็นหลัก (โดยเฉพาะวิชาที่มีเนื้อหามาก) แต่
ขาดซึ่งการฝึกทักษะการคิดอย่างต่อเนื่องและเพียงพอก็จะเป็นการยากที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร เมื่อนักศึกษาต้องทําโครงงานขนาดเล็ก (mini project หรือ term project) 
เพื่อผสมผสานความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาพัฒนาความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะการคิด
แก้ปัญหาก็มักประสบปัญหาที่นักศึกษาไม่สามารถที่จะพัฒนาโครงงานให้ทํางานได้ตามที่ออกแบบไว้จนต้อง
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์โครงงานขนาดเล็กในภายหลังเสมอ เพราะนักศึกษาไม่สามารถนําความรู้ที่เรียนไป
แล้วมาประยุกต์ใช้ได้ สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการสอนนั้นมีมากเกินไปแต่ขาดซึ่งโอกาสในการคิด เนื่องจาก
ผู้สอนพยายามสอนเรียงตามบทในหนังสือซึ่งจัดเรียงเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาแต่ไม่เหมาะสมที่
ผู้สอนจะสอนโดยเรียงเนื้อหาตามนั้น ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการทําโครงงานขนาดเล็กก็คือมาตรฐานของ
โครงงานของแต่ละกลุ่มจะไม่เท่ากัน บางกลุ่มก็คิดโครงงานที่ง่ายเกินไปแม้จะทําสําเร็จแต่ไม่ได้ใช้ความสามารถ
เท่าที่ควรจะเป็น หรือในกรณีบางกลุ่มทําโครงงานที่ยากเกินไป แม้จะช่วยทําให้เขาได้คิดวิเคราะห์แต่ด้วยเวลา
ที่จํากัด ทําให้โครงงานไม่สามารถทําให้เสร็จได้ตามกําหนดอันเป็นผลเสียต่อการวัดและประเมินผล 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการสอนที่ใช้หุ่นยนต์เป็นฐานในรายวิชาระบบสมองกลฝังตัว
โดยเนื้อหาไม่ได้จัดเรียงตามหนังสือ แต่จะจัดเรียงตามวัตถุประสงค์ของการสร้างหุ่นยนต์ และจัดให้มีการแข่งขัน
เมื่อสร้างหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทีใ่ช้หุน่ยนต์เปน็ฐานในรายวิชาระบบสมองกลฝังตวั  
 2. เพื่อหาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างทีใ่นรายวิชาสมองกลฝังตัวที่ใช้หุ่นยนต์เป็นฐาน  
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการสอนด้วยสื่อการสอน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งเชิงทดลอง ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้รูปแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (one group pretest-posttest design) และศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาระบบสมองกลฝังตัว รายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํานวน 120  คน  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี สาขาวิชา 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 32 คน เลือกโดยวิธีแบบเจาะจง (purposive sampling) ทั้งกลุ่มสาขา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้นคือ การเรียนการสอนที่ใช้หุ่นยนต์เป็นฐานในรายวิชาระบบสมอง
กลฝังตัว ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์รายวิชาระบบสมองกลฝังตัวของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาระบบสมองกลฝังตัว 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองของงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ชุดส่ือหุ่นยนต์ บทเรียนออนไลน์ 
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย มีรายละเอียดดังนี้  
 1. ชุดสื่อหุ่นยนต์  เป็นหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ด้วยล้อแบบ Differential Drive ซึ่งเป็นระบบการขับ
เคลื่อนที่นิยมใช้และง่ายต่อการควบคุมที่มีคุณสมบัติดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของส่ือหุ่นยนต์ที่ใชใ้นงานวจิัยนี ้

อุปกรณ ์ รายละเอียด จ านวน 
ระบบขับเคลื่อน แบบ Differential Drive 1 ชุด 
เซ็นเซอร ์ ตรวจจับเส้นทีใ่ช้ระบบแบบสะท้อนแสง 

ตรวจจับและวัดระยะทางของวัตถุทีใ่ช้อัลตราโซนิค 
ตรวจจับความเข็มของแสง 

2 ชุด 
1 ชุด 
1ชุด 

Actuator แขนกลขับเคลือ่นด้วย Servo Motor 1 ชุด 
ตัวประมวลผล NodeMCU ESP8266 1 ตัว 
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ภาพที่ 1 ชุดสื่อหุ่นยนต ์

 

 2. สื่อออนไลน์วิชาระบบสมองกลฝังตัว ประกอบด้วย 9 หน่วยการเรียนรู้ มีหัวข้อดังแสดงในตาราง
ที่ 2 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 36 ชั่วโมง ซึ่งการจัดเนื้อหาจะใช้หลักของ Project-Base Learning โดยในแต่ละการ
ทดลองนักศึกษาจะต้องพัฒนาหุ่นยนต์ที่ละจุดโดยหน่วยที่ 1 และ 2 จะเป็นหน่วยสําหรับเรียนรู้ การโปรแกรม
พืน้ฐานโดยใช้โปแกรม Arduino IDE ในการพัฒนา 
  
ตารางที่ 2  หนว่ยการเรียนทีจ่ัดเรียงโดยใช้หลักของ Project-Based Learning 
 

หน่วยที ่ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
1 การเขยีนโปรแกรมไฟวิ่งและไฟกระพริบ 4 
2 การรับค่าจากอุปกรณ์ภายนอกและแสดงผลผ่านคอมพวิเตอร ์ 4 
3 การเชื่อมต่อและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk 4 
4 การควบคุมการทํางานของระบบขับเคลื่อนด้วย Blynk 4 
5 การโปรแกรมใช้งาน Reflector Sensor 4 
6 การโปรแกรมใช้งานโมดูลอลัตร้าโซนิก 4 
7 การโปรแกรมควบคุมการทํางานของเซอร์โวมอเตอร์ 4 
8 การโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ตามเสน้อัตโนมัต ิ 4 
9 การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น 4 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และแบบประเมินโดยผู้เชีย่วชาญ ดังตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 3 รายการเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือ รายละเอียด 
แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ์ 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
วิชาระบบสมองกลฝังตัว 
 

แบบสอบถามความพึ่ง
พอใจ 

แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน 
ด้านกิจกรรมการสอน และด้านประโยชน์ของวิชา โดยใชแ้บบประมาณค่า 5 ระดับ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) 

 

แบบประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

การประเมินหาค่าความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
ซึ่งได้ผลประเมินมีค่า IOC เท่ากับ 1 และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนําเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  การเก็บข้อมลูทําการทดลองระหว่างการเรียนการสอนมีขัน้ตอนดังนี ้
 1. ขั้นตอนการทดลอง การทดลองดําเนินการโดยผู้วิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขั้นตอน
การทดลองสรุปในตารางที่ 4 

  
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการทดลอง 

อาทิตย์ที ่ รายละเอียด 
1 - ทําแบบทดสอบก่อนเรียน  

2-8 - นักศึกษาเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (www.sway.com) วิชา ระบบสมองกลฝังตัว 
- ทดลองการเขียนโปรแกรมในชั้นเรียน 

9 - ทําการทดสอบหลังเรยีน, ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ 

http://www.sway.com/
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากทดลองและเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผลของคะแนนจะถูกนําไปวิเคราะห์

เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษา ในการวิจัยนี้ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และการเปรียบเทียบทดสอบค่า t-test แบบ t-test Dependent 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้หุ่นยนต์เป็นฐานในรายวิชาระบบสมองกลฝังตัว ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อ

การสอนออนไลน์โดย sway มีทั้งหมด 9 หน่วยการเรียนรู้ ได้นําแนวทางวิธีการสอนที่ใช้หุ่นยนต์เป็นฐาน

ประยุกต์ใช้ในรายวิชาระบบสมองกลฝังตัวโดยเนื้อหาไม่ได้จัดเรียงตามหนังสือ แต่จัดเรียงตามวัตถุประสงคข์อง

การสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีความสอดคล้องทําให้ในการเรียนแต่ละครั้งจําเป็นต้องใช้ความรู้

ที่เคยเรียนมาก่อน  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทบทวนองค์ความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาตามที่แสดงในตารางที่ 5 พบว่า มีนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.4 และเพศหญิงร้อยละ 40.6 โดยที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างนี้โดยส่วนใหญ่จะมี

เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.51-2.99 คิดเป็นร้อยละ 46.9 และรองลงมาเป็น 2.01-2.50 และมากกว่า 3.00 เป็นจํานวนร้อยละ 

25.0 เท่า ๆ กัน และเกรดที่น้อยกว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 3.10 ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา  จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพศ หญิง 

ชาย 
13 
19 

40.6 
59.4 

เกรดเฉลี่ย น้อยกว่า 2.00 
2.01-2.50 
2.51-2.99 
มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

1 
8 
15 
8 

3.1 
25.0 
46.9 
25.0 
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ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการทดลองใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิ N X  SD t Sig 

ก่อนเรียน 32 9.25 1.80 
17.03 0.00* 

หลังเรียน 32 13.16 2.15 
*p< .05 

 
 จากตารางที่ 6  พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาระบบสมองกลฝังตัว
โดยการใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
  
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้หุ่นยนต์ 
                เป็นสื่อการเรียนการสอน แต่ละด้าน 

รายการ X  SD ความพอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.22 0.53 มาก 
1. การจัดเตรียมเนื้อหา 4.38 0.53 มาก 
2. ตรงความตอ้งการของนกัศึกษา 4.00 0.88 มาก 

   3. ความยากง่ายของเนื้อหา 4.08 0.69 มาก 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.20 0.78 มาก 
4. ช่วยกระตุ้นการเรียนรู ้ 4.06 0.93 มาก 
5. ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 4.22 0.93 มาก 
6. ช่วยทําให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย 3.97 0.98 มาก 
7. ช่วยให้ผู้สอนให้ความสนใจนักศึกษาอย่างท่ัวถึง 4.19 0.92 มาก 
8. มีวิดิโอการสอนที่ช่วยทําให้นักศึกษาเขา้ใจได้รวดเรว็ยิ่งขึ้น 4.41 0.82 มาก 
9. วิธกีารจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรูด้้วย 
     ตนเอง 

4.38 0.89 มาก 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.21 0.81 มาก 
10. ส่ือออนไลน์ช่วยให้การทํากิจกรรมได้ง่าย 4.38 0.86 มาก 
11. การใช้หุ่นยนต์ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย 4.28 0.91 มาก 
12. การใช้หุ่นยนต์ช่วยให้นักศึกษามเีป้าหมายในการเรียน 4.00 0.94 มาก 
13. การใช้หุ่นยนต์ช่วยส่งเสริมให้นักศกึษามีความคิดสร้างสรรค์ 4.16 1.00 มาก 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

รายการ X  SD ความพอใจ 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.21 0.81 มาก 
14. การใช้หุ่นยนต์ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได ้ 4.22 0.96 มาก 
15. วิดีโอช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.22 0.89 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.32 0.55 มาก 
16. นักศึกษาได้รว่มอภิปรายกลุ่มเสมอ ๆ 4.31 0.63 มาก 
17. กิจกรรมในการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้นักศกึษามีส่วนรว่ม 
      ในการทํางานเป็นกลุ่ม 

4.47 0.56 มาก 

18. กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม 4.06 0.86 มาก 
ด้านประโยชน์ของรายวิชา 3.95 0.92 มาก 
19. สามารถนาํความรู้ที่ได้สามารถนําไปใช้ร่วมกับวิชาอืน่ได้ 3.94 0.97 มาก 
20. นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใชป้ระกอบวิชาชีพได ้ 4.22 0.93 มาก 
21. สามารถนําความรู้ทีไ่ด้ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจําวันได้ 3.69 1.13 มาก 

หมายเหตุ การแปลความ  1.00-1.50 = น้อยที่สุด, 1.51-2.50 = น้อย, 2.51-3.50 = ปานกลาง, 3.51-4.50 = มาก,  
 4.51-5.00 = มากที่สุด 

 
 ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปีที่ 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอน
ที่ใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอนในเฉลี่ยทุกด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ( X = 4.32, SD = 0.55)  ด้านเนื้อหา ( X  = 4.22, SD = 0.53) ด้านสื่อการเรียนการสอน ( X = 4.21, SD = 
0.81) ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X  = 4.20, SD = 0.78) และด้านประโยชน์ของรายวิชา ( X  = 3.95, SD 
= 0.92) อยู่ในระดับมาก (เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย)  
  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  ( X  = 
4.32, SD = 0.55) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมในการเรียนการสอนเพราะ
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่มเสมอ ๆ และกิจกรรม (งาน) ที่ได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.06-4.47 เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย) 
  ด้านเนื้อหา  โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.22, SD = 0.53) 
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดเตรียมเนื้อหา แบ่งเนื้อหาเป็นเรื่อง เนื้อหามีความ
ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00-4.38 เรียงจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย) 
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  ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 4.21, 
SD = 0.81) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อออนไลน์ที่ช่วยให้ทํากิจกรรมแบบฝึกหัด
ได้ง่าย หุ่นยนต์ช่วยให้เข้าใจบทเรียน การใช้หุ่นยนต์ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ มี
สื่อวิดีโอเข้าถึงเนื้อหาง่าย เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการใช้หุ่นยนต์ทําให้นักศึกษามีเป้าหมายในการเรียน 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00-4.38 เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย) 
  ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 
4.20, SD = 0.78) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิดีโอการสอนที่ช่วยทําให้นักศึกษา
เข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ช่วยให้ผู้สอนให้ความสนใจนักศึกษาอย่างทั่วถึง และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.06-4.41 เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย) 
  ด้านประโยชน์ของรายวิชา โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 3.95, 
SD = 0.92) โดยนักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้มีความพึงพอใจสูงสุดในระดับมาก 
( X = 4.22, SD = 0.93) นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้สามารถนําไปใช้ร่วมกับวิชาอื่นได้มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( X = 3.94, SD  = 0.97) และสุดท้ายคือ นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวันได้มีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( X  = 3.69, SD = 1.13) 
 

อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้หุ่นยนต์เป็นฐานในรายวิชาระบบสมองกลฝังตัว ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน์โดย Sway มีทั้งหมด 9 หน่วยการเรียนรู้ ได้นําแนวทางวิธีการสอนที่ใช้หุ่นยนต์เป็นฐานประยุกต์ใช้
ในรายวิชาระบบสมองกลฝังตัวโดยเนื้อหาไม่ได้จัดเรียงตามหนังสือ แต่จัดเรียงตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง
หุ่นยนต์ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีความสอดคล้อง ทําให้ในการเรียนแต่ละครั้งจําเป็นต้องใช้ความรู้ที่เคยเรียน
มาก่อน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทบทวนองค์ความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน (อังคณา 
กาญจนเดชะ, 2552) และจัดให้มีการแข่งขันเมื่อสร้างหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมด  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายวิชาระบบสมองกลฝังตัว โดยการใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอนร่วมกับสื่อ
นําเสนอออนไลน์ Sway ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้สื่อหุ่นยนต์และบทเรียนนําเสนอออนไลน์ 
Sway ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการออกแบบที่
น่าสนใจ นําเสนอเนื้อหาเป็นเรื่อง ๆ (module) ช่วยทําให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น เพราะให้เนื้อหาทีละ
หน่วยการเรียน ผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาได้จากการบันทึกข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย (อลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2550) 
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 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยหุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียน
การสอน นักศึกษามีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้าน
กิจกรรมการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะกิจกรรมการเรียนการสอน  ชุดสื่อหุ่นยนต์และบทเรียน
ออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงบทเรียนได้ง่าย ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ทําให้มองเห็นภาพมากกว่าการเรียนแบบบรรยายและการเรียนเขียนโปรแกรมแบบทั่วไป นอกจาก
ความรู้ด้านเนื้อหาที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ผู้สอนกําหนดได้อย่างดี รู้จักการประเมินและแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มในสถานการณ์
ที่เจอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร ศรีวงษ์ญาติดี (2560) และปาริชาติ เภสัชชา (2555) ที่ใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อจะ
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การจัดเนื้อหาที่คํานึงถึงผู้เรียนผ่านการทํากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หุ่นยนต์เป็นฐานจะช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาได้อย่างมาก รวมทั้ง
สามารถบูรณาการสาระความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้เคยเรียนหรือยังไม่เคยเรียนได้ผ่านการค้นคว้าเพื่อให้สามารถ
ควบคุมหุ่นยนต์ได้ตามที่ออกแบบไว้ตามแนวคิดการบูรณาการเรยีนแบบสะเต็มอีกด้วย ซึ่งเป็นส่ิงที่นักศึกษา
สามารถจับต้องได้ คิดได้ ทดลองได้ และลงมือเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ล้วนเป็นทักษะที่นักศึกษาจะต้อง
นํามาประยุกต์เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถทํางานตามที่ต้องการได้ การเรียนรูปแบบนี้ ยังสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาและการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้เช่นกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สื่อการสอนที่เป็นหุ่นยนต์นั้นมีราคาค่อนข้างสูง และค่อนข้างเสียง่าย ครูผู้สอนจะต้องช่วยดูแล

และสอนผู้เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์

หุ่นยนต์ได้ 

 2. สื่อหุ่นยนต์ในการวิจัยนี้เป็นการนําไมโครคอนโทรลเลอร์โครงหุ่นยนต์สมาร์ทคาร์ และเซนเซอร์
ต่าง ๆ มาประกอบรวมกันเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนทําให้นักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านงานช่าง วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบหุ่นยนต์หรือต่อวงจรได้ช้า ผู้พัฒนาอาจนําหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์สําเร็จรูปมาใช้
งานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
 3. ในส่วนของสื่อออนไลน์ Sway เป็นสื่อการสอนที่ดีในระดับหนึ่งซึ่งสามารถสร้างสื่อการสอนได้
อย่างง่ายโดยไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านการสร้างเว็บเพจมาก่อน จึงเหมาะแก่การนํามาทําเป็นสื่อออนไลน์
เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่อาจมีปัญหาในส่วนของข้อความที่เป็นภาษาไทยจะมีปัญหาเรื่อง
ของวรรณยุกต์หรือสระต่าง ๆ รวมถึงการตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ที่จะพบปัญหาอยู่บ่อยครั้ ง ซึ่งสามารถ
แก้ไขบางปัญหาโดยการสร้างข้อความนั้น ๆ ในรูปแบบของรูปภาพเพื่อลดปัญหาดังกล่าว 
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ปัจจัยระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค 
INTERNATIONAL FACTORS AFFECTING CONSUMER PRICE INDEX 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร ค าสวัสดิ*์ 

Asst. Prof. Praphatsorn Khumsawat 
 

บทคัดย่อ           
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  มูลค่าของสินค้าส่งออก สมการหลักที่ตรวจสอบปัจจัยระหว่างประเทศ
ที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภคใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา จากงานวิจัยพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนเป็น
ปัจจัยระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (อย่างมีนัยสําคัญ) มากที่สุด รองลงมาคือ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าของสินค้านําเข้า และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเยน ดังนั้นนโยบาย
ของภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ ควรจะต้องคํานึงถึงการมีเสถียรภาพ
ของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหลักควบคู่กันไป 
ค าส าคัญ: ดัชนีราคาผู้บริโภค, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

ABSTRACT            
 The research aims to study the relationship and size of the relationship between general consumer 
price indexes, the currency exchange rate, and value of export products. The main equation examines international 
factors that affect the consumer price indexes using time series data. The research found that Yuan currency 
exchange rate is an international factor affecting Thai consumer price indexes (significantly), followed by 
the US dollars exchange rate, value of imported products and the Yen currency exchange rate. Therefore, 
the government’s policy to maintain the stability of prices of goods and services within the country should 
consider the stability of the exchange rate of major currencies simultaneously.  
Keywords: consumer price index, foreign exchange rate. 
 
 
 
* อาจารย์ประจําสํานักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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บทน า  

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (consumer price index) คือ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก
ของสินค้าและบริการในปริมาณที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เทียบกับราคาสินค้าอย่างเดียวกันในช่วงระยะ 
เวลาตั้งต้น เรียกว่า ปีฐาน (base year) (สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2562, หน้า 2) โดยดัชนีราคาผู้บริโภค
ในปัจจุบันมีการแยกออกเป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้  
 1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ใช้วัดค่าครองชีพครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล มีรายได้ตั้งแต่ 3,000-
60,000 บาท/เดือน/ครอบครัว  
 2. ดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย ใช้วัดค่าครองชีพของผู้บริโภคผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
มีรายได้ตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท/เดือน/ครอบครัว  
 3. ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท ใช้วัดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีรายได้
ต้ังแต่ 2,000-25,000 บาท/เดือน/ครอบครัว 
 4. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดเป้าหมาย วิเคราะห์และติดตามนโยบาย
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการคํานวณอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) เพื่อประโยชน์
ในการวางกรอบนโยบายการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้า
กลุ่มพลังงาน ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงบ่อยตามฤดูกาล และอยู่นอกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน
เหลือแต่ราคาสินค้าที่เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด  
 5. ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด วัดภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพประชากรในระดับจังหวัดและใช้
เป็นตัวปรับ GPP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) พื้นที่ดําเนินการ จัดเก็บราคา ณ ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า
ในเขตเมือง และต่างอําเภอของแต่ละจังหวัด  
 ประโยชน์ของดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่ การวัดค่าครองชีพของประชาชนในทุกระดับรายได้ วัดภาวะ
เงินเฟ้อระดับจังหวัดและระดับประเทศ เป็นมาตรฐานในการปรับค่าจ้าง เงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการสังคม อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน ปรับราคาสัญญาก่อสร้าง และ
ราคาที่จะมีการซื้อขายในระยะยาว ใช้คํานวณค่าของเงินที่แท้จริง (real value) ของประชาชน ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย 
พยากรณ์ การตลาดและราคาสินค้าต่าง ๆ  และวัดความสําเร็จในการพัฒนาชนบท   
 จากที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า ในทางทฤษฎีระดับจุลภาค การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของระดับราคาสินค้า
และบริการภายในประเทศเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ ในส่วนของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของสินค้าและบริการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในรายได้ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลง
ในรสนิยมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ (substitution goods) (ที่จะส่งผล
มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยของราคาของสินค้าที่ใช้ทดแทนนั้นเอง และอาจ
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รวมไปถึงการพิจารณาในเรื่องของความยืดหยุ่นต่อราคาของตัวสินค้าและบริการหลัก) และสินค้าที่ใช้ประกอบ
กัน (complementary goods) เป็นต้น ในขณะที่ปัจจัยทีส่งผลต่ออุปทานของสินค้าและบริการได้แก่ ต้นทุน
ในการผลิตสินค้าและบริการ (ราคาของปัจจัยการผลิต) สภาพดินฟ้าอากาศ ที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร 
รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น  อย่างไรก็ดีสําหรับการทําธุรกรรมการค้าในปัจจุบัน การเชื่อมโยงติดต่อกัน
ระหว่างประเทศมีมากขึ้น ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการภายในประเทศจะไม่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยในการกําหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการภายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงในราคาสินค้าและบริการภายในประเทศยังขึ้นอยู่กับปัจจัยระหว่างประเทศด้วย  งานวิจัยนี้จึงเป็นการ
พยายามเพื่อที่จะค้นหาว่า ปัจจัยระหว่างประเทศต่าง ๆ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ
ภายในประเทศมากน้อยอย่างไร และมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าและบริการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ มูลค่าของสินค้าส่งออก  
 

สมมติฐานของงานวิจัย         
 1. การเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จะถูกกําหนดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม   
 2. การเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จะถูกกําหนดขึ้นจากมูลค่าสินค้าส่งออก โดยมีความ 
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  
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ขอบเขตของงานวิจัย   
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลัก 5 สกุล ได้แก่ เงินตราสกุลดอลลาร์
สหรัฐ เงินตราสกุลหยวน เงินตราสกุลยูโร เงินตราสกุลปอนด์สเตอริงค์  เงินตราสกุลยูโร และมูลค่าของสินค้า
ส่งออกที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 -2559 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ข้อมูลสถิติกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 40 ไตรมาส ใช้โปรแกรม Eviews 
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองและวเิคราะห์ผล ซึ่งจะวิเคราะห์ความนิ่งของข้อมูล (unit root) 
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (co-integration)  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประจักษ์ทางสังคมศาสตร์และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research method) 
โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series) รายไตรมาสตั้งแต่ปี 2550-2559 รวมทั้งสิ้น 40 ไตรมาส โดยที่ข้อมูล
ตัวแปรตาม (CPI) นํามาจากข้อมูลสถิติกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของข้อมูลอิสระทุกตัว นํามาจากข้อมูลสถิติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 แนวคิด ทฤษฎ ี 
 1. การเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ (ประภัสสร คําสวัสดิ์, 2558, หน้า 42-44) มี 2 ลักษณะคือ การเปลี่ยน 
แปลงปริมาณอุปสงค์ (change in quantity demanded) และการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์ (change in demand) 
(Bade & Parkin, 2003, pp. 48-49) การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณอุปสงค์ของสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจัย
อื่น ๆ ที่มีผลต่อแผนการซื้อไม่เปลี่ยนแปลง 
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค์ จะเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยอื่น ๆ  ที่มีผลต่อแผนการซื้อสินค้าและบริการ
นอกจากราคาชนิดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยอื่น ๆ ในที่นี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าอื่นที่
เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงในรายได้ การคาดการณ์ราคาสินค้าและรายได้ในอนาคต จํานวนผู้ซื้อ ความชอบ 
  1.1 กรณีการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  ลักษณะของสินค้าที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด  1) สินค้าที่มีลักษณะใช้ทดแทนกันได้กับสินค้า
เดิม (substitute) ซึ่งหมายถึงสินค้าที่เราสามารถบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งแทนสินค้าอีกชนิดหนึ่งได้ เช่น การ
เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน แทนการเดินทางด้วยรถไฟลอยฟ้า BTS การซื้อตั๋วชมภาพยนต์เรื่องหนึ่งแทนที่จะ
เข้าชมอีกเรื่องหนึ่ง เป็นต้น  ระดับของอุปสงค์อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าประเภททดแทนกัน
ได้นี้ จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือประชาชนจะหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในการ
เดินทางมากขึ้น  ถ้าหากราคาค่าโดยสารของรถไฟลอยฟ้า BTS ปรับราคาสูงขึ้น ในกรณีของธุรกรรมการกวดวิชา 
ตัวอย่างของสินค้าทดแทนกัน ได้แก่ การซื้อและใช้คู่มือการเรียน (study guide or textbooks) ความสัมพันธ์ของ
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สินค้าในลักษณะทดแทนกันจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าชนิดหนึ่งมากขึ้นเพื่อทดแทนอีกชนิดหนึ่ง (ซึ่ง
การบริโภคจะลดลง) ตัวอย่างของสินค้า ประเภททดแทนกันนี้ได้แก่ เนยแข็งและเนยเหลว สบู่ก้อนและสบู่เหลว 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นต้น  2) สินค้าที่มีลักษณะเพื่อใช้ประกอบกัน (complement) 
หมายถึง การบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งร่วมกันกับสินค้าอีกชนิดหนึ่ง  เช่น กาแฟ กับครีมและน้ําตาล  การซื้อ
แชมพูสระผมและครีมนวดผม การบริโภคข้าวโพดคั่วและน้ําอัดลมที่ขายบริเวณหน้าโรงภาพยนต์ร่วมกับ
การซื้อตั๋วชมภาพยนต์ เป็นต้น ระดับของอุปสงค์อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าประเภทใช้
ประกอบกันนี้ จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่น ถ้าราคาของตั๋วชมภาพยนต์ปรับราคาสูงขึ้น 
จะมีผลทําให้ความต้องการบริโภคข้าวโพดคั่ว และน้ําอัดลมที่บริการอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ลดลง เป็นต้น 
  1.2 กรณีการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในรายได้ของผู้บริโภค  
สําหรับสินค้าที่เรียกว่าสินค้าปกติ (normal goods) จะเป็นในลักษณะที่การเพิ่มขึ้นของรายได้ทําให้อุปสงค์ของ
สินค้านั้นเพิ่มขึ้น และการลดลงของรายได้ทําให้อุปสงค์ของสินค้านั้นลดลง (รายได้และอุปสงค์ของสินค้ามี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก) เช่น การซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ (โทรศัพท์มือถือ) ในราคาแพงขึ้น เมื่อมีรายได้
เพิ่มขึ้น ดังนั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็นสินค้าปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วสินค้าส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นสินค้าปกติ 
ส่วนสินค้าอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า สินค้าด้อย (inferior goods) ซึ่งรายได้และอุปสงค์ของสินค้าจะมีความสัมพันธ์
ในเชิงลบ กล่าวคือประชาชนจะบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งน้อยลงจากเดิมเมื่อรายได้ของประชาชนสูงขึ้น เช่น  
คนไทยในภาคอีสานส่วนใหญ่หันมาบริโภคอาหารทะเลมากขึ้นแทนการบริโภคปลาร้า ปลาเจ่า เมื่อมีรายได้
มากขึ้น เป็นต้น 
  1.3 กรณีการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค์อันเนื่องมาจากการคาดการณ์ราคาสินค้าและรายได้
ในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับราคาสินค้าและรายได้ในอนาคตจะมีผลกระทบต่ออุปสงค์  เช่น ถ้ารัฐบาล
ประกาศการขึ้นราคาน้ํามันมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป (หรือเช้าวันรุ่งขึ้น) เราจะเห็นประชาชนส่วนใหญ่จะรีบ
เข้าแถวเพื่อซื้อน้ํามันมากักตุนไว้ก่อนที่ราคาน้ํามันจะเปลี่ยน หรือในกรณีที่คุณคาดว่าจะได้รับเงินโบนัสในช่วง
สิ้นปี คุณจึงไปเที่ยวต่างจังหวัด อุปสงค์ของการเดินทางหรือการใช้จ่ายในช่วงสิ้นปีจึงเพิ่มขึ้น 
  1.4 กรณีการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในจํานวนของผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภค หากในตลาดยิ่งมีผู้ซื้อมาก อุปสงค์จะยิ่งมีมาก เช่น ในเขตเมืองหลวงที่มีผู้คนจํานวนมาก อุปสงค์ของ
การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้า อุปสงค์ของที่จอดรถย่อมมีมากกว่าในเมืองเล็ก ๆ  
  1.5 กรณีการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในความชอบหรือรสนิยม 
(preferences) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์สินค้าเช่นกัน เมื่อรสนิยมในสินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
ของสินค้านั้นอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบในสินค้านั้น ๆ (ซึ่งจะมีผลต่อสินค้า
ชนิดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ด้วย) เช่น วัยรุ่นของไทยส่วนใหญ่หันมางดการสูบบุหรี่มากขึ้น อันเนื่อง 
มาจากไม่ชอบลักษณะของกระดาษห่อหุ้มที่มีการเขียนและมีรูปที่แสดงถึงภัยอันตรายอันมาจากการสูบบุหรี่ 
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เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค์อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะมีผลทําให้ปริมาณ
ของอุปสงค์ของสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลง โดยที่ระดับราคาสินค้านั้นยังคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หมายถึง ราคาของเงินตราต่างประเทศ 1 หน่วย คิดเทียบกับ
เงินตราอีกสกุลหนึ่ง เช่น เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ มีค่าเท่ากับ 39 บาท เป็นต้น  
  2.1 อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ คือ ความต้องการเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ชําระค่าสินค้า
ที่เราสั่งเข้ามา ซ่ึงการที่อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศมีมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการใช้
จ่ายเงินในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อนําไปชําระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ 2) เพื่อนําไป
ให้ต่างประเทศกู้ยืมหรือซื้อหลักทรัพย์จากต่างประเทศ 3) เพื่อนํามากักตุนเก็งกําไร 4) เพื่อส่งออกไปเก็บไว้
ในที่ปลอดภัย 
  2.2 อุปทานของเงินตราต่างประเทศ คือจํานวนเงินตราต่างประเทศที่มีผู้นํามาเสนอขาย ณ ระดับ
อัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ  การที่อุปทานของเงินตราต่างประเทศจะมีมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ 1) ปริมาณ
สินค้าและบริการที่ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 2) ความต้องการของนักธุรกิจต่างประเทศในอันที่จะนํา
เงินมาลงทุน หรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศ 3) ปริมาณเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
 แบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลอนุกรม
เวลารายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2559 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) ด้วยวิธี 
การประมาณค่าสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยใช้วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (ordinary least squares method: OLS) 
ทั้งนี้รูปแบบสมการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
  log(CP)I  =    f(log(fxCNY), log(fxUSD), log(fxEUR), log(fxGBP), log(fxJPY), log(export)   
 เมื่อ CPI  =  ดัชนรีาคาผู้บริโภคทัว่ไป   
   CNY  =  อัตราแลกเปลีย่นเงินตราสกลุเยน เทยีบกับเงินบาท  
   USD  =  อัตราแลกเปลีย่นเงินตราสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเงินบาท 
   EUR  =  อัตราแลกเปลีย่นเงินตราสกลุยโูร เทยีบกับเงินบาท  
   GBP  =  อัตราแลกเปลีย่นเงินตราสกลุปอนด์สเตอริงค์ เทียบกับเงินบาท 
   JPY  =  อัตราแลกเปลีย่นเงินตราสกลุเยน เทยีบกับเงินบาท  
   export  =  มูลค่าการส่งออกของประเทศไทย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การทดสอบข้อมูลอนุกรมเวลา การทดสอบข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นสิ่งที่ควรกระทําก่อนที่จะนําข้อมูล
อนุกรมเวลามาใช้ในการวิเคราะห์โดยเฉพาะเงื่อนไขความคงที่ของอนุกรมเวลา (stationary) ซึ่งเป็นเงื่อนไข
สําคัญในการนําข้อมูลอนุกรมเวลามาใช้  โดยที่ในการวิเคราะห/์การพยากรณ์หลาย ๆ วิธี ได้มีเงื่อนไขที่ว่าข้อมูล
อนุกรมเวลาที่นํามาใช้จะต้องคงที่ ดังนั้น ถ้าหากอนุกรมเวลาที่ใช้ไม่คงที่ (nonstationary) จะต้องทําให้อนุกรม
เวลาดังกล่าวคงที่ก่อน การคงที่ของอนุกรมเวลา หมายถึง อนุกรมเวลาที่อยู่ในสภาวะสมดุลเชิงสถิติ (statistical 
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equilibrium) ซึ่งก็คือคุณสมบัติทางสถิติของอนุกรมเวลาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (อัครพงศ์ อั้นทอง, 2546, 
หน้า 64-67)  เมื่อสมมติให้ตวัแปร Xt เป็นอนุกรมเวลาที่คงที่ (stationary)  ตัวแปร Xt จะมีคุณสมบัติดังนี้ 
 Mean    :  E(Xt)        =         
 Variance  :   Var(Xt)     =    E(Xt -  )2   =  2  
 Covariance :    E[(Xt -  )( Xt+k - )]    =    k   
 ถ้าตัวแปร Xt เป็นอนุกรมเวลาที่ไม่คงที ่(nonstationary) ดังนั้นตัวแปร Xt จะมีคุณสมบัต ิ
 Mean    :  E(Xt)        =     t    
 Variance  :   Var(Xt)     =    E(Xt -  )2   =  t2  
 Covariance :   E[(Xt -  )( Xt+k - )]    =    tk   
 2. การทดสอบ Unit Root test  เป็นการทดสอบความนิ่ง (stationary) ของข้อมูลที่นํามาทําการศึกษา
ในที่นี้จะใช้วิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ในการทดสอบ โดยการทดสอบด้วยแบบจําลองที่มีจุดตัด
แกนและแนวโน้มของเวลา (trend and intercept) 
 Xt   =   + t + Xt-1 +   Xt-I + t 
  โดย   Xt  คือ  ข้อมูลที่นํามาทดสอบ ณ เวลา t   
     คือ   จุดตัดแกน หรือแนวเดินเชิงเฟ้นสุ่มซึ่งมีความโน้มเอียงโดยทั่งไปรวมอยู่ด้วย 
(random walk with drift) 
    t    คือ  แนวโน้มของเวลา     
 ซึ่งในการทดสอบแบบ ADF test นั้น จํานวนพจน์  Xt-1  หรือ Lag Difference term ที่เพิ่มเข้า
ไปนั้นจะเพิ่มเข้าไปทีละ 1 จนกว่าค่า error term (i) จะไม่มีปัญหา serial correlation ซึ่งพิจารณาได้จาก Dubin-
watson statistic  หากในการทดสอบที่ระดับ Level{I(0)} พบกับปัญหายูนิทรูท หรือค่า t-statistic ที่ได้จาก
การทดสอบมีค่ามากกว่าค่าวิกฤต Mackinnon ก็จะทําการทดสอบข้อมูล ในระดับ 1st difference ต่อไป โดยดู
ค่า t-statistic เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต Mackinnon อีกครั้งหนึ่ง ถ้าค่า t-statistic มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต Mackinnon 
ก็แสดงว่าข้อมูลไม่มีปัญหายูนิทรูท ในระดับข้อมูล I (1)  
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (cointegration)  กล่าวคือ ในชุดข้อมูลที่นํามา
วิเคราะห์สมการถดถอย แม้ว่าข้อมูลจะมีลักษณะที่เรียกว่า nonstationary แต่ถ้าตัวแปรที่นํามาพิจารณามีคุณสมบัติ
เป็น “cointegration” ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยที่ได้จะไม่มีปัญหา spurious Regression แนวคิดนี้ถูกพัฒนา
โดยนักเศรษฐมิติ 2 ท่านคือ Engle และ Granger ซึ่งท่านทั้งสองให้ข้อสรุปทางทฤษฎีว่า “ข้อมูลอนุกรมเวลา
ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป อาจมีความสัมพันธ์ในเชิงเคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กัน ในสภาพที่แน่นอน ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเรียกว่า cointegration ความสัมพันธ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้แม้ว่าข้อมูลจะเป็น nonstationary ก็ตาม” (อัครพงศ์ 
อั้นทอง, 2546, หน้า 20-21)  ซึ่งในการหาความสัมพันธ์ระยะยาวจะเป็นการศึกษาเรื่อง cointegration ส่วนการศึกษา
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หาความสัมพันธ์ของตัวแปรในระยะสั้น ส่วนใหญ่นิยมใช้แบบจําลองที่เรียกว่า error correction model ใน
การวิเคราะห์ 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวของข้อมูล โดยใช้วิธีการทดสอบความสัมพันธ์ของ Engle-Granger 
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 นําตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลอง ไปทดสอบยูนิทรูทเพื่อทดสอบความนิ่งของข้อมูล 
โดยวิธี  ADF test (Augmented Dickey-Fuller test) 
  ขั้นตอนที่ 2 ประมาณสมการถดถอยด้วยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) โดยใช้แบบจําลองที่ 
(1), (3) และ (5)  
  ขั้นตอนที่ 3 นําค่า  (หรือค่า residuals ที่ประมาณได้จากสมการ) ของแต่ละสมการที่ประมาณ
ได้จากการถดถอยด้วยวิธ ีOLS มาทดสอบว่ามีลักษณะนิ่งที่ระดับ I(0) หรือไม่ ด้วยวิธีการทดสอบยูนิทรูทด้วยวิธี 
ADF test โดยไม่ต้องใส่ค่าคงที่และแนวโน้มตามเวลา (trade and intercept) สมการที่ใช้ทดสอบคือ 
  êt     =   êt-1 +  aêt-1 + Vt 
 

ผลการวิจัย  
 1. ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลโดยวิธี unit root  พบว่า ตัวแปรทุกตัว ได้แก่ CPI, CNY, USD, 
EUR, GBP, JPY และ export  เกิด  stationary ท่ี 1st Difference ท่ีมี Random walk with drift   
 2. เมื่อนําตัวแปรทั้งหมดมาหาความสัมพันธ์ โดยการประมาณค่ากาํลังสองน้อยที่สุดของดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไป (OLS estimates of CPI) จะได้ผลตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประมาณค่ากําลังสองน้อยที่สุดของดัชนีราคาผู้บรโิภคทัว่ไป  

ตัวแปร     cont.    log(FXUSD)    log(FXEUR)    log(FXCNY)     log(FXGBP)     log(FXJPY)       log(export) 
Log(CPI)   2.79*        -0.31*            -0.46           0.46*            -0.72             -0.07*                0.19* 

R2 = 0.965,  Prob (F-statistic) = 0.000000 * ณ ระดับนัยสําคัญที่ 99% 
      
 ตามวิธีการของ Engle and Granger (อัครพงศ์ อั้นทอง, 2546, หน้า 1-30) จะต้องมีการทดสอบ Residual 
ของสมการประมาณค่าว่ามีลักษณะของ stationary หรือไม่ โดยไม่ใส่ค่าคงที่ และ Time trend จากผลการทดลอง
พบว่า ค่า Prob. ชอง Residual = 0.0000 (<.05) แสดงว่ามีลักษณะ stationary ซึ่งหมายถึง สมการดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว กล่าวคือมีการร่วมไปด้วยกัน (co-integration) 
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อภิปรายผล             
 การอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ของแบบจําลอง co-integration ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% 
อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (อย่างมีนัยสําคัญ) เรียงตามลําดับขนาดของความสัมพันธ์ 
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการส่งออกของ
ประเทศไทย และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเยน ตามลําดับ ในขณะที่ปัจจัยที่เหลือซึ่งได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลปอนด์สเตอริงค์  อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโร มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อย่างไม่มี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ดี เมื่อสังเกตจากค่าสัมบูรณ์ของสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่ (constant) ในสมการเท่ากับ 2.79 
(ซึ่งมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%) แสดงให้เห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมด ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของสินค้าและบริการภายในประเทศ 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ของสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็น รายได้ รสนิยม 
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ      
 อนึ่งจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีราคาผู้บริโภคโดยทั่วไปจะมีความ 
สัมพันธ์ในเชิงลบกล่าวคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดค่า เช่น จากเดิม 1 USD = 35 บาท เปลี่ยนไปเป็น 1 USD = 
40 บาท ส่ิงนี้จะส่งผลให้สินค้าและบริการของไทยในสายตาชาวต่างประเทศถูกลงและจะส่งผลให้มูลค่าของ
การส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้น ในเชิงมหภาคจะส่งผลให้อุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
แนวโน้มของการเกิดภาวะเงินเฟ้อ (inflation)  ในทางตรงข้าม เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มค่า เช่น จากเดิม 1 USD = 
35 บาท เปลี่ยนไปเป็น 1 USD = 30 บาท สิ่งนี้จะส่งผลให้สินค้าและบริการของไทยในสายตาของผู้ซื้อ
ชาวต่างเทศ แพงขึ้น และจะส่งผลให้ดุลการค้ามีแนวโน้มขาดดุล (มูลค่าการนําเข้ามากกว่ามูลค่าการส่งออก) 
ในเชิงมหภาคจะส่งผลให้อุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจลดลง ส่งผลต่อแนวโน้มของการเกิดภาวะเงินฝืด 
(deflation)  
 แต่สําหรับเงินสกุลหยวน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีราคาผู้บริโภคโดยทั่วไป
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก เป็นเพราะเนื่องจากโดยบริบทของรายได้ที่ได้รับจากชาวจีน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
จากรายได้จากการท่องเที่ยว อันเนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการศึกษา (ระหว่างปี 2550-2559) มีนักท่องเที่ยว
ชาวจีนนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนกับบาทใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณเงินบาทเข้าสู่ระบบเป็นจํานวนมาก และการที่ปริมาณเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจเป็นจํานวนมากนี้เอง ที่ส่งผลให้เกิดแนวโน้มของการเกิดภาวะเงินเฟ้อ (ราคาสินค้าและบริการ
โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่สูงข้ึน) ตามมา   
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ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวจิัยทําให้เห็นได้ว่า การที่ภาครัฐจะเข้ามาดูแลเสถยีรภาพของราคาสินค้าและบรกิารนั้น
เป็นการดูแลที่ไม่เพียงพอ ถ้าจะให้ความสนใจเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ (หรืออุปทาน) ภายในประเทศ
แต่เพียงอย่างเดียว ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านต่างประเทศที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสินค้าและบริการด้วย เช่น การดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนควบคู่กันไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อบันเทิง
ใน Netflix และทัศนคติที่มีต่อส่ือบันเทิงใน Netflix ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของ
เจเนอเรชัน Y และเพื่อศึกษาการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของเจเนอเรชัน Y เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
จํานวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอาย ุ17-36 ปี เก็บข้อมูลด้วยวิธกีารเผยแพร่แบบสอบถามใน
โซเชียลมีเดีย คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ จํานวน 8 เพจ ประกอบด้วย 1) สมาคมผู้คลั่งไคล้ SuperHero 2) หนังโปรด
ของข้าพเจ้า 3) ขอบสหนัง 4) สาม ก. คอหนัง 5) อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก 6) JUST ดู IT 7) Viewfinder Fanpage 
และ 8) คอเป็นหนัง ดําเนินการวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุตั้งแต่ 17-20 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน นักศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,001 บาท พฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อ
บันเทิงใน Netflix ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เปิดรับชม Netflix 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ช่วงเวลาในการรับชม
คือ เวลา 20.01- 23.59 น. ระยะเวลาในการเปิดรับชมคือ 1-3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เปิดรับชมในวันเสาร์ และภาพยนตร์
ที่รับชมเป็นภาพยนตร์ฝรั่งของ Netflix ส่วนทัศนคติที่มีต่อการรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix และการตัดสินใจ 
รับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเปดิรับ, ทัศนคต,ิ การตดัสินใจรับชมสื่อบันเทิง Netflix, ส่วนประสมทางการตลาด,  
                 สตรีมมิ่ง 
 

* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561 
** ผู้อํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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ABSTRACT 

 The study was conducted to uncover the demographic characteristics, the behaviors of media exposure 
in watching Netflix, the attitudes, which affect the decisions to watch Netflix of Y generation, and to study 
the decisions in watching Netflix of Y generation. This is a quantitative research, which 400 sets of questionnaires 
were used as tools to collect data from the sample group of people aged 17-36 years old. The questionnaire 
was available on social media which included 8 pages of Facebook: Myfavoritefilms, @overhyp, Khobsanung, 
ThailandSuperherofanclub, JustdoitTH, Samkokview, Kornungg, Viewfinder Fanpage and Korpennung. 
The statistical analysis by computer program included descriptive statistics consisting of percentage (%), 
mean ( X ) standard deviation (SD), and inferential statistics which consisted of t-test, F-test, and one-way 
ANOVA.  
 Regarding the general information of respondents, most are female aged 17-20. The majority of 
the respondents are single and possessed bachelor’s degrees. Most are students and can earn less than THB 
10,001. Most of their behaviors of media exposures for Netflix can be seen that they tend to open Netflix 
3-4 times a week, during 20.01-23.59 and spend 1-3 hours using their smartphones. Most of them prefer 
watching it on Saturday. Western movies are the most popular in Netflix. For the attitudes towards watching 
Netflix and the decisions to watch Netflix, the mean of the respondents is at the highest level.  
Keywords: behavior of exposure, attitudes, decision to watch Netflix, marketing mix, streaming. 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันคนบางกลุ่มหันมาชมวดิีโอสตรีมมิ่งกันมากขึ้น วิดีโอสตรีมมิ่งคือการนําข้อมูลในรูปแบบ
ของภาพและเสียงส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะเด่นคือ ต้องการ Bandwidth น้อย ๆ ก็สามารถรับชม
การถ่ายทอดสดได้ทั่วโลกแล้ว หนึ่งในวิดีโอสตรีมมิ่งที่เป็นที่นิยมและมีคนดูมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ Netflix ซึ่ง
การดูวิดีโอสตรีมมิ่งจาก Netflix มีชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 35 นาทีต่อวัน เป็นรองเพียงการเล่น 
Social Media เท่านั้น จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 สถิติการใช ้
Device ของคนไทยในเดือนมกราคม ปี 2561 แสดงให้เห็นว่า แม้คนไทยจะใช้ Smartphone ในอัตราที่สูงแต่
ก็ยังมี Device อื่น ๆ  คือ คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต ที่ใช้รับชมภาพยนตร์ วิดีโอ หรือแม้แต่การสตรีมมิ่ง (สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2562) 
 หากพูดถึงวิดีโอสตรีมมิ่งที่เป็นที่นิยมและครองตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งอยู่ ณ ปัจจุบัน คงหนีไม่พ้น
วิดีโอสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ผู้นําแพลตฟอร์มความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกที่มีสมาชิกถึง 104 ล้านคน
ในจํานวนกว่า 190 ประเทศ ซึ่งมากกว่าคนไทยทั้งประเทศรวมกันเสียอีก มีผู้ชมรายการทีวีรวมถึงซีรีส์ สารคดี 
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และภาพยนตร์ทาง Netflix คิดเป็นจํานวนชั่วโมงมากกว่า 125 ล้านชั่วโมงในแต่ละวัน (SM Magazine, ออนไลน์, 
2561) โดย Netflix คือบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย ถูกลิขสิทธิ์ 
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการให้เช่ายืม DVD,  Blu-ray ภาพยนตร์ผ่านทางไปรษณีย์ ท่ีถ้าหากไม่ส่งคืนก็จะไม่สามารถ
เช่ายืมเรื่องใหม่ได้ ด้วยวิธีการนี้เองทําให้ Netflix เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนจากการเช่ายืม
ผ่านทางไปรษณีย์เป็นการให้บริการรับชมสตรีมมิ่งวิดีโอภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์แทน โดยเริ่มต้นอย่าง
เป็นทางการในปี ค.ศ. 2010 ในฐานะผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอ ภาพยนตร์ และซีรีส์อย่างถูกกฎหมาย ต่อมา
ในปี ค.ศ. 2013 Netflix ได้เข้าสู่อุตสาหกรรมผู้ผลิตสื่ออย่างเป็นทางการ เป็นจุดเริ่มต้นของความโด่งดัง  การ
เติบโตอย่างรวดเร็วของ Netflix จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ การสร้างซีรีส์ออริจินัลที่ให้บริการรับชมเฉพาะผ่านทาง 
Netflix เท่านั้น (ภัทรดล วีระชัยณรงค์, ออนไลน์, 2560) 
 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออนไลน์, 2557) กล่าวถึง Generation Y ว่าเป็น
กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 1981-2000 เป็นเจเนอเรชันที่มีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจํานวนประมาณ 
19 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ คุณลักษณะเด่น 5 ประการของ Generation Y คือ 1) มีความคล่องตัว
ด้านเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน 2) ชอบมีสังคม ผ่านการแชร์ประสบการณ์หรือเรื่องราวที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อเป็นการแสดงตัวตนที่แตกต่าง 3) ตัดสินใจบนข้อมูล โดยใช้ข้อมูลออนไลน์มาพิจารณาเปรียบเทียบและ
ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า 4) ช่างเลือก เพราะ Generation Y มีมาตรฐานสูงและรู้ว่ามี
ทางเลือกอีกมากจากข้อมูลบนโลกออนไลน์ จึงมักจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจนกว่าจะเจอ
ตัวเลือกที่ดีที่สุด และ 5) มีความรู้ทางการเงิน แม้อายุยังน้อยแต่คนกลุ่มนี้รู้วิธีบริหารเงินให้งอกเงย เพราะ
นอกจากจะใช้เงินเก่งแล้วยังมีทัศนคติที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้เร็วที่สุด 
 คุณลักษณะทั้ง 5 ประการของกลุ่ม Generation Y ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะติดตัวผู้บริโภคกลุ่มนี้ไป
ตลอดทุกช่วงอายุ ธุรกิจต่าง ๆ จึงควรมีการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสม เช่น สร้างเนื้อหาข่าวให้มีความน่าสนใจ 
สร้างคอนเทนต์ (content) ให้มีสไตล์ โดนใจกลุ่ม Generation Y และผลสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของคนไทย ปี 2559 พบว่า Generation Y เป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 53.2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 7.6 ชั่วโมงต่อวัน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ออนไลน์, 2559) 
 จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า คนในสังคมนิยมแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
เทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาททําให้พฤติกรรมการบริโภคความ
บันเทิงเปลี่ยนไป แต่เดิมหากผู้บริโภคต้องการชมภาพยนตร์จาํเป็นจะต้องไปที่โรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ Netflix 
ทําให้ผู้บริโภคสามารถเปิดแอปพลิเคชันง่าย ๆ ผ่านมือถือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เวลาใด ก็สามารถเปิดดูได้ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน 
Netflix ซึ่งถือเป็นช่องทางการรับชมสื่อบันเทิงที่กําลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 
17-36 ปี หรือ Generation Y ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักจึงเป็นสิ่งสําคัญ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนา
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แอปพลิเคชันสําหรับชมสื่อบันเทิงแบบสตรีมมิ่งในการออกแบบแอปพลิเคชันให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ
ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลักในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่างดี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของ
เจเนอเรชัน Y  
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิง
ใน Netflix ของเจเนอเรชัน Y  
 3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อสื่อบันเทิงใน Netflix ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix 
ของเจเนอเรชัน Y 
 4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจรับชมส่ือบันเทิงใน Netflix ของเจเนอเรชัน Y 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
  แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชันวาย (generation Y) Lancaster and Stillman (2010, อ้างถึงใน ลือรัตน์ 
อนุรัตน์พานิช, 2558) ได้ให้ความหมาย Generation Y (The Millennial) หรือเจนวาย คือ คนที่เกิดในยุคที่มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการระบุปีเกิดของคนรุ่นนี้หลากหลาย แต่นักวิชาการส่วนใหญ่
ระบุว่าเกิดระหว่าง พ.ศ. 2524-2543 เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยี ชอบความเร็ว ทันทีทันใด ไม่ชอบรอนาน 
ชอบสีสันสดใส บรรยากาศสนุกสนาน ชอบให้เอาอกเอาใจ มีลักษณะการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ไม่ชื่น
ชอบความเป็นทางการ มองโลกในแง่ดี มองทุกอย่างแบบสดใส และโลกสวย 
  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร Sissors and Bumba (1996, อ้างถึงใน อัญชลี วิเลิศศักดิ์, 
2549) กล่าวว่า การเปิดรับสื่อขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล โดยการเปิดรับสื่อนั้นสามารถวัดได้จากโอกาส
ที่บุคคลจะเปิดรับสื่อ ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ่อยครั้งหรือความถี่ใน
การเปิดรับ ระยะเวลา ความต่อเนื่อง ช่วงเวลา รวมไปถึงจํานวนสื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการเปิดรับข่าวสารด้วย  
 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528) อธิบายถึงลักษณะของทัศนคติว่า เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้หรือการได้รับประสบการณ์ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิด เป็นดัชนีที่ชี้แนวทางการแสดง
พฤติกรรม สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอื่น ๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากทัศนคติ
เป็นสิ่งที่ได้มาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู้หรือประสบการณ์นั้นเปลี่ยนแปลง
ไป ทัศนคติย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2554) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกในการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมิน และการกําจัดทิ้งซึ่งสินค้า บริการ และ
แนวคิดต่าง ๆ ของผู้บริโภค 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ วจนะ ภูผานี (ออนไลน์, 2555) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
คือ การเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ จากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
มีอยู่ 3 ระดับ คือ การตัดสินใจตามความเคยชิน การตัดสินใจที่จํากัด และการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง  
 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าโดย
พื้นฐาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Kotler, 1997) แต่ส่วน
ประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะแตกต่างจากสินค้าทั่วไป กล่าวคือจะต้องเน้นถึงพนักงาน กระบวนการ
ในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบบริการ ดังนั้น ส่วนประสม
ทางการตลาดของการบริการจึงประกอบด้วย 7’Ps (Payne, 1993, อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547) 
ได้แก่  
 1) ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย เช่น สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล  
 2) ราคา (price) หมายถึง เครื่องกําหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ การซื้อ
ขายจะสําเร็จเมื่อผู้ซื้อเต็มใจจะจ่ายในราคาหนึ่งและผู้ขายพอใจที่จะขายในราคาเดียวกัน 
 3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) หมายถึง แม้จะผลิตสินค้าคุณภาพดีเพียงใดกค็งใช้ประโยชน์ได้
ในกลุ่มผู้บริโภคจํานวนน้อยเท่านั้น ถ้าผู้ผลิตไม่ทราบว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมาแล้วจะไปขายที่ไหน การจัดจําหน่าย
หรือการอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึงกจิกรรมและสถาบันการตลาดที่สร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา 
สถานที่ และความเป็นเจ้าของ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้ 
 4) ส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรือจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดี เช่น การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย 
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข่าว เป็นต้น 
 5) พนักงาน (people) ประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของ 
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ  
 6) กระบวนการให้บริการ (process) เป็นขั้นตอนในการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพการให้บริการ
กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและประทับใจ 
 7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้อมซึ่งมีการให้บริการและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจับต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการและส่งมอบบริการ เช่น 
เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ให้บริการ หรือสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
ทางกายภาพ เช่น ความมีระเบียบภายในสํานักงาน ความสะอาดของอาคารสถานที่ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันคือซอฟแวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้สามารถกระทําการ
บางอย่างได้ตามความต้องการ แอปพลิเคชันสําหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กเรียกว่า 
เดสก์ทอป แอปพลิเคชัน (desktop applications) ส่วนแอปพลิเคชันที่ทํางานบนเครื่องอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย
เรียกว่า โมบายล์ แอปพลิเคชัน (mobile applications) ประเภทของแอปพลิเคชัน แบ่งเป็น 1) แอปพลิเคชัน
ระบบ เป็นส่วนซอฟต์แวร์ระบบ หรือระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ์ และรองรับการใช้งานของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ติดต้ังอยู่ภายในคอมพิวเตอร์เคลื่อนที ่
และ 2) แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือโปรแกรมประยุกต์
ที่ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้แอปพลิเคชันที่
แตกต่างกัน จํานวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่มีหลากหลายชนิด (Education App, ออนไลน์, 2561) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เน็ตฟลิกซ์ คือบริการสตรีมมิ่งที่ลูกค้าสามารถใช้รับชมเนื้อหา
ความบันเทิงหลากหลาย ทั้งรายการทีวี ภาพยนตร์ สารคดีที่ชนะรางวัล และอีกมากมายที่มีเพิ่มเข้ามาทุกเดือน 
ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องรับชมโฆษณา บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยมี
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองลอสแกทัส รัฐแคลิฟอร์เนีย  และมีออฟฟิศในอีกหลายประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 ได้ 
เริ่มขยายธุรกิจไปยังการผลิตภาพยนตร์ต้นฉบับ จนถึงปีพ.ศ. 2559 Netflix ได้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และภาพยนตร์
เรื่องยาวต้นฉบับกว่า 126 เรื่อง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ออนไลน์, 2561) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ผู้ที่รับชม Netflix อยู่ในปัจจุบัน หรือเคยรับชม Netflix 
มาก่อน ทั้งเพศชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่ม Generation Y ซึ่งปัจจุบันอายุ 17-36 ปี จํานวน 400 คน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (accident sampling) เพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling)  
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมลูมี 2 ประเภท ได้แก ่ 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) คือ แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
แบบสอบถามออนไลน์ที่เผยแพร่ผ่าน Social Media คือ Facebook Fanpage จํานวน 8 เพจ แบ่งเป็นเพจละ 
50 คน ประกอบด้วยเพจต่าง ๆ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562) 
  - หนังโปรดของข้าพเจ้า มีผู้ติดตาม จํานวน 1,219,823 คน และผู้กดถูกใจ จํานวน 1,219,827 คน 
     - อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก มีผู้ติดตาม จํานวน 967,115 คน และผู้กดถูกใจ จํานวน 959,730 คน 
     - ขอบสหนัง มีผู้ติดตาม จํานวน 672,907 คน และผู้กดถกูใจ จํานวน 655,502 คน 
  - สมาคมผู้คลั่งไคล้ SuperHero มีผู้ติดตาม จํานวน 499,498 คน และผู้กดถูกใจ จํานวน 499,051 คน 
  - JUST ดู IT มีผู้ติดตาม จํานวน 378,386 คน และผู้กดถูกใจ จํานวน 332,167 คน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําปี  2562 

2019 SPUC  National  and  International  Conference 
195 

 

     - สาม ก. คอหนัง มีผู้ติดตาม จํานวน 114,664 คน และผู้กดถูกใจ จํานวน 114,608 คน 
  - Viewfinder Fanpage มีผู้ติดตาม จํานวน 48,815 คน และผู้กดถูกใจ จํานวน 40,418 คน 
     - คอเป็นหนัง มีผู้ติดตาม จํานวน 16,432 คน และผู้กดถูกใจ จํานวน 16,006 คน 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) คือ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัย 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน 
Netflix ของ Generation Y โดยรวบรวมจากห้องสมุดและแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (internet) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เป็นการหาค่าพื้นฐาน โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิติไค-สแควร์ 
(Chi-square) ที่เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ค่าสถิติทดสอบ (t-test, F-test) ที่เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติ (significant level) ที่ระดับ .05  
 

ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 203 คน (ร้อยละ 50.8) มีอายุระหว่าง 17-20 ปี จํานวน 
121 คน (ร้อยละ 30.3) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 232 คน (ร้อยละ 58) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 177 คน (ร้อยละ 44.3) มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,001 บาท จํานวน 144 คน (ร้อยละ 36) ส่วนใหญ่
จะเปิดรับชม Netflix 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จํานวน 154 คน (ร้อยละ 38.5) ช่วงเวลาในการรับชมคือ เวลา 20.01-
23.59 น. จํานวน 175 คน (ร้อยละ 43.8) ระยะเวลาในการเปิดรับชมคือ 1-3 ชั่วโมง จํานวน 226 คน (ร้อยละ 
56.8) ใช้สมาร์ทโฟนในการเปิดรับชม จํานวน 130 คน (ร้อยละ 32.5) เปิดรับชม Netflix ในวันเสาร์ จํานวน 
323 คน (ร้อยละ 21.4) และรับชมภาพยนตร์ฝรั่งของ Netflix จํานวน 307 คน (ร้อยละ 20.8) 
 ทัศนคติที่มีตอ่การรับชมส่ือบันเทิงใน Netflix ประกอบด้วย 7 ด้าน (7’Ps) ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(product) 2) ด้านราคา (price) 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (place) 4) ด้านส่งเสริมการตลาด (promotion) 
5) ด้านพนักงาน (people) 6) ด้านกระบวนการให้บริการ (process) และ 7) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical 
evidence) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในภาพรวม แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น จําแนกตามทัศนคติที่มีต่อการรับชมสื่อ 
 บันเทิงใน Netflix ในภาพรวม 

ทัศนคติที่มตี่อการรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix X  SD ระดับความคดิเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ ์(product) 4.10 .529 มาก 
ด้านราคา (price) 3.98 .596 มาก 
ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (place) 4.12 .564 มาก 
ด้านส่งเสริมการตลาด (promotion) 3.86 .611 มาก 
ด้านบุคลากร (people) 3.74 .713 มาก 
ด้านกระบวนการให้บริการ (process) 4.01 .561 มาก 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) 4.09 .545 มาก 

รวม 4.48 .399 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.12) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์  ( X = 4.10) และลําดับสุดท้ายคือ ด้านบุคลากร ( X = 
3.74) 
 การตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของ Generation Y กล่าวคือ ภาพยนตร์และซีรีส์ที่ฉายเฉพาะใน 
Netflix ที่มีความหลากหลาย เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับผู้ชม และผู้ให้บริการรายอื่นไม่มี เพื่อสร้างประสบการณ์
พิเศษให้กับลูกค้า นั่นแสดงให้เห็นว่า ทางเลือกของผู้บริโภคมีมากขึ้นส่งผลต่อการรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix 
มากขึ้นเช่นกัน 
 
อภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1 ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน ด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิง
ใน Netflix ของ Generation Y โดยตัวแปรรายได้ต่ํากว่า 10,001 บาท ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน 
Netflix ของ Generation Y มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนตัวแปรด้านอายุ 17-20 ปี ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อ
บันเทิงใน Netflix ของ Generation Y มากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น ๆ  สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์
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ของ กิติมา สุรสนธิ (2557) ท่ีอธิบายว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกันนั้น เพศมีความสัมพันธ์กับ
บุคลิก ลักษณะจิตใจ และอารมณ์ของบุคคล 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ด้านระยะเวลาในการเปิดรับชม ส่วนมาก
ใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง รองลงมาคือ 3-5 ช่ัวโมง และ 5 ชั่วโมงขึ้นไป ตามลําดับ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชม
สื่อบันเทิงใน Netflix ของ Generation Y สอดคล้องกับการให้ความหมายของ ประภาพรรณ ลิ้มสุขศิริ (2543) 
ที่กล่าวว่า การเปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ่อยครั้งหรือความถี่ในการเปิดรับ ระยะเวลา ความต่อเนื่อง ช่วงเวลา 
รวมไปถึงจํานวนสื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการเปิดรับข่าวสารนั้นด้วย  
 ส่วนที่ 3 ทัศนคตท่ีิมีต่อส่ือบันเทิงใน Netflix ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของ Generation Y กล่าวคือ ภาพยนตร์และซีรีส์ที่ฉายเฉพาะใน 
Netflix ที่มีความหลากหลาย เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับผู้ชม และผู้ให้บริการรายอื่นไม่มี เพื่อสร้างประสบการณ์
พิเศษให้กับลูกค้า นั่นแสดงให้เห็นว่า ทางเลือกของผู้บริโภคมีมากขึ้นส่งผลต่อการรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix 
มากขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับ สุดาดวง เรืองรุจิรา (2543) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะทําธรุกิจได้นั้น หลังจาก
เลือกตลาดเป้าหมายแล้วจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ (product) มาเสนอขาย ผลิตภัณฑ์นั้นอาจเป็นสิ่งที่มีตัวตน เรียกว่า 
สินค้า (goods) หรือบริการ (service) ที่ไม่มีตัวตน แต่ทําให้ลูกค้าเป้าหมายพอใจได้ ผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบ
อย่างหนึ่งในส่วนประสมการตลาด เป็นตลาดเป้าหมาย และทําให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องทําความ
รู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี เพื่อสามารถเลือกประยุกต์ให้สอดคล้องกับแรงจูงใจและ
พฤติกรรมการซื้อของตลาดเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนปรับปรุงรายการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชมยิ่งขึ้น
อาจขยายการเก็บข้อมูลออกไปยังกลุ่มภูมิภาคหรือจังหวัดใหญ่ ๆ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้บริโภค 
 2. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบสื่อบันเทิงใน Netflix กับสื่อบันเทิงอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึง
ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละสื่อบันเทิง เพื่อนําผลสรุปที่ได้มาพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ต่อไป 
 3. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับสื่อบันเทิงใน Netflix และสื่อบันเทิงอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์และชี้ให้เห็น
ถึงความเหมือนและแตกต่างของแต่ละสื่อบันเทิง เพื่อนําผลสรุปที่ได้มาพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ต่อไป 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมภายใต้หัวข้อ “กายภูมิ” 
CREATION OF PAINTINGS  

UNDER "SOMATIC REALM" PROJECT 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์ สิทธิโชค* 
 Asst. Prof. Panuwat Sitheechoke 

 

บทคัดย่อ 

 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะชุดนี้ เป็นการรวบรวมแนวความคิดที่มองถึงโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง “ภูมิ” กับ “กาย” โดยตีความใช้สัญลักษณ์แทนความหมายของสิ่งสองสิ่งที่ดึงดูดซึ่งกันและกัน “กายภูมิ” 
มิติแห่งการใช้กายเป็นพาหนะในการดํารงอยู่ของชีวิต  เป็นพรมแดนที่จิตยึดติดให้ความสําคัญอยู่กับรูปลักษณ์
ภายนอก จนสร้างความทะเยอทะยาน กลายเป็นวงจร ยึดเหนี่ยวจิตเข้ากับกายมนุษย์ เป็นพันธนาการที่คลุมไว้
และไม่อาจพบตัวตนที่แท้จริงได้  
 ผู้วิจัยสร้างสัญลักษณ์ของเส้นและภาพใบหน้าคนที่โยงใยเชื่อมต่อกันเป็นรูปทรงชายและหญิงเปลือย 
มีลักษณะทางกายภาพแบบอุดมคติ เป็นผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความยึดม่ันถือมั่น ความทะเยอทะยาน
ดิ้นรน ผลักดันตัวตนอย่างสุดกําลัง จนหลงติดอยู่ในความเชื่อที่ตนเองส่ังสมมาอย่างยาวนาน 
ค าส าคัญ: ภูมิ, พันธนาการ, กาย, จิต, มนุษย ์
 

ABSTRACT 
 This piece is purposefully created to uncover the interaction between “realm” and “soma”. An 
icon is used to describe the strong tie between both terms. “Somatic Realm” is the domain where the body 
is the vehicle for the living but also anchors the soul to the outer, worldly shell. This circumstance causes 
obsession and overambition and eventually circumventing in the soul-soma amalgamation cycle. It binds 
and clouds one from discovering one’s true self. 
 The researcher has created the icon represented by lines and human faces intertwined together, 
forming an exposed body. The art piece portrays man’s obsession and ambition where one hopelessly 
plunged in full-force and scrabbled around only to be trapped in a long-standing ignorance.  
Keywords: realm, bondage, soma, soul, human. 
 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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บทน า 
 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความฉลาดมากกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ความฉลาดของมนุษย์นั้นได้เปลี่ยนแปลง
โลกอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน มนุษย์สร้างสังคม วัฒนธรรมโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์เน้นความสําคัญกับวิถี
การดํารงชีวิตของมนุษย์เอง จนธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวโดยปราศจากสังคมได้และในทาง
กลับกันสังคมก็ไม่สามารถอยู่โดยปราศจากมนุษย์ได้เช่นกัน 
 สังคมมนุษย์ให้ความสําคัญกับกายภาพ “กายภูมิ” ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงดินแดนอาณาจักรทาง
มโนคติที่ใช้ร่างกายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน แต่ละดวงจิตแสดงความรู้สึกถึงการ
ยึดติดผูกพันกับร่างกายตนเองและร่างกายภายนอกของผู้คนรอบข้าง จนติดอยู่ในขอบเขตรูปลักษณ์ภายนอก
ของสังคมมนุษย์จนไม่สามารถสํารวจตัวตนหาความแท้จริงของความเป็นมนุษย์ได้ 
 ผลงานศิลปะที่ใช้การแกะไม้แสดงความรู้สึกและถ่ายทอดผ่านพื้นผิวที่หลงเหลืออยู่บนแผ่นไม้หลัง
การแกะ ขูด ขีด และกระบวนการอัดหมึกพิมพ์บนผิวไม้ สะท้อนร่องรอยการเซาะลอกชั้นผิวในส่วนที่ไม่สําคัญ
ภายนอกออก  เพื่อให้ความรู้สึกทางสุนทรีย์ภาพสร้างอารมณ์สะเทือนใจ ปลุกความเห็นต่างในประสบการณ์
ใหม่และประเทืองปัญญาแก่ผู้รับชม และผลงานนี้เป็นรูปแบบการผลิตผลงานสร้างสรรค์ซึ่งผนวกการแสดงผล
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative data) ซึ่งรวบรวบรวมจากการสอบถามผู้เข้าร่วมชมผลงาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงออกถึงปฏิกิริยาลักษณะเหนี่ยวรั้ง สร้างพันธนาการที่เกิดขึ้นจากภายใน
จิตวิญาณของความเป็นมนุษย์ ซึ่งแม้แต่ตนเองก็มิอาจหยุดยั้งสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้ 
 2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยการถ่ายทอดจากจิตที่เป็นนามธรรมผ่านการแสดงออกทางกาย ด้ วย
ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ สร้างพื้นผิวลงบนแผ่นไม้ ด้วยการจากการแกะ ขูด ขีด และกระบวนการอัดหมึกพิมพ์
บนผิวไม้ สะท้อนร่องรอยการระบายออกด้วยความรู้สึกที่มีอยู่ภายใน 
 3. เพื่อสร้างความรู้สึกทางสุนทรียภาพ สะเทือนใจทางอารมณ์ ปลุกความเห็นต่างในประสบการณ์
ใหม่แก่ผู้รับชม 
 

กรอบทฤษฎี 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ ในชุด “กายภูมิ” นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในจิตใจ 
และความสัมพันธ์ภายนอก ดังนั้นทฤษฎีที่นํามาใช้ จึงมีทฤษฎีเริ่มต้นตั้งแต่แรงจูงใจส่วนตัว รวมถึงการแสดงออก
และผลที่ปรากฏขึ้นในสังคมมนุษย์โดยรวม ในผลงานชุดนี้ใช้กรอบทฤษฎี 3 ทฤษฎีในการอ้างอิงได้แก่  
 1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ ของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยา
ที่มหาวิทยาลัยแบรนดิส กล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกรูปแบบจะเกิดจากแรงจูงใจของตัวเอง แรงจูงใจที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
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แตกต่างกันจึงทําให้บุคคลมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกัน รูปแบบของมาสโลว์ได้เป็นการพิจารณาว่า ความต้องการ
ของมนุษย์จะเริ่มจากระดับล่างก่อน เมื่อความต้องการในระดับล่างได้รับการตอบสนองแล้วก็จะไม่เป็นที่ต้องการ
ต่อไป แต่ความต้องการในระดับสูงขึ้นจะเข้ามาแทนที่ ซึ่งรูปแบบของมาสโลว์จะมีลักษณะเป็นปิรามิด (วิไลวรรณ 
ศรีสงคราม, 2549, หน้า 181) โดยความต้องการระดับล่างสุดคือ ความต้องการทางกายจะเกิดข้ึนก่อน และเมื่อ
ความต้องการทางกายได้รบัการตอบสนองแล้ว ก็จะเลื่อนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นคือ ความต้องการ ซึ่งมาสโลว์ได้
กล่าวว่า ความต้องการทางกายและความต้องการความปลอดภัยเป็นความต้องการในระดับต่ําของมนุษย์ส่วน
ความต้องการความรัก และความต้องการเป็นเจ้าของจะหมายถึง ความต้องการที่จะให้และรับความรัก รวมไป
ถึงความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสมาชิกของสังคม ลําดับสูงขึ้นถัดไปเป็นความต้องการมีชื่อเสียง
เกียรติยศจะเป็นความต้องการที่จะพัฒนาความรู้สึกในเรื่องคุณค่าของตนเอง 
 2. ทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย์ ของอัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler) จิตแพทย์ชาวออสเตรีย ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ที่เน้นอิทธิพลของสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลหรือพฤติกรรมทางสังคม แอดเลอร์ กล่าวว่า มนุษย์เรามีจุดอ่อนไม่เฉพาะแต่ทางกายเท่านั้น ทาง
สังคม อารมณ์ จิตใจ ก็มีจุดอ่อนด้วยไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง จุดอ่อนเช่นนี้เรียกว่า “ปมด้อย” มนุษย์ทุกคนพยายาม
หาทางชดเชยปมด้อยด้วยการสร้างปมเด่นขึ้นมา (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2544, หน้า 37) พฤติกรรมการแสดงออก
ของมนุษย์แต่ละบุคคลเกิดจากการชดเชยปมด้อยที่มีอยู่ในจิตของมนุษย์ทุกคน บางคนมีความรู้สึกเป็นปมด้อย 
(feeling of inferiority) เมื่อมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือพิการและมีความต้องการที่จะสร้างแรงมานะพยายาม
ที่จะเอาชนะปมด้อยเหล่านั้น ความรู้สึกที่ตนเองมีปมด้อยทําให้เกิดแรงขับที่เรียกว่า “ปมเด่น” แอดเลอร์ กล่าวว่า 
ความรู้สึกชดเชยปมด้อยจะแสดงบทบาทที่สําคัญในการสร้างรูปแบบของบุคลิกภาพเฉพาะตน  
 3. ทฤษฎีระบบโครงสร้างของสังคม ในแนวคิดของออกุสต์ ก้องต์ (Auguste Comte) นักคิดชาวฝรั่งเศส
ผู้ถือเป็น “บิดาแห่งสังคมนิยม” (สุภางค์ จันทวานิช, 2554, หน้า 24) เปรียบสังคมมนุษย์เสมือนกันสิ่งมีชีวิต
เป็นองค์รวมของอินทรีย์ ระบบโครงสร้างของสังคมมีลักษณะเป็นชีวะอินทรีย์หรือร่างกายมนุษย์ ครอบครัว
เป็นหน่วยเบื้องต้นของสังคม เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มของมนุษย์ โดยเปรียบครอบครัวเสมือนธาตุใน
ร่างกาย หรือ Element ต่าง ๆ เพราะธาตุเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด การรวมตัวของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัว 
จนเกิดเป็นชั้นวรรณะ เสมือนชั้นต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อ ร่างกายมนุษย์จะมีธาตุทั้งหลายประกอบเป็นเนื้อเยื้อ มีชั้น
ต่างกันไปเช่น เนื้อเยื้อ เนื้อหนัง และกล้ามเนื้อประกอบขึ้นเป็นอวัยวะต่าง ๆ หัว ตา แขน ขา ลําตัว โดยอวัยวะ
ต่าง ๆ นี้ก็เสมือนสังคมใหญ่หรือบ้านเมือง ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของผู้คนในสังคมขับเคลื่อนด้วย “กฎทางการ
กระทําและการตอบโต้” (lawa of action and reaction) มนุษย์ผู้ซึมซับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และตัดสินใจผ่าน
ประสบการณ์ จากนั้นแสดงออกโต้ตอบซึ่งกันและกัน สังคมไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ ทุกอย่างจะมีความ
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับความเห็นของ เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) 
นักปรัชญาชาวอังกฤษที่ว่า สังคมคือส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นมวลรวม เปรียบเสมือนระบบอินทรีย์
ของร่างกายมนุษย์ที่ประกอบด้วยกลุ่มก้อนจุลินทรีย์เล็ก ๆ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การหาและรวบรวมข้อมูล สภาพสังคมแวดล้อม และลักษณะในการใช้ชีวิตของผู้คนรอบ ๆ ข้าง
ผู้วิจัยเป็นข้อมูลที่สําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยจะสังเกตทั้ง เด็ก วัยรุ่น นักศึกษา และวัยทํางาน 
โดยใช้สัญลักษณ์ของใบหน้าคนในการสื่อถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สู่มนุษย์ด้วยกันเองดังนั้นการเก็บ
ข้อมูลจึงใช้ใบหน้าบุคคลรอบข้าง ซึ่งรู้จักและใช้ชีวิตร่วมกันในการทํางานหรือการพบปะพูดคุยโดยการสังเกตุ
ลักษณะของใบหน้าจากลักษณะความรู้สึกปกติ สู่ความรู้สึกชอบ โกรธ  รอคอย นอกจากนั้นยังทําการเก็บข้อมูล
จากหนังสือ และอินเทอร์เน็ตถึงข้อมูลลักษณะการแสดงออกทางสีหน้าของผู้คน นอกจากลักษณะทางใบหน้า
แล้วยังมีการเก็บข้อมูลจากการแสดงออกลักษณะทางร่างกายด้วย เพราะลักษณะและท่าทางการแสดงออกทาง
ร่างกายนั้นมีความเชื่อมโยงกัน รวมถึงสรีระของผู้หญิงและผู้ชายที่มีความสวยงามและน่าสนใจจากมนุษย์
นอกจากการเก็บข้อมูลสําหรับการสร้างภาพร่างแล้วยังหาข้อมูลของเครื่องมือในการสร้างพื้นผิวลงบนแผ่นไม้
ทั้งเครื่องมือที่ใช้ในอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้แรงหรือใช้ไฟฟ้าก็ตาม นอกจากนั้นยังศึกษา
ถึงลักษณะผิวไม้และลักษณะชั้นไม้ของไม้อัดในการใช้เป็นวัสดุในการทํางานอีกด้วย 
 
 

 

 

 
 

 
ภาพที ่1 การรวบรวมข้อมลูใบหน้าคนและรูปทรงคน 

 
 2. การสร้างภาพร่างต้นแบบ การสร้างภาพร่างต้นแบบเป็นกระบวนการแรกที่สําคัญของการสร้างสรรค์
ผลงาน เพราะจะเป็นเสมือนแนวทางในการทําผลงานจริงทั้งด้านโครงสร้างองค์ประกอบศิลป์ รวมถึงน้ําหนักสี 
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในผลงานจริง นอกจากนั้นภาพร่างต้นแบบยังเป็นเสมือนการทดลองใน
การหาผลงานที่ดีที่สุดในการตอบสนองทั้งแนวความคิด เทคนิค และรูปแบบการสร้างผลงาน โดยผู้วิจัยจะ
สร้างภาพร่างต้นแบบที่มีขนาดเล็กไว้ก่อนเพื่อดูโครงสร้างและหาความน่าสนใจในองค์ประกอบที่แปลกใหม่ 
ต่อจากนั้นทําการขยายแบบ จากภาพร่างต้นแบบชิ้นเล็ก ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงการเพิ่มสี และเส้นใน
รายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าจะสร้างขึ้นได้ในผลงานจริง จากภาพร่างจํานวนมากอาจต้องใช้เวลาในการเลือกหรือ
เพิ่มเติม จากนั้นคิดถึงความเป็นไปได้ในการตอบสนองเทคนิคและกระบวนการทํางานจริง 
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ภาพที่ 2 ภาพรา่งการสร้างความรู้สึกโดยการจัดองค์ประกอบของศิลปะ 

 
 3. เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจริง การสร้างสรรค์ผลงานจริงเริ่มจากการนําภาพร่างที่มี
ขนาดเล็ก มาขยายลงสู่แผ่นไม้ที่มีขนาดใหญ่ โดยรูปทรงหลักในผลงานจะถูกขยาย คงความรู้สึกทางองค์ประกอบ
ศิลป์ไว้ ส่วนรายละเอียด เช่น ใบหน้าคน ลักษณะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นของใบหน้า จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ในส่วนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองทางความรู้สึกกับผลงาน ณ เวลาการสร้างสรรค์จริง นอกจากนั้นโครงสีจะถูก
ปรับแต่งแต่ยังคงความคล้ายกับภาพร่างต้นแบบอยู่เช่นเดิม 
  3.1 การสร้างพื้นผิวบนแผ่นไม้อัด จากกระบวนการร่างภาพสู่การเตรียมพื้นผิวของแผ่นไม้โดย
บางส่วนอาจใช้สีขาวรองพืน้ก่อนเพื่อความชัดเจนในการสร้างพื้นผิวหรือเส้น หลังจากการร่างโครงสร้างลงบน
แผ่นไม้ เรียบร้อยแล้ว จะทําการแกะเจาะผิวไม้เพื่อเดินเส้นเป็นโครงสร้างในผลงาน จากนั้นเปิดผิวหน้าไม้ออก
ในแต่ละชั้นไม้ โดยข้อสําคัญของการใช้ไม้อัดเป็นวัสดุในการทํางาน ไม้อัดเกิดจากการประสานแผ่นไม้บาง ๆ 
ด้วยกาวจนเป็นชั้น ซึ่งแต่ละชั้นไม้จะมีการเรียงเสี้ยนไม้หรือทิศทางของลายไม้แตกต่างกันเพื่อความแข็งแรง
ของเนื้อไม้อัดเอง ดังนั้น การเปิดผิวไม้ในแต่ละชั้นจึงมีความสําคัญเพราะทิศทางของเสี้ยนไม้จะสามารถสร้าง
พื้นผิวที่พิเศษให้กับผลงานได้ การเปิดเนื้อไม้จึงคํานึงถึงระยะความลึกและความตื้นของการแกะและเซาะร่อง
เนื้อไม้ออก เริ่มจากการเดินเส้น การเปิดพื้นผิว ในวงกว้างขึ้น จากรูปทรงหลักรูปทรงรอง จนถึงพื้นหลัง 
background ของผลงาน 
  3.2 การอัดหมึกภาพพิมพ์ การอัดหมึกพิมพ์ลงบนผลงานจะเป็นการสร้างน้ําหนัก และการเห็นถึง
รายละเอียดในผลงาน วิธีการคือ การใช้หมึกพิมพ์ผสมตามเฉดสีที่ได้ถูกกําหนดไว้จากการทําภาพร่าง จากนั้น
นําหมึกสีที่ต้องการอัดหรือทาลงบนผลงาน หลังจากนั้นเช็ดออกด้วยผ้าและกระดาษหนังสือพิมพ์ จะเห็นได้ว่า
พื้นผิวที่อยู่ด้านบนจะถูกซับหมึกออกไปจนส่วนที่อยู่ด้านบนมีความสว่างกว่าพื้นผิวที่อยู่ด้านล่าง  เนื่องจาก
พื้นผิวที่อยู่ด้านล่างจะมีหมึกขังอยู่มากกว่าด้านบน ดังนั้น การแกะซ่อมผิวไม้ในลักษณะความลึก และความตื้น
ของผิวไม้จะสร้างให้เกิดน้ําหนักที่มีความแตกต่างกัน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าน้ําหนักและ
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รายละเอียดของผลงานเกิดขึ้นในแต่ละส่วน หากน้ําหนักบางส่วนยังไม่สมบูรณ์สามารถรอให้ผิวของผลงาน
แห้งสนิท และสามารถทําการแกะผิวไม้และทํากระบวนการอัดหมึกและเช็ดหมึกนี้ซ้ําอีกครั้งในส่วนที่ต้องการ
เพิ่มน้ําหนักในผลงานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจริง 
 

วิเคราะห์ผลงาน   
 จากแรงบันดาลใจสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลงาน การหาข้อมูลรวมถึงกรอบทฤษฎี ได้แก่ 
ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ ทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย์ และทฤษฎีระบบโครงสร้างของสังคม จึงนํามาสู่
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมการแกะไม้ 2 มิติ สื่อผ่านทัศนธาตุต่าง ๆ ทางศิลปะ การวิเคราะห์ผลงานจึง
ขอวิเคราะห์ผ่านกรอบทฤษฎีต่าง ๆ สู่การสร้างสรรค์ทางทัศนธาตุ ดังนี้ 
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ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ ทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย์ ทฤษฎีระบบโครงสร้างของสงัคม

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้

กลา่วว่า ความต้องการทางกายและความ

ต้องการความปลอดภัยเป็นความต้องการ

ในระดบัต า่ของมนุษย์ สว่นความต้องการ 

ลา่ดบัสงูขึ้นถดัไปเป็นความต้องการมี

ชื อเสยีงเกยีรติยศจะเป็นความต้องการที 

จะพัฒนาความรู้สกึในเรื องคณุคา่ของ

ตนเอง

อัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler) 

จิตแพทย์ชาวออสเตรีย กลา่วว่า มนุษย์เรา

มีจุดอ่อนไม่เฉพาะแต่ทางกายเท่านั้น ทาง

สงัคม  อารมณ์  จิตใจกม็ีจุดอ่อนดว้ย ไม่

อย่างใดอย่างหนึ งจุดอ่อนเชน่นี้เรียกว่า 

“ปมดอ้ย” มนุษย์ทุกคนพยายามหาทาง

ชดเชยปมดอ้ยดว้ยการสร้างปมเดน่ขึ้นมา

ออกสุต์ กอ้งต์ (Auguste Comte) นักคดิ

ชาวฝรั งเศสผู้ถอืเป็น “บิดาแห่งสงัคม

นิยม” เปรียบสงัคมมนุษย์เสมือนกบั 

ระบบโครงสร้างของสงัคมมีลกัษณะเป็น

ชวีอินทรย์หรือร่างกายมนุษย์ ครอบครัว

เป็นหน่วยเบือ้งต้นของสงัคม เป็น

จุดเริ มต้นของการรวมกลุม่ของมนุษย์

จากทฤษฎีแรงจูงใจของมนษุย์ ถกูผลกัดนัใหเ้กดิ

งานศิลปะ โดยผู้วิจัยสร้างใบหนา้ของมนษุย์ที มี

ความทะเยอทะยานอยากอยู่ตลอดเวลา อยู่

ดา้นบนของรูปทรงเพื อ แสดงใหเ้หน็ถงึความ

ต้องการที ไม่มีวันจบสิน้ ใบหนา้แสดง การเฝ้ารอ

 อยู่ตลอดเวลาสะท้อนทฤษฎีแรงจูงใจท้ังทางกาย

 ซึ งเป็นพ้ืนฐานและทางจิตใจที ต้องการ อยากมี

อยากเป็นอยู่ตลอดเวลา

ทฤษฎีการแสดงออกของมนษุย์ เป็นสภาวะ

ภายใน ที ตอบสนองความต้องการของจิต โดย

การแสดงออก ตามทฤษฎีเชื อว่า การแสดงออก

ทุกอย่างคอืการแสดงออกเพื อชดเชย ปมดอ้ย ใน

สิ งที  มนษุย์ขาดหายไปต้ังแต่วัยเดก็ ดว้ยเหตุนี้

ผู้วิจัยจึง ลกัษณะของ มือที ไขว่คว้าและพยายาม

เดนิทางอยู่ตลอดเวลา โดยพ้ืนที ว่างดา้นลา่งให้

เป็นลายเส้นของใบหนา้ของมนษุย์ เพื อ

ตอบสนองการชดเชยปมดอ้ย ตามทฤษฎีดงักลา่ว

ทฤษฎีระบบโครงสร้างของสังคม เป็นการจัดการ

เคลื อนไหว ของสังคมมนษุย์โดยเชื อว่าเป็น

ลกัษณะของชวีะอินทรีย์หรือร่างกายมนษุย์ ซึ ง

ผู้วิจัยไดส้ร้างสัญลกัษณ์ แผนสังคมมนษุย์โดยใช้

 ลกัษณะของร่างกายมนษุย์ ต่อกนัจนเป็นเสมือน

ยานพาหนะเป็นเสมือนการเคลื อนที ทางสังคมอยู่

ตลอดเวลา

วิเคราะห์ผลงานตามกรอบทฤษฎี

ตารางที่ 1 วิเคราะหผ์ลงานตามกรอบทฤษฎ ี
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ผลงานสร้างสรรค์ 
 

  
 
 ภาพที่ 4  ผลงานภาพที่ 1            
 ชื่อผลงาน  :   กายภูม ิ2 

   ขนาด  :   130 x 100 ซม.  
         เทคนิค  :   แกะไม้และหมึกพิมพ์ 

 
 
 
 
  
 
 ภาพที่ 5  ผลงานภาพที่ 2             
 ชื่อผลงาน :   กายภูม ิ3 

   ขนาด :   122 x 190 ซม.  
         เทคนิค :   แกะไม้และหมึกพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 ภาพที่ 6  ผลงานภาพที่ 3  

           ชื่อผลงาน   :   พันธจองจําหมายเลข 5  
ขนาด  :   265 x 145 ซม.  

          เทคนิค :   แกะไม้และหมึกพิมพ์ 
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การสัมภาษณ์และความคิดเห็นของผู้รับชมผลงาน 
 ผลงานชื่อ “พันธจองจําหมายเลข 5” เป็นหนึ่งในผลงานชุดนี้ ได้รับการคัดเลือกและตัดสินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 จากผลงาน
ท้ังสิ้นจํานวน 188 ชิ้น ได้ถูกคัดเลือกเหลือ จํานวน 82 ชิ้น เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลปะถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ 5-29 ตุลาคม 2560 
 ในการสอบถามความรู้สึกของประชาชนทั่วไปที่มีต่อผลงาน การค้นคว้าข้อมูลด้วยวิธกีารสังเกตการณ์
และการสัมภาษณ์นั้น สามารถทําให้ผู้ทําการวิจัยเข้าใจถึงความหลากหลายในผลลัพธ์การเรียนรู้จากผู้รับการ
สัมภาษณ์ (ผู้เข้าชมผลงาน) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นถือว่า
มีความเหมาะสมกับการสํารวจความหลากหลายในผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Squire, 2011, หน้า 113-130) ตลอดจน
ความรู้สึกของผู้เข้าชมผลงานโดยเฉพาะผลงานทางด้านศิลปกรรม  
 Classical Phenomenology เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยให้ความสําคัญกับ
ประสบการณ์ที่มาจากมุมมองของบุคคลที่หนึ่งโดยที่ประสบการณ์นั้นอาจจะเกิดข้ึนแค่เพียงในสภาพจิต และ
ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง Phenomenology ไม่เพียงแต่ศึกษาความหมายที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริงของประสบการณ์ แต่ยังให้ความสําคัญกับกระบวนการความคิด จินตนาการ ความรู้สึกและการกระทําที่
เป็นอิสระอีกด้วย (Smith, Online, 2013; Quigley, Online, 2013, p. 1)  Maurice Merleau-Ponty นักปรัชญา
ชาวฝรั่งเศส (phenomenologist) ให้ความสําคัญกับแนวคิดสภาวะของการเคลื่อนที่ (material displacement) 
โดยกล่าวว่า “เพราะศิลปินนั้นได้หยิบยื่นร่างกายของเขาให้กับโลกและเขาก็ได้เปลี่ยนโลกนั้นเป็นรูปวาด ” 
(Merleau-Ponty, 1964, หน้า 162) 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ ์
 1. การบันทึกลงบนสมุด ซึ่งผู้ค้นคว้าใช้ในการบันทึกประเด็นสําคัญของข้อมูล และเพื่อเพิ่มคําถาม
แทรกระหว่างการสัมภาษณ์ 
 2. เครื่องอัดเสยีง เพื่อบันทกึข้อมูลและสร้างความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้รับการสัมภาษณ ์
 ขั้นตอนและจ านวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ มีการสมัภาษณ์ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-
16.00 น. ผู้เข้าชมงานได้สละเวลาเพื่อรับการสัมภาษณ์โดยไม่มีสิ่งของแลกเปลี่ยนใด ๆ จํานวน 5 คน เป็นชาย 3 
คน และหญิง 2 คน โดยมีการจําแนกข้อมูลของผู้รับการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 การจําแนกข้อมูลของผู้รับการสัมภาษณ ์

ล าดับที ่ เพศ ช่วงอาย ุ ภูมิล าเนา 
1 หญิง 40-50 กรุงเทพมหานคร 
2 ชาย 60+ กรุงเทพมหานคร 
3 ชาย 20-30 กรุงเทพมหานคร 
4 หญิง 20-30 ฉะเชิงเทรา 
5 ชาย 20-30 กรุงเทพมหานคร 

  
 การสัมภาษณ์ใช้หลักของการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) เพื่อความยืดหยุ่น
ในการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถในการตั้งคําถามแทรกในประเด็นที่น่าสนใจ โดยหัวข้อคําถามหลักท่ีใช้
การสัมภาษณ์นอกเหนือจากการสอบถามพูดคุยเพื่อสร้างความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ มี 3 คําถาม
ดังต่อไปนี้ 
  1. ท่านมีความคิดเห็นต่อผลงานชิ้นนี้อย่างไร 
  2. ท่านคิดว่าการสื่อสารความหมายของผลงานชิ้นนี้ออกมาเหมาะสมหรือไม่ 
  3. ท่านคิดว่าผลงานชิ้นนี้ควรจะเพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยนอะไรได้อีกบ้าง 
 ถึงแม้ว่าอุปกรณ์อัดเสียงจะมีความแม่นยําในระดับที่ดี แต่ความผิดพลาดทางเทคนิคต่าง ๆ สามารถ
เกิดขึ้นได้ เช่น มีจังหวะเสียงรบกวนหรือเสียงที่ไม่ชัด ข้อความที่ไม่สมบูรณ์จะถูกตัดออกจากการศึกษานี้ คําถาม
ที่ไม่ได้รับการตอบรับจะถูกข้ามไป แนวคิดของผู้รับการสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกับผู้สร้างสรรค์ผลงานจะไม่ได้รับ
การแก้ไข เนื่องจากเป็นความต้องการศึกษาความเข้าใจในผลงานศิลปะตามประสบการณ์ของผู้เข้าชม ความ
เข้าใจภาษากายและหน่วยการสื่อสารย่อย (การหัวเราะ การกระแอม) จะถูกละเว้นจากผลการศึกษานี้ 
 สัญลักษณ์ #1 ใช้แทนลําดับของผู้เข้ารับสัมภาษณ์ สัญลักษณ์ [] ใช้ในช่วงการชี้บอกตําแหน่งในผลงาน
เพื่อขยายความการบรรยายของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ และสัญลักษณ์ <[]> จะถูกใช้แทนการเว้นช่วงระหว่าง
คําถาม 
 ค าบรรยายจากผู้รับการสัมภาษณ์และผลการศึกษา  
 #1 “น่ากลัวดีค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะตอบถูกหรือเปล่า <[]> คือเข้าใจว่าเกี่ยวกับคนที่ถูกกักขังเอาไว้ใน
ก้อนเชือกแล้วหนีออกมาไม่ได้ แต่ไม่เข้าใจว่าก้อนกลม ๆ  ดํา ๆ ในภาพคืออะไร <[]> ถ้าต้องการให้คนกลัวก็ทํา
ออกมาได้ดีค่ะ เพราะดูค่อนข้างน่ากลัว การจองจําก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้ว คงไม่มีสิ่งไหนอยากจะถูกกักขัง 
สัตว์ก็ด้วย <[]> ถ้าเอาไปทําเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยก็น่าจะดีนะคะ มันจะได้เคลื่อนไหวได้” 
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 #2 “เป็นงานที่น่าสนใจครับถึงแม้ว่าจะดูค่อนข้างหน้ากลัว  <[]> คนผิดถูกตัดสินจองจําก็สมควรแล้ว 
รูปภาพก็ควรจะออกมาให้ดูน่ากลัวให้คนไม่กล้ากระทําความผิดเช่นกัน <[]> ถ้าภาพแบ๊กกราวด์เป็นสีดําทั้งหมด
ก็น่าจะให้ความรู้สึกที่น่ากลัวน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้น” 
 #3 “ดูเหมือนอสูรกายที่มาจากอีกมิติ หมายถึงน่าสนใจนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน <[]> มันดู
เหมือนคน หรือวิญญาณของคนที่ถูกขังเอาไว้ในใยแน่น ๆ ก็เหมาะกับชื่อภาพดี <[]> คือสภาพโลกในภาพมัน
ไม่น่าจะเป็นที่ใดสักแห่งบนโลกใบนี้นะ ตัวที่ถูกขังมันมีหลายมือไปทั่วทั้งร่างซึ่งก็ไม่น่าจะใช่คนแน่นอน แถม
หน้าที่อยู่ [ด้านบน] ก็ยังใหญ่มากแล้วก็เบี้ยวมากด้วย แล้วก็มีตรงมือด้านล่างสี่อันสําหรับใช้เดินด้วย มีสีขาว ๆ 
ที่ด้านหลังซึ่งมันก็ไม่ใช่ท้องฟ้าแน่นอน <[]> ดูโดดเด่นดีอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรครับ เพราะมันจะทําให้ความ
ตั้งใจของ [ผู้สร้างสรรค์ผลงาน] ผิดออกไปจากที่คิดเอาไว้ด้วย แต่ผมอยากให้มีคู่มือบรรยายสักนิดจะได้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น” 
 #4 “น่าจะเกี่ยวกับเรื่องราวของวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว หากทําไม่ดีในตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ต้อง
ถูกทรมาน <[]> เหมาะดีกับหัวข้อนะ” 
 #5 “เป็นชิ้นงานที่ดูมีความละเอียดในการสื่อสารและเนื้อหาทางศิลปะครับ ผมมองว่าใบหน้าแสดง
ให้เห็นถึงความสิ้นหวังและความทุกข์มากกว่าที่จะเป็นความเจ็บปวดทรมาน แต่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมตัวนี้ถึง
มีหลายแขนและไม่มีขา เหมือนด้านล่างมีความเหมือนแขนมากกว่าขาที่อยู่ติดกับพื้นก็น่าจะเป็นส่วนใช้ใน
การเดิน สีของแขนด้านบนกับด้านล่างก็ไม่เหมือนกัน ด้านบนนี้เหมือนสีเนื้อ แต่ล่างเหมือนสีของศพ หรือ
ว่าเป็นคนหลายคนที่ถูกจับรวมกันไว้อยู่ในกรงแคบ พื้นดินด้านล่างก็มีลักษณะเป็นรอยแตกร้าว แต่ดูให้ดีก็
เป็นรูปใบหน้าคน <[]> คือในส่วนของชื่อเรื่องมันตรง พันธจองจํา ก็ออกมาดี ผมอาจจะไม่เข้าใจนักว่าโดย
ลึกซึ้งแล้วคืออะไร ประมาณว่าเขาถูกจองจําเพราะอะไรแล้วส่วนประกอบในภาพแต่ละแบบมีการสื่อสารอะไร
และมีความหมายว่าอะไร [ฉาก] ด้านบนที่ทาสีดําหมายถึงท้องฟ้า หรือเป็นแผ่นอะไรสักอย่างที่บีบเขาลงมา
อันนี้ไม่เข้าใจ” 
 

การสรุปจากการสัมภาษณ์   
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีความเข้าใจการสื่อสารของผลงานในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป ยกตัวอย่างเช่น #1 และ #2 มีความเข้าใจความหมายของ “พันธจองจํา” ในรูปแบบของการถูกจอง
จําในทางโลก ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ท่านอื่นที่มีความเห็นโน้มเอียงไปในทางโลกสมมติ 
โดยรวมแล้วผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีความเห็นว่าผลงานได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความกลัวและ
ความทรมาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์บางท่านอธิบายถึงรายละเอียดในชิ้นงาน มีการวิเคราะห์ถึงรายละเอียด
โดยใช้ความเห็นและจินตนาการส่วนตัว และมีการตั้งคําถามกับความหมายที่อาจแฝงอยู่ในผลงาน 
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 ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ยังได้เสนอแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของงานศิลป์ในยุค
ดิจิทัล เช่น การจัดทําบทอธิบายองค์ประกอบของผลงาน และการผลิตผลงานเพิ่มเติมในรูปแบบของเทคนิค
การเคลื่อนไหวสามมิติ 
 

สรุปผลที่ได้จากผลงาน 
 การแสดงออกในผลงานชุด “กายภูมิ”  นี้ เป็นผลงานทางความคิดด้วยการแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งที่ฝังลึกอยู่ภายใจจิตใจของผู้วิจัย สะท้อนมิติแห่งการใช้กายเป็นพาหนะในการดํารงอยู่ของชีวิต เป็นพรมแดน
ที่จิตยึดติดให้ความสําคัญอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอก จนสร้างความทะเยอทะยาน กลายเป็นวงจรยึดเหนี่ยวจิต
เข้ากับกาย การสร้างสรรค์ผลงานด้วยไม้ยังเป็นกุศโลบายในการสร้างนัยยะทางความคิด โดยลักษณะของการ
แกะผิวไม้ออกนั้นยังเสมือนการขุดเอาออก การละทิ้งปล่อยวางสิ่งที่ไม่สําคัญเอาออกไปคงเหลือแต่สาระสําคัญ
ที่ยังคงเหลืออยู่บนผลงานศิลปะ 2 มิติ  
 ผลงานชุดนี้อาจเป็นเพียงภาพสะท้อนมุมหนึ่งของสังคมมนุษย์แต่การย้อนคิดเพียงเล็กน้อยจะนําไปสู่
บทเรียนและการพัฒนาการใช้ชีวิตของมนุษย์เราก็เป็นได้ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 รว่มแสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที ่63 ปี พ.ศ. 2560 
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ตราสินค้าภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

INTERNAL BRANDING AFFECTING EMPLOYEE ENGAGEMENT IN 
AUTO PART MANUFACTURERS IN LAMCHABANG INDUSTRIAL 

ESTATE, CHONBURI PROVINCE 
 

ภูทัด เผื่อนอุดม*  
Putad Phunudom 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ*์* 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคัดย่อ 

         วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และ 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของตราสินค้าภายในองค์กรที่มีต่อความ
ผูกพันของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ได้แก่ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 259 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และใช้สมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis)  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความผูกพันของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ในระดับมาก 
2) พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพัน
ที่แตกต่างกัน และ 3) ตราสินค้าภายในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน ได้แก่ การเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรม การเสริมสร้างค่านิยมร่วมกัน การรักษาพนักงานให้มีความสุข และการสร้างสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  
ค าส าคัญ: ตราสินค้าภายในองค์กร, ความผูกพันองค์กร 
 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2561 
** ผู้อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the level of organizational commitment of operational 
employees of auto part manufacturing companies in Lamchabang Industrial Estate, Chonburi Province,  
2) to compare the level of organizational commitment of auto part manufacturers in Lamchabang Industrial 
Estate, Chonburi Province, classified by demographic factors, and 3) to examine the influence of internal 
branding on organizational commitment of operational employees of  auto part manufacturing companies 
in Lamchabang Industrial Estate, Chonburi Province. The samples of this research consisted of 730 employees at 
the operation level in data collection process. Statistics used in data analysis included percentage, average 
mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. 
 The results of this research showed that 1) the level of organizational commitment of operational 
employees was high, 2) respondents with different genders, ages, education and work experience had different 
levels of organizational commitment, and 3) internal branding that affected organizational commitment of 
operational employees was more for development of ethics. 
Keywords: internal branding, organization and commitment. 
 

บทน า 
 ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีการแข่งขันที่สูงตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผล
ให้ธุรกิจเกิดขึ้นใหม่เป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง องค์กรต่าง ๆ มีการปรับปรุงองค์กรในหลาย ๆ ด้านตาม
ทิศทางการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและประเทศคู่ค้า 
ประกอบกับคาดว่าจะมีการเร่งผลิตและจําหน่ายรถอีโคคาร์ตามแผนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมีการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายการลงทุน การตั้งฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทข้ามชาติจะช่วยหนุนให้การส่งออกชิ้นส่วนยาน
ยนต์ของบริษัทไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 การเพิ่มขึ้นของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ส่งผลให้ธุรกิจต้องให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการสร้างแบรนด์องค์กรโดยพยายาม
ให้พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจในคุณค่าของแบรนด์ขององค์กรที่ต้องการมอบให้กับลูกค้า และกระตุ้น
ให้พนักงานเหล่านั้นแสดงพฤติกรรมเพื่อนําเสนอพันธะสัญญาของแบรนด์เหล่านั้นไปสู่ลูกค้าภายนอก โดย
เป็นกระบวนการผสมผสานแนวคิดด้านกลยุทธ์การตลาดกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงการสร้างแบรนด์
ภายในจะช่วยสร้างแรงจูงใจ แต่พนักงานเพิ่มพันธะสัญญาระหว่างองค์กรกับพนักงาน เนื่องจากพนักงานของ
องค์กรเป็นตัวกลางที่สําคัญในการช่วยผลักดันให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ  
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 นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ยังต้องพึ่งพาอาศัยความผูกพันของพนักงาน ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ความผูกพันเชิงอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ด้านจิตใจที่มีต่อองค์กรโดยให้
ความสําคัญกับการทํากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับงาน 2) ความผูกพันเชิงการคงอยู่ หมายถึง  การเป็นส่วนหนึ่ง
หรือมีส่วนร่วมในองค์กรโดยที่พนักงานรู้สึกถึงความจําเป็นที่จะต้องทํางานในองค์กร เพราะกลัวความสูญเสีย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทํางานในองค์กรตลอดระยะเวลาการทํางาน และ 3) ความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน 
หมายถึง ความรู้สึกส่วนบุคคลที่ทํางานอยู่ในองค์กรต่อไป เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา  
 งานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาผลของกระบวนการสร้างและการส่ือสารแบรนด์ภายในองค์กรที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของพนักงานองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (หัสพร ทองแดง 
และคณะ, 2561) กระบวนการสร้างแบรนด์ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จํากัด (โสภา เขียวสุข, 2557) 
สินค้าเปเปอร์มาเช่ของไทย บริษัท ฟอร์ม เปเปอร์  (นันธิดา รอดสถิตย์, 2556) และการสร้างตราสินค้าภายใน
องค์กรและพฤติกรรมของพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  กรุงเทพฯ และโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ 
(พิชากร ว่องวิชญกร, 2553) แต่งานวิจัยเหล่านี้ยังไม่ได้ศึกษาด้านตราสินค้าภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รบัจากงานวิจัยนี้จะเหมาะสมกับผู้บริหารใน
การสร้างความผูกพันของพนักงานให้มีความผูกพันต่อองค์กร 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
5. รายได้ 
 

ความผูกพันของพนักงาน 

1. ความผูกพันเชิงอารมณ์ 

2. ความผูกพันเชิงการคงอยู่ 

3. ความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน 

 

ตราสินค้าภายในองค์กร 
1. การเสริมสร้างค่านิยมร่วมกัน 
2. การสร้างสิ่งจูงใจ 
3. การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม 
4. การใช้เทคโนโลยี 
5. การรักษาพนักงานให้มีความสุข 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของตราสินค้าภายในองค์กรที่มีต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
 

สมมติฐานของการวจิยั 
 สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และรายได้แตกต่างกัน จะมีความผูกพันของพนักงานด้านความ
ผูกพันเชิงอารมณ์ ความผูกพันเชิงการคงอยู่ และความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ตราสินค้าภายในองค์กรบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงานด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ ความผูกพันเชิงการคงอยู่ และความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 730 คน ใช้วิธีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม และใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 
95 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 259 คน และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ตามสูตรของ Taro Yamane 
(Yamane, 1985 อ้างถึงใน ประสพชัย พสุนนท์, 2553, หน้า 41) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เปน็แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสํารวจรายการ (check list) ประกอบ 
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2  ตราสินค้าภายในองค์กร 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเสริมสร้างค่านิยมร่วมกัน 2) ด้านการ
สร้างสิ่งจูงใจ 3) ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม 4) ด้านการใชเ้ทคโนโลยี และ 5) ด้านการรักษาพนักงาน
ให้มีความสุข ดัดแปลงจาก สุรีย์รัตน์ ศิรินาม (2555) 
 ส่วนที่ 3 ความผูกพันของพนักงาน 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ 2) ด้านความผูกพัน
เชิงการคงอยู่ และ 3) ด้านความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน ดัดแปลงจาก อํานาจ ยิ้มช้อย (2550) 
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 ผู้วิจัยทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ค่าครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) 
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน พบว่า ข้อคําถามของแต่ละตัวแปรมีค่าอัลฟ่าอยู่ระหว่าง 0.757 - 0.887  ซึ่งสูงกว่า
ค่าที่ยอมรับได้ที่ 0.70 (Hair et al., 1998) 

 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 74.1) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 49.4) มี
การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 80.7) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5-10 ปี (ร้อยละ 
45.6) และมีรายได้ต่ํากว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 57.9) 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับตราสินค้าภายในองค์กร 
 ตราสินค้าภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อยดงันี้ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 
4.00) รองลงมาคือ การเสริมสร้างค่านิยมร่วมกัน ( X = 3.75) การรักษาพนักงานให้มีความสุข ( X = 3.74) และ
การสร้างสิ่งจูงใจ ( X = 3.66 ) ตามลําดับ 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน 
 ความผูกพันของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ความผูกพันเชิงอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.25) รองลงมา
คือ ความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน ( X = 4.03) และความผูกพันเชิงการคงอยู่ ( X = 4.01) ตามลําดับ 
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1  พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และรายได้แตกต่างกัน จะมีความผูกพันของพนักงานด้านความ
ผูกพันเชิงอารมณ์ ความผูกพันเชิงการคงอยู่ และความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน ที่แตกต่างกัน 
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ตารางที ่1 การเปรียบเทียบความผกูพันของพนักงาน จําแนกตามปจัจัยประชากรศาสตร์ 

ความผูกพัน 
ปัจจัยประชากรศาสตร ์

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ ์ รายได ้
เชิงอารมณ ์ F = -1.40 F = 0.49 F = 2.26* F = 4.03* F = 2.69 

   ปวส. 
( X  = 4.29) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
( X  = 4.09) 

น้อยกว่า 5 ปี 
( X  = 4.11) 

5-10 ปี 
( X  = 4.31) 

มากกว่า 10 ปี 
( X  = 4.46) 

 

เชิงการคงอยู ่ F = -1.66 F = 3.14* F = 1.09 F = 2.27 F = 3.24* 
  < 30 ปี 

( X = 3.94) 
31-40 ปี 

( X = 3.95) 
41-50 ปี  

( X = 4.18) 

  < 20,000        
( X  = 3.94) 

20,001-30,000 
( X = 4.03) 

30,001ขึ้นไป 
( X = 4.26) 

เชิงบรรทัด
ฐาน 

F = -2.28* F = 0.89 F = 1.25 F = 0.47 F = 1.58 

 ชาย       
( X  = 3.98) 

หญิง   
( X = 4.20) 

    

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
จะมีความผูกพันเชิงอารมณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีการศึกษาระดับ 
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความผูกพันเชิงอารมณ์มากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
 พนักงานที่มีอายุและรายได้ที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันเชิงการคงอยู่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี มีความผูกพันเชิงการคงอยู่มากกว่าพนักงานที่มีอายุต่ํากว่า 
31-40 ปี และ 30 ปี  
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 พนักงานท่ีมีเพศที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันเชิงบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยพนักงานเพศชายมีความผูกพันเชิงบรรทัดฐานมากกว่าพนักงานเพศหญิง 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ตราสินค้าภายในองค์กรบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงานด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ ความผูกพันเชิงการคงอยู่ และความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน 
 
ตารางที ่2 การวิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์การถดถอยต่อตราสินค้าภายในองคก์รมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ 
 พนักงาน 

ตราสินค้าภายในองค์กร 

ความผูกพัน 

เชิงอารมณ ์ เชิงการคงอยู ่ เชิงบรรทัดฐาน 

B t B t B t 
1. การเสริมสร้างค่านิยมร่วมกัน .0.13 1.65 0.10 1.062 0.26 2.83* 
2. การสร้างสิ่งจูงใจ -0.17 -2.06 -0.07 -0.71 -0.14 -1.40 
3. การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม 0.26 5.32* 0.20 3.50* 0.22 3.88* 
4. การใช้เทคโนโลย ี 0.07 .96 0.13 1.63 0.15 1.84 
5. การรักษาพนักงานให้มีความสุข 0.24 3.16* 0.22 2.48* 0.11 1.18 

 0.30 0.26 0.27 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ตราสินค้าภายในองค์กรบรษิัทผลติชิ้นส่วนยานยนต์มีอิทธิพลต่อความผกูพัน
ของพนักงานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 ตราสินค้าภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อความผูกพันเชิงอารมณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 30 เรียงลําดับตามระดับอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ 
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม และการรักษาพนักงานให้มีความสุข ตามลําดับ 
 ตราสินค้าภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อความผูกพันเชิงการคงอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 26 เรียงลําดับตามระดับอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ 
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม และการรักษาพนักงานให้มีความสุข ตามลําดับ 
 ตราสินค้าภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อความผูกพันเชิงการคงอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 27 เรียงลําดับตามระดับอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ 
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม และการเสริมสร้างค่านิยมร่วมกัน ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 ผู้วจิัยค้นพบประเด็นที่ควรนาํมาอภิปรายผล ดังนี ้
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จะมีความผูกพันโดยรวมของพนักงานที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557) ที่ศึกษาความผูกพัน
ของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันจะมีความผูกพันองค์กรที่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ นิดาขวัญ ร่มเมือง (2554) ท่ีศึกษาความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรในโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ต่างกันจะมีความผูกพันท่ีแตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ตราสินค้าภายในองค์กรด้านการเสริมสร้างค่านิยมร่วมกัน 
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม และการรักษาพนักงานให้มีความสุข จะมีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงาน ทั้งความผูกพันเชิงอารมณ์ ความผูกพันเชิงการคงอยู่ และความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และคณะ (2559) ที่ศึกษาการสร้างแบรนด์ภายใน และความยึดม่ันด้านความ 
รู้สึกต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีผลเชิงบวกต่อความยึดม่ัน
ด้านความรู้สึกต่อแบรนด์องค์กรของบุคลากร แสดงให้เห็นถึงระดับความผูกพันทุ่มเทของบุคลากรที่มีต่อ  
แบรนด์องค์กรที่เพิ่มมากขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ความผูกพันเชิงอารมณ์ ได้แก่ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม การสร้างสิ่งจูงใจ และการรักษา
พนักงานให้มีความสุข ซึ่งการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมแก่พนักงานนั้น ผู้บริหารควรให้ความสําคัญใน
การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับมกีารแสดงความรับผิดชอบต่องานทีเ่กิดจากความผิดพลาดของตนเองใน
ขณะท่ีปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมพนักงานให้มีการแสดงออกในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทําโดยไม่กระทําการใด ๆ ที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร ส่วนการสร้างสิ่งจูงใจ ผู้บริหารอาจใช้เงินจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน ในขณะที่พนักงานระดับสูง
นั้นสิ่งจูงใจในการทํางานที่สําคัญ ได้แก่ ความสําเร็จและการได้รับการยกย่อง เพื่อให้พนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ได้ดีจะคงระดับความพยายามในการทํางานต่อไป สําหรับการรักษาพนักงานให้มีความสุข หัวหน้างานและ
ผู้บริหารก็มีส่วนในการสร้างความสุขในการทํางานได้ โดยการไม่ถือตัว ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ชี้แนะแนวทางในการทํางานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ในที่ทํางาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลาย ไม่เครียด พนักงานจะได้มีความสุขในการทํางาน
มากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการมาทํางาน และมีประสิทธิผลในระยะยาวต่อไป 
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 2. ความผูกพันเชิงการคงอยู่ ได้แก่ การรักษาพนักงานให้มีความสุข และการเสริมสร้างและพัฒนา
คุณธรรม หัวหน้างานและผู้บริหารควรมีส่วนในการสร้างความสุขในการทํางานได้ โดยการไม่ถือตัว ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ชี้แนะแนวทางในการทํางานให้แก่พนักงาน
อย่างเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในที่ทํางาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลาย ไม่เครียด 
พนักงานจะได้มีความสุขในการทํางานมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการมาทํางาน และมีประสิทธิผลใน
ระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับให้มีการ
แสดงความรับผิดชอบต่องานทีเ่กิดจากความผิดพลาดของตนเองในขณะท่ีปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมพนักงาน
ให้มีการแสดงออกในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ทําโดยไม่กระทําการใด ๆ ที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร 
 3. ความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน ได้แก่ การเสริมสร้างค่านิยมร่วม และการเสริมสร้างและพัฒนา
คุณธรรม ผู้บริหารควรกําหนดค่านิยมร่วมให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร 
เพื่อเป็นตัวกําหนดให้พนักงานทั้งหมดยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันสืบทอดต่อไป ซึ่งจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์
และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร ถ้ามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้วจะนําพาองค์กรสู่
ความสําเร็จ และผู้บริหารควรคํานึงถึงสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานควรได้รับด้วย สวัสดิการที่ดี
นอกจากจะดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงานกับองค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบันไว้กับบริษัท 
และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตที่ดีขึ้นขององค์กรอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ
ในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่องานที่เกิดจากความผิดพลาดของ
ตนเองในขณะท่ีปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมพนักงานให้มีการแสดงออกในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทําโดยไม่กระทําการใด ๆ ที่จะทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร 
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บทคัดย่อ 
 ระบบรายงานรูปแบบหลายมิติที่ใช้ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารคือ การน าข้อมูลที่
เก็บไว้ในหลายรูปแบบกลับมาใช้พิจารณาแก้ปัญหาและช่วยตัดสินใจการเดินหน้าขององค์กรไปในทิศทางที่
เหมาะสม และจะน าข้อมูลมาพัฒนาโดยใช้แนวโน้มของผู้ป่วยที่เป็น Digital Disease จากโรงพยาบาล
สมุทรปราการ เนื่องจากโรงพยาบาลนั้นมีผู้ป่วยเข้ามาเป็นจ านวนมาก รวมถึงบุคลากรที่ต้องเพิ่มมากขึ้นจึงท าให้
ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องหาทางวางแผนและตัดสินใจทิศทางที่จะพัฒนาองค์กร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดมา
ปรับท าความเข้าใจให้กลายเป็นโครงสร้างส่วนสารสนเทศต่อไปในทิศทางที่คาดหวัง โดยมีความปลอดภัยใน
ระดับที่ดีในการป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลออกมาสู่ภายนอก และสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกมา
น าเสนอต่อสาธารณะ โดยน าเร่ืองของฐานข้อมูลจากโปรแกรมฮอสเอกซ์พี (Hosxp) โดยใช้ภาษาเอสคิวแอล 
(SQL) รูปแบบการน าเข้าข้อมูลโดยใช้เอกสารข้อมูลจากเอกซ์เซล และการน าเสนอข้อมูลที่สามารถแสดง
รายงานแบบรูปแบบหลายมิติออกมาโดยใช้โปรแกรมที่แสดงผลโดยผ่านวิชวลแดชบอร์ด (Visual Dashboard) 
จากโปรแกรมแท็บโบลว์ (Tableau) เพื่อหวังผลให้คนไข้นั้นได้รับรู้ข่าวสารที่ทางโรงพยาบาลต้องการเสนอแนะ 
และข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อผู้บริหารนั้นเข้าใจ ร่วมมือ และเห็นชอบเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัลนี้มากน้อยเพียงใด 
ค าส าคัญ: ระบบรายงานรูปแบบหลายมิติ, วิชวลแดชบอร์ด, โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง, ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
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ABSTRACT 
 The objective of the study was to develop and organize the hospital operation by applying 
business intelligent and visual dashboard to analyze data as well as diagnose patients with ‚Digital 
Disease‛ and treatment cost covered by government. The research samples gained by random sampling 
method were patients diagnosed with Digital Disease and treated at Samutprakarn Hospital for five years. 
The data were analyzed by Tableau program. The results indicated that patients who diagnosed with 
digital disease increases every year. The government needs to cover treatment and drugs, which is expensive. 
The hospital should educate patients toward healthy lifestyle and how to prevent digital diseases. 
Keywords: business intelligence system, visual dashboard, digital disease, hospital information system. 
 

บทน า 
 โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นสถานที่ให้การพยาบาลคนไข้จากโรคต่าง ๆ และข้อมูลของคนไข้ที่
เข้ามารักษานั้นสามารถวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปบริหารองค์กรในอนาคต 
และในยุคดิจิทัลข้อมูลที่ถูกเก็บนั้นจะใช้เป็นฐานข้อมูลของโรงพยาบาล สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย 
รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยมากขึ้น การที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่นั้นท าให้สามารถน าข้อมูล
ต่าง ๆ ออกมาวิเคราะหไ์ด้หลายรูปแบบตามที่ผู้บริหารต้องการ โดยระบบฐานข้อมูลนี้จะมีความปลอดภัยขั้นสูง
โดยต้องอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นถึงจะเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านอินทราเน็ตได้ ข้อมูลของโรงพยาบาลนั้นมีหลาย
รูปแบบ โดยผู้บริหารสามารถขอข้อมูลสารสนเทศออกมาประกอบการตัดสินใจได้ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยา 
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเหล่านี้สามารถท าการวิเคราะห์หาปัญหาเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้  ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยจะเน้นให้แสดงข้อมูลออกมาแบบหลายมิติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารโดยมีเป้าหมายใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองโรค Digital Disease ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Eye Disease ในแนวทางของต้นทุนที่ได้มา
จากภาครัฐในการรักษาโรคดังกล่าว ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปีที่ผ่านมา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาของโรค Digital Disease หาต้นทุนและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาโรค
ในแต่ละคร้ัง และศึกษาและค านวณค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยมาใช้ในการรักษาโรค Digital Disease แต่ละคร้ัง เพื่อให้
ผู้ป่วยระวังและตระหนักถึงผลกระทบจากการเป็นโรค 
 2. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรค Digital Disease ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้
และป้องกัน 
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แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligent: BI ) คือรูปแบบของวิธีการที่จะเข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจ แก้ไข วิเคราะห์ปัญหา และสนับสนุนเพื่อให้องค์กรธุรกิจนั้นมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ต้องการ 
(Thomsen, 2003, pp.  21-25) รวมถึงการดูข้อมูลแบบหลายมิติ (multidimensional model) และช่วยเสริมสร้าง
ความจุ ความแม่นย า การย้ าเตือน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตขององค์กรในแง่ของความซับซ้อน และ
วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการทั้งในซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ โดย Bussiness Intelligent ประกอบไปด้วย 3 ทฤษฎี
ของข้อมูลเพื่อแสดงความซับซ้อนภายในและเตรียมวางแผนข้อมูลเพื่อให้น าไปสู่ผลส าเร็จ 1 ) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล (data gathering) 2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (data storage) และ 3) อุปกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูล 
(knowledge management) 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 ทฤษฎีของข้อมูล 3 ทฤษฎี (Negash, 2004) 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล หนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการทางสถิติ ที่มีความส าคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการวัด และ
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งหมายรวมทั้งการเก็บข้อมูล (data collection) คือ การเก็บข้อมูลที่มีอยู่จริงขึ้นมาใหม่ 
และการรวบรวมข้อมูล คือ การน าเอาข้อมูลที่ประมวลผลเป็นสารสนเทศแล้วหรือแบบรายงานที่แปลงออกมา
เป็นเอกสารต่าง ๆ มาท าการศึกษาวิเคราะห์ต่อ 
 การจัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การจะเลือกข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการค้นหา จ าแนก และแยกประเภท
ของข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และท าให้พัฒนาไปสู่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
ต้องการน ามาวิเคราะห์ จึงต้องมีวิธีการเขียนโปรแกรม มีอัลกอริทึม เพื่อควบคุมการท างาน การอ่าน เขียน ลบ 
และแก้ไขข้อมูลดังกล่าว และใช้การจัดการข้อมูลแบบที่มีการใช้ภาษา ในการสอบถามเรียกใช้ในภาษา เอส

Business Intelligent 

Data Gathering Data Storage Knowledge Management 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

226 

 

คิวแอล (structured query languages: SQL) ในการจัดการและน าข้อมูลเหล่านั้นที่ถูกดึงออกมาประมวลผลใน
รูปแบบที่ต่างกัน สามารถท าให้การตัดสินใจใช้ระยะเวลาเร็วขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 2 วงจรของการเตรียมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ (Branch, ออนไลน์, 2016) 
 

 การจัดการฐานข้อมูลโดย ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล (hospital information 
system: HIS) โดยปัจจุบันมีหลากหลายทั้งแบบส าเร็จรูปและแบบเก็บเป็นตาราง ในองค์กรของโรงพยาบาล
ส่วนมากจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีชื่อว่า ฮอสเอกซ์พี (Hosxp) พัฒนาที่โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อใช้งานภายในโรงพยาบาลและถูกน าไปใช้น าร่องในโรงพยาบาลชุมชนที่จังหวัดร้อยเอ็ด มี
เป้าหมายที่จะพัฒนาระบบส าหรับใช้งานที่โรงพยาบาลชุมชน สามารถใช้งานทดแทนโปรแกรม STAT ได้ 
ปัจจุบันโปรแกรม Hosxp ได้ถูกพัฒนาให้มีความสมบูรณ์จนสามารถน าไปใช้ได้ในโรงพยาบาลทุกระดับใน
ประเทศ 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าต่างการดึงข้อมูลโดย SQL จาก Hosxp (สุพัฒนา ปิงเมือง, ออนไลน์, 2557) 
 

 การจัดรูปแบบของข้อมูล (visualization dashboard) Business Intelligence (BI) คือ เคร่ืองมือ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถน าไปประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากที่มาจากแหล่งข้อมูล
หลายแหล่งที่มีทั้งรูปแบบ โครงสร้างข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

   

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลของ Visualization Dashboard 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ออนไลน์, 2561) 
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 งานวิจัยของ วาสนา ฬาวิน, สสิธร เทพตระการพร, และสันทณี เครือขอน (2558)  เร่ือง คอมพิวเตอร์
วิชั่นซินโดรม: กรณีศึกษาในเด็ก ๑ ราย พบว่า กลุ่มอาการทางสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ (computer vision 
syndrome: CVS) เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเกิน 2 ชั่วโมง จากการซักประวัติ และผล
การตรวจร่างกายของแพทย์สรุปได้ว่า ผู้ป่วยมีภาวะสายตายาว ซึ่งคนสายตายาวเวลามองใกล้จะมีปัญหาใน
การมองเห็นระยะใกล้มากเพราะแสงจากวัตถุทั้งระยะไกลและใกล้ ไม่ไปโฟกัสบนจอประสาทตา แต่กลับโฟกัส 
หลังจอประสาทตาแทน จึงท าให้มองไม่ชัดทั้งไกลและใกล้ คร้ังแรกตรวจผลปกติ เพราะมีแค่การตรวจวัดระดับ
การมองเห็น (visual acuity: VA) ซึ่งค่านี้เมื่อตรวจในกลุ่มคนสายตายาวจะพบค่าที่ได้เป็นปกติ แนวทางต่อไปที่
จะช่วยป้องกันเด็กจากการเกิด อาการ CVS หรืออาการตาล้าจากดิจิทัล (digital eye strain) ผู้ปกครอง ครู 
หรือแม้กระทั่งสื่อสาธารณะควรให้ความรู้และความคุ้มครองในกลุ่มเด็ก ก่อนที่ปัญหาจะเกิดเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อป้องกันผลเสียต่อสุขภาพที่จะเกิดตามมาในการวินิจฉัยโรค หากประวัติและการตรวจร่างกายชัดเจน การ
สืบค้นหาปัจจัยแวดล้อมที่ก่อโรคเพื่อด าเนินการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาผู้ที่เป็นโรคตั้งแต่ระยะแรก จะท า
ให้การควบคุมโรคเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล 
 งานวิจัยของ ภัคจิรา ภูสมศรี (2561) เร่ือง โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซิโดรมหรือโรคซีวีเอส ปัญหา
สุขภาพใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม พบว่า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นสาเหตุ
หลักของปัญหาทางด้านสายตา และอาการผิดปกติทางตา เนื่องจากการใช้สายตาจ้องมองคอมพิวเตอร์เป็น
ระยะเวลายาวนานและไม่ค่อยกระพริบตา ประกอบกับแสงจ้าและแสงสะท้อนจากคอมพิวเตอร์ ท าให้ดวงตา
เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง เมื่อยล้า และมีโรคตาร่วมด้วย เช่น ต้อหินเร้ือรัง ม่านตาอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบเร้ือรัง 
ตลอดจนโรคทางด้านกายภาพ การป้องกันโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม จะป้องกันปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ แต่
ต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อมในการท างาน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ซัพพอร์ตต่อการท างาน 
การทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และจากการศึกษางานวิจัยของ ปัทมา เที่ยงสมบุญ และนิเวศ จิระวิชิตชัย 
(2561) เร่ือง การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษา
กลุ่มโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล โดยน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (hospital information 
system) และข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (non-communicable diseases: NCDs) มาสร้างรายงานอัจฉริยะ 
(dashboard) โดยระบบสามารถพยากรณ์ข้อมูลและปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  ผลการทดสอบการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการพยากรณ์และการตัดสินใจ
ของของผู้บริหาร กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ผู้ใช้งานระบบมีการยอมรับและมีความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบอยู่ในระดับดี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แสดงข้อมูลสถิติของโรค Digital Eye Strain แบบหลายมิติที่มีจ านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคและค่าเฉลี่ย
ของผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาในระหว่าง 5 ปี และน ามาเปรียบเทียบกับทุนของรัฐที่ส ารองจ่ายให้ผู้ป่วย 1 คน  
 1. ขั้นตอนการน าข้อมูลมาแสดงแบบหลายมิติจากสถิติยอดผู้ป่วยที่เป็นโรค Digital Eye Strain และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยในระยะเวลา 5 ปี โรงพยาบาลสมุทรปราการ น ามาเปรียบเทียบกับทุนของรัฐที่ส ารอง
จ่ายให้ผู้ป่วย 1 คนที่มารักษาโรค 

 
 

ภาพที่ 5  วิธีการด าเนินงานการพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจ
 ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเป็น 10 อันดับ โรคไม่ติดต่อเร้ือรังทางดิจิทัลในโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
 
 2. โปรแกรม Hosxp เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ลงฐานระบบได้ 
 3. น าความรู้ SQL พื้นฐานมาพัฒนา เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยทาง Digital Disease 
ที่ถูกจัดเก็บใน Database ออกมาเพื่อคัดแยกและจ าแนกหมวดหมู่ให้ชัดเจนตามจุดประสงค์มากยิ่งขึ้น 
 4. เมื่อได้ข้อมูลตามเป้าหมายแล้ว ให้ Export ออกมาเป็น Excel เพื่อน าไปใช้กับโปรแกรม Tableau  
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 5. ข้อมูล Excel ทั้งหมดที่น ามาใช้ร่วมกับ Tableau ที่มีความสามารถในการค านวณ วิเคราะห์ และ
แสดงผลออกมาเป็น Dashboard เพื่อประกอบการตัดสนใจของผู้บริหาร 
 

ผลการวิจัย 
 

 

ภาพที่ 6  ตัวอย่างการแสดงผลของระบบรายงานรูปแบบหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
               ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเป็น 10 อันดับ โรคไม่ติดต่อเร้ือรังทางดิจิทัลในโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

 
 ภาพรวมของการสรุปผลของระบบรายงานรูปแบบหลายมิติ จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยใน รหัส ICD10 ที่ 
H16 ตรงกับโรคเกี่ยวกับความผิดปกติที่ตาขาว กระจกตา ม่านตา และซิเลียรี บอดี ในสี่เหลี่ยมสีแดงที่ใหญ่ที่สุด 
เป็นจ านวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาเยอะที่สุด อีก 9 โรค รองลงมาตามความใหญ่ของสี่เหลี่ยมตามล าดับ สรุป
การคาดเดาได้ว่า ผู้ป่วยส่วนมากมีปัญหากับกระจกตา และม่านตาซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการมองแสงจอ
สว่างจ้าเป็นระยะเวลานานมากกว่าที่เหมาะสม จึงต้องเร่ิมให้ผู้ป่วยที่มารักษานั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การท างานตามที่แพทย์แนะน า   
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อภปิรายผล 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า ระบบการค้นข้อมูลทางสารสนเทศ
มาวิเคราะห์นั้น จะมีประโยชน์กับบุคลากรในทุกองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ โดยผู้ที่สามารถ
ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคลากรไอที หรือไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเก่ง เพียง
มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติอย่างดี ก็สามารถสร้างและปรับปรุงระบบงานขององค์กรได้ โดยใช้มาตรฐาน
ภาพสัญลักษณ์ในการสร้างโมเดล สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและทรัพยากรองค์กร การแตกกระบวนการงาน
ต่าง ๆ การไหลเวียนของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งเป็นโมเดลระดับสูงที่ช่วยท าให้ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ 
และฝ่ายสนับสนุน เข้าใจกระบวนแนวทางการขับเคลื่อนขององค์กรในภาครัฐได้   
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจผู้ป่วยที่มี
แนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังทางดิจิทัลในโรงพยาบาลเป็นลักษณะการขอผ่านทางผู้บริหาร ซึ่งมีการใช้
ฐานข้อมูลจากโรงพยาบาลโดยตรง จึงท าให้ต้องเข้าฐานข้อมูลแบบอินทราเน็ต ซึ่งท าให้เกิดความปลอดภัย
จากภายนอกมากขึ้น การแสดงข้อมูลส่วนส าคัญจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นในการเตือนผู้ป่วยให้ระวังโรคดังกล่าวมากขึ้น 
และการแสดงข้อมูลแบบหลายมิตินี้จะสามารถน าไปต่อยอดในเร่ืองการบริหารเร่ืองอ่ืน ๆ ในองค์กรได้ต่อไป
ในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีแนวความคิดในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา “สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 
RMUTK” เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เพื่อให้มีศักยภาพทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐาน และรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 400 คน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังต่อรายการ
โทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK  และน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตรูปแบบ
รายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อไป 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีเพียงด้านคณะที่ศึกษา
แตกต่างกันที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐาน มีเพียงลักษณะในการรับชมรายการโทรทัศน์และสถานที่
ในการรับชมรายการโทรทัศน์แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์
ดิจิทัล RMUTK แตกต่างกัน  ในขณะที่ปัจจัยด้านรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีผลและมีความสัมพันธ์ต่อความคาดหวังต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์
.. 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปีการศึกษา 2560  
** ผู้อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

234 

 

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK  จึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อรูปแบบ
รายการโทรทัศน์สถานโีทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK คือ ปัจจัยด้านรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่มีต่อรูปแบบรายการสถานี 
โทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK  
ค าส าคัญ: โทรทัศน์เพื่อการศึกษา, ความคาดหวัง, รายการโทรทัศน์, โทรทัศน์ดิจิทัล    
 

ABSTRACT  
 RMUTK Digital Television Project is television for education project under Faculty of Science 
and Teachnology, Television and Broadcast major of Rajamangala University of Technology Bangkok. 
Project focuses on the improvement of Television and Brroadcast course outline in order to develop potentials 
of the outline to be more effective on students and the major itself. The study of basic television consumer 
behavior and RMUTK ‘s television model. The collective example from 400 student in Rajamangala 
University of Technology Bangkok. 
 The result of research assumptions illustrate that population characteristics factor as the different 
faculty of student and different of consumer behavior factor effected to consumer expectation toward 
RMUTK Digital Television Programs. On another hand, RMUTK Digital Television Program’s model 
also effected on the expectation toward program itself. To conclude, the model of digital television programs 
related and effected to consumer expectations of RMUTK Digital Television Programs 
Keywords: education television, the expectation, TV program, digital TV. 

 

บทน า  
 โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการรับชม เพราะท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เมื่อปี พ.ศ. 2557 เทคโนโลยีระบบออกอากาศได้มีการพัฒนาเปลี่ยนผ่านจาก
ยุคแอนะล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (ชื่นสุมล บุนนาค และวันนี อับดุลฮานี, 2559) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท า
ให้เกิดสื่อใหม่ที่มีหลากหลายรูปแบบ หรือที่เรียกว่า มัลติสกรีน ส่งผลให้พฤติกรรมในการเสพสื่อของคนใน
สังคมเปลี่ยนไป เพราะสามารถเข้าถึงรายการหรือข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีหลายช่องทางให้เลือกใช้ 
เช่น การรับชมข่าวและรายการโทรทัศน์ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือทางออนไลน์ โดยพบว่ากลุ่มเยาวชน
นิยมเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรายการโทรทัศน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์, 2557) การ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าท าให้เกิดการแทนที่ของสื่อ จากจอทีวีไปสู่รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ 
เช่น สื่อ Digital Signage  (อรรถพล นาคราช และปฐม ทรัพย์เจริญ, 2558)  
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีแนวคิดจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา “สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK” 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปยังนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อต่อยอดในการประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนหลังจบการศึกษาได้อย่างมีศักยภาพ โดยน าเทคโนโลยี Digital Signage มาใช้เป็นสื่อในการ
เผยแพร่ เพราะเป็นสื่อที่ทันสมัย เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และเป็นสื่อที่ใช้เผยแพร่ข่าวสารภายใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้น ามหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีเชิง
สร้างสรรค์ ยุค 4.0 เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  น ามาซึ่งการศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ารายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 
RMUTK ผ่านสื่อ Digital Signage  และน าแนวทางที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์
ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐาน ที่มีผลต่อความคาดหวังต่อรายการ
โทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  3. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังต่อรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล  RMUTK มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 4. เพื่อสร้างรูปแบบรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  มีความคาดหวังต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แตกต่างกัน 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐานที่แตกต่างกัน  มีความคาดหวังต่อรายการ
โทรทัศนส์ถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แตกต่างกัน 
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3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐาน และรูปแบบ
รายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความสัมพันธ์กับความ
คาดหวังต่อรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 4. รูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มีผลต่อความคาดหวังต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
1. เพศ  4. รายได้ครอบครัว 
2. อาย ุ  5. คณะที่ศึกษา 
3. ภูมิล าเนา 
 

พฤติกรรมการเปิดรบัชมรายการโทรทัศน ์
1. ความถี่ในการรับชม 
2. อุปกรณ์ในการรับชมโทรทัศน ์
3. ระบบในการรับชมโทรทศัน ์
4. ช่วงเวลาในการรับชมรายการ 
5. รูปแบบรายการโทรทศัน ์
6. ลักษณะในการรับชมรายการโทรทศัน ์
7. สถานที่ในการรับชมรายการโทรทศัน ์

ความคาดหวังต่อรายการโทรทัศน์ 
สถานีดิจิทัล RMUTK 

1. รับชมรายการผ่านส่ือ Digital  Singnage 
2. รายการข่าว 
3. รายการเกมส์โชว์/ทอล์คโชว์ 
4. ละครโทรทัศน์/ซิทคอม 
5. รายการแสดงความสามารถ 

6. รายการสารคดี 

7. รายการเพื่อการศึกษา 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ 

    โทรทัศน์สถานีโทรทัศน ์
รูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดจิิทัล RMUTK 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

1. ส่ือ Digital  Singnage ในมหาวิทยาลัย 
2. อุปกรณ์ที่ใช้รับชม 
3. ช่วงเวลาในการรับชม 
4. รูปแบบเนื้อหารายการในการรับชม 
5. สถานที่รับชมรายการในมหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

รูปแบบรายการโทรทัศน ์
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ศึกษาวรรณกรรม เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของสื่อหลายมิติที่เกี่ยวกับการส ารวจ
ความพึงพอใจ พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการ 
 2. เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามชนิดกรอกค าตอบเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จ านวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทุกคณะ อายุ 17 ปี 
ขึ้นไป และเป็นผู้ที่ต้องการรับชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง
จึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก แบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ  กลุ่มละ 50 คน  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
วรรณกรรม เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของสื่อหลายมิติที่เกี่ยวกับการส ารวจความพึงพอใจ 
พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่
ได้จากการใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นข้อมูลในปี 2560 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 

ผลการวิจัย 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีเพียงด้านคณะที่ศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวัง
ต่อรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK เพราะคณะที่ศึกษาแตกต่างกันอาจมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ 
และค่านิยมที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความคาดหวังต่อการรับชมรายการโทรทัศน์  ซึ่งการศึกษาในคณะที่
ต่างกันนั้น กลุ่มตัวอย่างอาจมีการน าประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
แตกต่างกัน (เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ, 2559) ขึ้นอยู่กับทัศนคติและค่านิยมของแต่ละคณะที่ศึกษาแตกต่างกัน 
ส าหรับปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐาน พบว่ามีเพียงด้านลักษณะในการรับชม
รายการโทรทัศน์และสถานที่รับชมรายการโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังต่อรายการโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK อาจเป็นเพราะการเปิดรับสื่อในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือมีความถี่ในการเปิดรับ
รายการโทรทัศน์เป็นประจ า จะสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของบุคคลที่มีต่อรายการนั้น โดยบุคคลอาจมี
ความต้องการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ที่สนใจในช่วงเวลาที่รายการออกอากาศต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ
และความชื่นชอบส่วนตัว โดยลักษณะในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อความคาดหวัง
ต่อรายการโทรทัศน์ที่บุคคลต้องการสนองความต้องการส่วนตัว (สุภวัฒน์ สงวนงาม, 2557) ในขณะที่ปัจจัย
ด้านรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK ที่ประกอบด้วย สื่อที่ใช้ในการออกอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้
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รับชม ช่วงเวลาในการรับชม และรูปแบบรายการ มีผลต่อความคาดหวังและมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบ
รายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK อาจเป็นเพราะรูปแบบรายการมีผลต่อความพึงพอใจใน การ
รับรู้และทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อรายการนั้น ๆ โดยบุคคลอาจมีความคาดหวังที่จะได้รับชมจากรายการของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK เพื่อสนองความต้องการส่วนตัว ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการรับชมรายการที่
บุคคลนั้น ๆ อาจมีความสนใจติดตามรับชมรายการที่ตนเองชื่นชอบอย่างต่อเน่ือง (อลิสา ชินคงอ านาจ, 2560)  
จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ
เปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐาน และรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK มีผลต่อความคาดหวัง
ต่อรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานี
ดิจิทัล RMUTK มีความสัมพันธ์ต่อความคาดหวัง และส่งผลต่อรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์สถานี
ดิจิทัล RMUTK อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

อภิปรายผล 
 ปัจจัยด้านรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK มีความสัมพันธ์ต่อความคาดหวังของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ซึ่งประกอบด้วย การใช้สื่อส าหรับ
เผยแพร่รายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศรายการของสถานี ตลอดจนรูปแบบรายการประเภทต่าง ๆ ที่ผลิต
ขึ้นเพื่อออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ในอนาคต จากการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐานไม่มีความสัมพันธ์
ต่อความคาดหวังรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK ในขณะที่ปัจจัยด้านรูปแบบรายการโทรทัศน์
สถานีดิจิทัล RMUTK นั้นมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง นั่นเป็นเพราะรูปแบบ
รายการมีผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจที่บุคคลมีต่อรูปแบบรายการใดรายการหนึ่งที่สามารถสนองความ
ต้องการด้านทัศนคติและค่านิยมส่วนบุคคล รวมถึงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของแต่ละบุคคลที่
มีความแตกต่างกัน จากการวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์
ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยพบว่าการผลิตรายการในสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK นั้น นอกจากลักษณะ
รายการที่ต้องผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างแล้ว เนื้อหาและรูปแบบน าเสนอรายการมี
ผลต่อความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการรับชมรายการที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK 
ซึ่งมีความแตกต่างจากรายการที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลพื้นฐานทั่วไป เช่น รายการข่าว ควรเป็น
ลักษณะข่าวสั้น 5 นาที น าเสนอทั้งข่าวภายในมหาวิทยาลัยและจากวิทยาเขตอ่ืน ๆ ควรน าเสนอข่าวที่เป็น
ประเด็นสังคมที่น่าสนใจประจ าวัน เป็นต้น ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK นั้นมีรูปแบบรายการที่แตกต่างจากช่องโทรทัศน์ดิจิทัลพื้นฐานทั่วไปที่มี
รายการข่าวทั้งแบบต้นชั่วโมงและข่าวหลักประจ าเวลา จากตัวอย่างดังกล่าวท าให้ทราบว่า  ในการผลิตรายการ
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ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK นั้นควรค านึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาและรูปแบบรายการ ตลอดจน
วิธีการน าเสนอรายการให้สอดคล้องกับทัศนคติ ค่านิยม และการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
สามารถน าข้อมูลข่าวสารตลอดจนความบันเทิงที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสามารถ
สนองความต้องการในด้านการศึกษาและน าไปสู่การพัฒนาตนเองของกลุ่มตัวอย่างต่อไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อลิสา ชินคงอ านาจ (2560) ที่พบว่า รูปแบบรายการที่มีความทันสมัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความน่าสนใจในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบรายการสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา สร้างสรรค์ และปรับปรุงรูปแบบรายการโทรทัศน์ให้ตรงความต้องการของผู้ชม
ได้มากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างความได้เปรียบส าหรับการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้ จนสามารถท าให้เกิดรายการโทรทัศน์ในรูปแบบที่หลากหลายและ
ทันสมัยตรงตามความชื่นชอบของผู้ชมตลอดไป โดยน าผลการวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ มาผนวกไว้ด้วยกัน 
จนเกิดเป็นแนวทางในการจัดท ารายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ คือ 
 1. Project (โครงการ) รูปแบบรายการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  
 2. Policy (นโยบาย) 
  2.1 รูปแบบรายการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ น าเสนอผ่านสื่อ Digital Signage  
  2.2 รูปแบบรายการสถานีโทรทัศน์ดิจทัล RMUTK ควรต้องมีรูปแบบรายการที่หลากหลาย
ทันสมัย มีเนื้อหารายการที่เหมาะสมกับนักศึกษา สามารถน าสาระที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้                         
  2.3 น าแนวทางในการจัดท ารายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดท ารายการประจ าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTL และบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพที่ 2 แนวทางในการจัดท ารายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK 
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 3. Purposes (วัตถุประสงค์) เพื่อใช้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย โดยน าเสนอรายการในรูปแบบที่น่าสนใจ และน าแนวทางที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
 4. People (กลุ่มเป้าหมาย) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 5. Program (รูปแบบรายการ) แบ่งรูปแบบรายการได้ 6 ประเภท คือ รายการข่าว รายการเกมส์โชว์/
ทอล์คโชว์ ละครโทรทัศน์/ซิทคอม รายการแสดงความสามารถ รายการสารคดี และรายการเพื่อการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
   
   
 
                         
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์และรูปแบบรายการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK 
  
 6. Public (ช่องทางการเผยแพร่) น าเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK 
ผ่านสื่อ Digital Signage 
 7. Public Relation (การประชาสัมพันธ์) 
  7.1 ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ผ่านสื่อ Digital signage 
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  7.2 ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ผ่านสื่อออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซด ์Facebook 
  7.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม โดยอาจน าภาพบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ 
ของนักศึกษามาเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK  
 8. Party (หน่วยงานด าเนินการ) สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 
  9. Personal (บุคลากร) คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บุคลากรภายนอกประจ าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ที่มาจากการ
คัดเลือกโดยคณะบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 10. Presenter (ผู้น าเสนอเนื้อหาสาระ) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่มี
บุคลิกภาพดี มีความสามารถโดดเด่น และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือนักศึกษาที่ชนะการประกวดดาว-
เดือน มีทักษะในการพูดและสามารถเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ  
 11. Presentation (แนวทางการน าเสนอ) รายการต้องมีเนื้อหาและรูปแบบรายการเข้ากับยุคสมัย มี
กระบวนการผลิตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของนักศึกษา โดยใช้พื้นที่
ในรายการของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK เป็นเวทีในการแสดงความสามารถที่สร้างสรรค์ นักศึกษาดู
รายการแล้วน าสาระที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ 
 12. Production (การผลิต) แนวทางในการจัดท ารายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK 
มีรูปแบบในการผลิตรายการดังนี้ 
  12.1 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากคณะบริหารมหาวิทยาลัย
ในการจัดต้ัง โดยมีการน าเสนอแผนการด าเนินงานและผังรายการประจ าสถานี 
  12.2 มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ควบคุมดูแล มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ส าหรับการผลิตรายการที่ครบถ้วนตามรูปแบบสถานีโทรทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและก าลังการ
ผลิตรายการในการจัดท ารายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK  
     12.3 มีรูปแบบรายการที่ทันสมัย หลากหลาย เหมาะกับนักศึกษา สอดคล้องกับก าลังการผลิต
รายการในสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK ตามนโยบายการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK 
 13. Process (กระบวนการในการท างาน) 
     13.1 น าเสนอแผนงานนโยบายอนุมัติการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK อุปกรณ์ โครงสร้าง
บุคลากร /ผังรายการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
     13.2 ด าเนินการตามแผนงานจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ตามนโยบายจากคณะบริหาร 
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     13.3 น าแนวทางในการจัดท ารายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงต่อไป 
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ระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกจิให้บริการขนส่ง  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต 

 MARKETING BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM FOR 
TRANSPORTATION CORPORATION  

CASE STUDY : KAO LIEW TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP 

 
วนิดา ธรรมคุณ* 

Wanida Tammakun 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์** 

Asst. Prof. Dr. Paralee Maneerat 

 

บทคัดย่อ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการประเภทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึง
คนโดยสาร โดยลูกค้าหลักจะส่งสินค้าให้กับบริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งในการส่งสินค้าจะเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล (Excel) เมื่อต้องการดูรายงานสรุปต่าง ๆ ทางการตลาดไม่สามารถแสดงรายงาน
ออกมาได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) มาสร้างรายงาน
อัจฉริยะ (dashboard) สามารถแสดงข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลเฉพาะส่วน และสามารถแสดงข้อมูลเป็นล าดับชั้น
เพื่อดูเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft Power BI Desktop) 
ช่วยในการท างาน การประเมินความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งานจ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 สรุปว่า ระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี  
ค าส าคัญ: ธุรกิจอัจฉริยะ, รายงานอัจฉริยะ 
 
 
 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ABSTRACT 
 Kao Liew Transport Limited Partnership is a transportation and logistics business. The main 
customer is Osotspa Public Company Limited. Generally, the company uses Excel to record and organize 
logistic activities and products’ data. Therefore, it is challenging to display marketing data results summary. 
This is why the programmer of business intelligence system for transportation and logistics business chose 
Kao Liew Transport Limited Partnership to be the case study for business intelligence to create a dashboard to 
report overall data, partial data and data in sequence for analysis, using the Microsoft Power BI Desktop 
program. The experimental and evaluation of satisfaction provided by five executive staffs. The system 
evaluation was 4.56 and the standard deviation was 0.53. In conclusion, the business intelligence supports 
decision management of the board of chairman significantly. 
Keywords: business intelligence, dashboard. 

 

บทน า 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการประเภทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึง
คนโดยสาร ซึ่งลูกค้าหลักคือ บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต มี
หน้าที่ส่งสินค้าของบริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) ไปตามสถานที่ร้านค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ สินค้าหลักที่
จัดส่งคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ เอ็มร้อยห้าสิบ (M-150) โดยการวางบิลในแต่ละเดือน
จะแบ่งเป็น รอบบิลรวมแรกคือคร่ึงเดือนแรก และรอบบิลรวมหลังคือคร่ึงเดือนหลังของเดือนนั้น ๆ ในแต่
ละวงรอบบิลรวมจะประกอบด้วยบิลย่อยหลายบิล ในแต่ละบิลย่อยจะประกอบด้วยสินค้าประมาณ 25 รายการ 
หรือเรียกว่า 25 อินวอยซ์ (invoice) ต่อหนึ่งบิลย่อย และในแต่ละบิลย่อยจะมีรายละเอียดของร้านค้าที่ต้องน า
สินค้าไปส่งว่าตั้งอยู่ที่อ าเภอและจังหวัดใด ชื่อร้านค้า (ปลายทาง) และจ านวนสินค้าที่ต้องน าไปส่ง การจัดเก็บ
รายละเอียดของบิลย่อยจะเก็บในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล และส าเนาเก็บในรูปแบบเอกสาร ซึ่งยากต่อการสืบค้น
ข้อมูลและการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ  
 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต เพื่อน าข้อมูลรายละเอียดของบิลย่อยที่เก็บไว้ในรูปแบบไฟล์เอ็กเซลมา
วิเคราะห์ โดยใช้หลักการของธุรกิจอัจฉริยะ ซึ่งใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ มาสร้างรายงานอัจฉริยะ 
โดยสามารถแสดงข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลเฉพาะบางส่วน และสามารถแสดงข้อมูลเป็นล าดับชั้นเพื่อดู
รายละเอียดเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 ธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) คือ เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ 
และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (multidimensional model) ของแต่ละหน่วยงาน ช่วยให้
ผู้ใช้งานในองค์กรท าการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการท างานของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ แบบสอบถาม และสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ (IMD Co., Ltd., ออนไลน์, 2562) ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 Data Warehousing / Business Intelligence (DW / BI) System (Murillo, Online, 2016) 
 
 ส่วนประกอบหลักของ Business Intelligence ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ETL ซึ่งย่อมาจาก Extract, 
Transform และ Load คือ การดึงข้อมูลจาก Data Source ต่าง ๆ เข้าสู่ Data Warehouse ดังนี ้
 1. Extract คือ การดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 
 2. Transform คือ การน าข้อมูลที่ได้จากการ Extract มาจัดรูปแบบให้ถูกต้อง  
 3. Load คือ การน าข้อมูลที่ผ่านการ Transform แล้ว เข้าสู่ Data Warehouse ดังภาพที่ 2  
 

http://www.mindphp.com,2560/
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ภาพที่ 2 ETL (Extract, Transform and Load) (SyncSort, Online, 2019) 
 
 รายงานอัจฉริยะ (Dashboard) คือ หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมอง
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่าย ๆ ใช้เวลาในการตีความสั้น ๆ และสามารถตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้ ใช้ใน
การติดตามเร่ืองที่สนใจ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 Dashboard (9Expert Corporation, ออนไลน์, 2562) 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ปัทมา เที่ยงสมบุญ (2561) ได้พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์และการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ผ่าน
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โปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft Power BI) และการจัดการฐานข้อมูลด้วยออราเคิล ดาต้า
เบส 11จี (Oracle Database 11g) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้บริหาร โดยน า
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (hospital information system) ที่มีอยู่มาสร้างรายงานอัจฉริยะ (dashboard) 
โดยระบบสามารถพยากรณ์ข้อมูลและปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ ช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง จากการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งสรุปได้ว่า ระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี จากการศึกษางานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการน า
ข้อมูลที่มีในหน่วยงานมาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลในรูปแบบรายงานอัจฉริยะ และรูปแบบการประเมินความ
พึงพอใจของระบบ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต ได้น าวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือ ดังนี ้
 1. การระบุปัญหา (problem identification) การวางบิลจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล 
เมื่อต้องการดูรายงานสรุปต่าง ๆ ทางการตลาดจะไม่สามารถแสดงรายงานออกมาได้ 
 2. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (system analysis and design) ได้ด าเนินการเขียนภาพ
ขั้นตอนการท างานของการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพขั้นตอนการท างานของการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด 
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 3. การพัฒนาและทดสอบระบบ (construction) การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด 
ส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต จะเน้นการน าข้อมูลที่
เก็บในรูปแบบไฟล์เอ็กเซลมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบรายงาน
อัจฉริยะ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเป็นล าดับชั้นได้ โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
    3.1 รูปแบบรายงานอัจฉริยะที่เป็นลักษณะล าดับชั้น ซึ่งเป็นรายงานแสดงจ านวนสินค้าที่ส่งใน
แต่ละจังหวัด และในแต่ละอ าเภอ ในแต่ละจังหวัด แบบล าดับชั้น รูปแบบกราฟดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงจ านวนสินค้าที่ต้องจัดส่งในแต่ละจังหวัด แสดงข้อมูลล าดับที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงจ านวนสินค้าที่ต้องจัดส่งในแต่ละอ าเภอ ในแต่ละจังหวัด แสดงข้อมูลล าดับที่ 2 
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    3.2 รูปแบบรายงานอัจฉริยะที่เป็นลักษณะล าดับชั้น ซึ่งเป็นรายงานแสดงผลสรุปจ านวนสินค้า
ต่อรอบวางบิล ซึ่งเป็นแบบล าดับชั้น ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลสรุปจ านวนสินค้าต่อรอบวางบิล โดยแบ่งเป็นคร่ึงแรกกับคร่ึงหลัง  
             และเมื่อเลือกที่คร่ึงแรกหรือคร่ึงหลังจะแสดงว่าในแต่ละเดือนมีข้อมูลเท่าไร 

 
    3.3 รูปแบบรายงานอัจฉริยะที่เป็นลักษณะล าดับชั้น ซึ่งเป็นรายงานแสดงผลสรุปบิลย่อยต่อรอบ
วางบิล ซึ่งเป็นแบบล าดับชั้น จ านวนสินค้าต่อรอบวางบิล ซึ่งเป็นแบบล าดับชั้น ดังภาพที่ 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงผลสรุปบิลย่อยต่อรอบวางบิล โดยแบ่งเป็นคร่ึงแรกกับคร่ึงหลัง และเมื่อเลือกที่ครึ่งแรกหรือ
............  คร่ึงหลังจะแสดงว่าในแต่ละเดือนมีข้อมูลเท่าไร 
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    3.4 รูปแบบรายงานอัจฉริยะที่เป็นลักษณะล าดับชั้น ซึ่งเป็นรายงานแสดงผลสรุปจ านวนเงินต่อ
รอบวางบิล ดังภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงผลสรุปจ านวนเงินต่อรอบวางบิล โดยแบ่งเป็นคร่ึงแรกกับคร่ึงหลัง และเมื่อเลือกที่คร่ึงแรก หรือ 
              คร่ึงหลังจะแสดงว่าในแต่ละเดือนมีข้อมูลเท่าไร 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกิจให้บริการ
ขนส่ง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต โดยให้ผู้ใช้งาน จ านวน 5 คน เข้าทดสอบการใช้
งานระบบ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจากแบบสอบถาม จ านวน 5 ชุด โดยใช้โปรแกรม SPSS 
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แสดงผลในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด 

ข้อค าถาม  SD แปลความหมาย 
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลในรูปรายงานอัจฉริยะ  4.40 0.55 ดี 
ความชัดเจนและความถูกต้องของรายงานอัจฉริยะ  
ของแต่ละรายงาน 

4.80 0.45 ดี 

ความง่ายต่อการดูข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบรายงานอัจฉริยะ  4.60 0.55 ดี 
ความละเอียดในการแสดงข้อมูลแบบล าดับชั้น 4.40 0.55 ดี 
ความสะดวกในการกรองข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่เลือก 4.60 0.55 ดี 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.56 0.53 ดี 
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 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด 
ส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต จากผู้ใช้งานระบบ
จ านวน 5 คน ได้ผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผู้ใช้งานระบบมีการ
ยอมรับและมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบทุกด้านอยู่ในระดับดี 
 

อภิปรายผล 
 การน าระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ 
บีไอ สามารถน าข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ข้อมูลในรูปแบบ JSON, Excel File, Microsoft Access Database, 
SQL Server, Oracle ฯลฯ มาวิเคราะห์ได้ ซึ่งต่างกับ Microsoft Excel ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในไฟล์เอ็กเซลเท่านั้น 
และสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงานอัจฉริยะได้หลายรูปแบบ รวมถึงรายงาน
อัจฉริยะที่เป็นลักษณะล าดับชั้น ท าให้ผู้บริหารสามารถดูรายงานสรุปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย และสามารถดูรายงาน
เฉพาะส่วนที่สนใจได้ 
  จากการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต สามารถน าข้อมูลที่เก็บในรูปแบบไฟล์เอ็กเซลมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ 
และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบรายงานอัจฉริยะ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเป็นล าดับชั้นได้ เป็นการ
ช่วยให้ผู้บริหารดูข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย รวมถึงช่วยให้ผู้บริหารวางแผนและตัดสินใจในการจัดส่งสินค้า
ได ้ท าให้ประหยัดเวลาในการจัดสินค้าขึ้นรถ รวมถึงบริหารคนงานในการจัดส่งสินค้าได้ง่าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะทางการตลาด ส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต ในอนาคตสามารถพัฒนาให้เปิดดูรายงานอัจฉริยะได้บนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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บทคัดย่อ 
 เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายรถจักรกล
หนักขนาดใหญ่ ได้รับนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดจาก บริษัท โคมัตสุ ส านักงานใหญ่ประเทศญ่ีปุ่น เร่ืองความ
ปลอดภัยในการใช้พื้นที่การท างานร่วมกันภายในคลังอะไหล่ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ มีน้ าหนักมาก และ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในพื้นที่วางสินค้า 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการบริหารจัดการระบบเข้า-ออกของรถยกชิ้นงานและบุคคล ซึ่งเป็นการจ ากัด
ใช้งานที่ทับซ้อนกันเพื่อความปลอดภัยและตามนโยบายของผู้บริหารในการจัดการระบบ ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุม อุปกรณ์ประกอบด้วย 1) ระบบไม้กั้น (barrier gate) เป็นตัวควบคุม 
2) ระบบการ์ด (card) 3) หัวอ่านบลูทูธ (bluetooth) ซึ่งเป็นระบบไร้สัมผัส ใช้โปรแกรมวิชวลสตูดิโอดอตเน็ต 
ซีชาร์ป (Visual Studio.Net C#) ท างานร่วมกับฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL 
Server) ซึ่งท าให้การบริหารจัดการเข้า-ออกของพื้นที่เป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด และสามารถตรวจสอบการ
เข้าใช้งานและเวลาการเข้า-ออกของแต่ละบุคคล รวมถึงรถยกชิ้นงานแต่ละคัน ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน จ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 สรุปได้ว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัยในการท างาน และป้องกันอุบัติเหตุจากชิ้นงานร่วงหล่นจากรถยกชิ้นงาน 
ค าส าคัญ: บลูทูธ, วิชวลสตูดิโอดอตเน็ต ซีชาร์ป, ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 
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ABSTRACT 
 Nowadays, Bangkok Komatsu Sales Co., Ltd., an import and logistics construction machinery 
company, receives the policy from chief executive officer in Japan about common and safety area in spare 
parts warehouse, a large warehouse where the company keeps large and heavy machineries. The accidents 
often occur in the warehouse. This research aims to propose the access control management system which 
can classify users and jobs that need to be done. This program can increase the safety level by restricting 
the complicated area solutions corresponding to the CEO’s policy. The researcher develops the materials 
for managing and controlling system such as barrier gate control system, card reader and the bluetooth 
reader, a wireless authentication system. The Visual Studio.NET C# operates with Microsoft SQL Server 
to manage access control in restricted area for maximum security and is able to check previous records 
when people enter in the area. The experiment and evaluation of satisfaction are given by ten company 
executives. The system evaluation was 4.22 and standard deviation was 0.56. It can be concluded that the 
system is efficient to protect workers from forklifts injuries.  
Keywords: bluetooth, Visual Studio.NET C#, Microsoft SQL Server. 
 

บทน า 
 บริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จ ากัด เป็นบริษัทตัวแทนจ าหน่ายหลักของประเทศไทยในสินค้า
ประเภทรถจักรกลหนัก เช่น รถขุด รถเจาะ รถตักดิน ในแบรนด์ Komatsu นโยบายของบริษัทมุ่งเน้นด้าน
ความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติงานบนพื้นที่คลังอะไหล่หลักของบริษัท อันสืบเนื่องมาจาก 
อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานบนพื้นที่ร่วมกันของรถยกสินค้าหนัก สินค้าเบา และบุคคลที่ต้องเข้าตรวจนับ
จ านวนสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทฯ แบ่งสาเหตุของปัญหาได้ 2 หัวข้อหลัก คือ 
 1. อุบัติเหตุจากชิ้นงานร่วงหล่นจากรถยกชิ้นงาน ท าให้บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่บาดเจ็บ 
และอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยกชิ้นงานต่อบุคคลที่ท างานในพื้นที่ 
 2. เกิดอุบัติเหตุระหว่างที่รถเข้าท างานในพื้นที่จ ากัด ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน และเกิดความ
เสียหาย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
ก าหนดโครงสร้างของระบบดังนี้ 
 1. บุคคลที่จะเข้าท างานในพื้นที่นั้น ๆ สามารถตรวจสอบได้ว่ามีรถยกชิ้นงานท างานอยู่หรือไม่ 
 2. รถยกชิ้นงานที่จะเข้าท างานไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เมื่อมีบุคคลท างานอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ 
 3. รถยกชิ้นงานที่จะเข้าท างานไม่สามารถเข้าท างานได้ถ้ามีรถคันอื่นเข้าท างานอยู่ก่อนแล้ว 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุมของบริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จ ากัด 
โดยใช้ Barrier Gate เพื่อตรวจสอบการเข้าพื้นที่ท างานทั้งบุคคลและรถยกชิ้นงาน รวมถึงป้องกันความเสียหาย
ของอุปกรณ์ และอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยกชิ้นงานต่อบุคคลที่ท างานในพื้นที่ 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุม 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 บลูทูธ (bluetooth) เป็นระบบการสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสองทาง ที่ใช้เทคนิคการ
ส่งคลื่นวิทยุระยะสั้น (short-range radio links) เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างชนิดกัน 
โดยปราศจากการใช้สายเคเบิลหรือสายสัญญาณเชื่อมต่อ และไม่จ าเป็นต้องใช้การเดินทางแบบเส้นตรง
เหมือนกับอินฟราเรด ซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอินฟราเรด ในปัจจุบันระบบบลูทูธได้
เข้ามาช่วยให้การส่งถ่ายข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงสะดวกยิ่งขึ้น (Mr.computer, ออนไลน,์ 2554) 
 วิชวลสตูดิโอดอตเน็ต ซีชาร์ป (Visual Studio.Net C#) เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบหลาย
กระบวนทัศน์ (multi-paradigm) โดยมีรูปแบบกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการเขียนที่เข้มงวด ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการเขียนแบบฟังก์ชัน การเขียนทั่วไป และการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค โปรแกรมพัฒนาโดยบริษัท
ไมโครซอฟท์ภายใต้ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (Marcuscode, ออนไลน์, 2559) 
 ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (relational database management system: RDBMS) จากบริษัทไมโครซอฟท์ที่ได้รับการออกแบบ
ส าหรับสภาพแวดล้อมวิสาหกิจ SQL Server เรียกใช้บน T - SQL (Transact -SQL) (Krusonsak, ออนไลน์, 2560) 
 จากการศึกษาพบว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับสนับสนุนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ของสุภัทรา  สุวรรณหงส์ (2552)  ที่กล่าวว่า เว็บ
แอปพลิเคชัน (web-based application) พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีเอเอสพีดอตเน็ตด้วยภาษาซีชาร์ป ใช้
ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และน าเทคโนโลยีทางด้านการน าเสนอ
สื่อแบบสตรีมมิ่งมีเดียมาประยุกต์ใช้ในการสร้างขอ้มูลวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาประตู
ทางเข้าอัตโนมัติ (smart gate) ของสมพงศ์ หุตะจูฑะ (2557) ที่กล่าวว่า การเก็บสถิติการเข้าใช้บริการของสมาชิก
ห้องสมุดในทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์และเป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ในปีการศึกษาถัดไป โดยอาศัยข้อมูลสถิติการเข้าใช้จากประตูทางเข้าแบบอัตโนมัติ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แผงกั้นทางเข้าจ านวนสองช่องทางที่ผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสมุด 
ในการยืนยันตัวตนจะสามารถแยกแยะประเภทของผู้ใช้บริการได้ เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบริเวณแผงกั้นจะท าหน้าที่
ตรวจนับจ านวนคนที่เดินผ่านและตรวจสอบความถูกต้องในการยืนยันตัวตน เมื่อผู้ใช้บริการเดินผ่านประตู
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โดยไม่ได้ยืนยันตัวตน เซ็นเซอร์จะท าหน้าที่ตรวจจับและส่งสัญญาณไปให้อุปกรณ์แจ้งเตือน ตัวระบบใช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การท างานเป็นไปตามล าดับขั้นตอน และมีความ
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุมของบริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ 
จ ากัด โดยใช้ Barrier Gate ได้น าวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา เพื่อให้
ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
 1. การระบุปัญหา (problem identification) คือ ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นที่ควบคุมในส่วนคลังอะไหล่หลักของบริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จ ากัด 
 2. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (system analysis and design) ได้ด าเนินการเขียนภาพ
ขั้นตอนการท างานของระบบ ดังภาพที่ 1 และซีเควนซ์ไดอะแกรม ดังภาพที่ 2-4 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุม  
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ภาพที่ 2 ซีเควนซ์ไดอะแกรมขั้นตอนการท างานในภาพรวมของระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งาน 
             พื้นที่ควบคุม 
 

 
 
ภาพที่ 3 ซีเควนซ์ไดอะแกรมขั้นตอนการท างานของระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุม 

                   กรณีเมื่อมีบุคคลเข้าท างานในคลังสินค้า บุคคลอ่ืนสามารถเข้าในพื้นที่ได้ แต่ถ้าเป็นรถยก 
   ชิ้นงานจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ 
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ภาพที่ 4 ซีเควนซ์ไดอะแกรมขั้นตอนการท างานของระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุมกรณี 
              เมื่อมีรถยกชิ้นงานอยู่ในพื้นที่คลังสินค้า บุคคลหรือรถยกชิ้นงานอ่ืนจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่      
              (จ ากัดรถยกชิ้นงานในคลังสินค้าเพียง 1 คันเท่านั้น) 
 
 3. การพัฒนาและทดสอบระบบ (construction)  
  3.1 ส่วนอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1) RFID Bluetooth Long Range Sensor Reader 2) Barrier 
Gate + Senser และ 3) BF-50 Relay Box ดังภาพที่ 5-7  
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  3.2 รายละเอียดอุปกรณ์มีดังนี ้
   3.2.1 Bluetooth Card มีหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังหัวอ่าน 
        3.2.2 Bluetooth Reader มีหน้าที่รับสัญญาณจาก Bluetooth Card และส่งข้อมูลไปยัง 
Controller (BF-875) 

ภาพที่ 7 BF-50 Relay Box ภาพที่ 5 RFID Bluetooth Long  Range 

Sensor Reader 

ภาพที่ 6 Barrier Gate + Senser 
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   3.2.3 Controler (BF-875) มีหน้าที่รับข้อมูลและวิเคราะห์ตัวบุคคลก่อนส่งไปที่โปรแกรมเพื่อ
วิเคราะห์เงื่อนไขของการเข้า-ออกตามข้อก าหนด และรอข้อมูลตอบกลับ เพื่อสั่งอุปกรณ์ สั่งการปิด-เปิด (BF-50) 
สั่งไม้กั้นให้เปิดหรือไม่เปิดตามเงื่อนไข 
        3.2.4 BF-50 มีหน้าที่รับค าสั่งจาก Controller (BF-875) เพื่อสั่งไม้กั้นให้เปิดหรือไม่เปิดตาม
เงื่อนไข 
        3.2.5 Barrier Gate มีหน้าที่รับค าสั่งจาก BF-50 ให้เปิดหรือไม่เปิด 
        3.2.6 Senser มีหน้าที่ 2 ประการ คือ เป็นตัวจับวัตถุที่อยู่ในระยะ 3 เมตร เพื่อเปิดการท างาน 
Bluetooth Reader และป้องกันไม้กั้นตกมาใส่บุคคลหรือรถ  
  3.3 ส่วนโปรแกรม 
   3.3.1 ส่วนโปรแกรมแสดงผลสถานะในแต่ละ Gate ว่ามีจ านวนการเข้าของบุคคลหรือรถยก
ชิ้นงานเท่าไร และสามารถล้างข้อมูลที่ค้างในระบบได้ ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอเก็บข้อมูลบุคคลหรือรถยกชิ้นงานที่มีสิทธิเข้าในโรงงาน 
 
       3.3.2 ส่วนโปรแกรมแสดงผลการสร้าง บันทึก แก้ไขบคุคล และก าหนดกลุ่มผูใ้ช้งาน ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 หน้าจอเก็บข้อมูลการเข้า-ออกโรงงาน 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุม 
กรณีศึกษา บริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จ ากัด โดยใช้ไม้กั้น  ผู้วิจัยทดสอบการใช้งานระบบกับผู้ใช้งาน 
จ านวน 5 คน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพงึพอใจระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุม 

ข้อค าถาม X  
SD แปลความหมาย 

ความปลอดภัยการเข้าพื้นที่ควบคุมก่อนติดต้ังระบบ  3.00 0.71 ปานกลาง 
ความปลอดภัยการเข้าพื้นที่ควบคุมหลังติดตั้งระบบ 4.60 0.55 ดี 
ความถูกต้องของการท างานระบบ  4.40 0.55 ดี 
ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ควบคุมทั้งบุคคลและรถยกชิ้นงาน 4.40 0.55 ดี 
ขั้นตอนการเพิ่มสิทธิเข้าพื้นที่ควบคุมทั้งบุคคลและรถยกชิ้นงาน 4.80 0.45 ดี 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.24 0.56 ดี 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56  สรุปได้ว่า ผู้ใช้งานระบบมีการยอมรับและมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการเพิ่มสิทธิเข้าพื้นที่ควบคุมทั้งบุคคลและรถยก
ชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.80) รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัยการเข้าพื้นที่ควบคุมหลังติดตั้งระบบ 
( X = 4.60) ด้านความถูกต้องของการท างานระบบ ด้านขั้นตอนการเข้าพื้นที่ควบคุมทั้งบุคคลและรถยก
ชิ้นงาน ( X = 4.40 เท่ากัน) และด้านความปลอดภัยการเข้าพื้นที่ควบคุมก่อนติดตั้งระบบ ( X = 3.00) ตาม 
ล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุมของบริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ 
จ ากัด โดยใช้ Barrier Gate มาช่วยในการรักษาความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่โรงงานไม่ให้ทับซ้อนกันระหว่าง
บุคคลกับรถยกชิ้นงาน ท าให้การเข้าพื้นที่ควบคุมมีความปลอดภัยดีมาก ไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เพราะมีการตรวจสอบการเข้าพื้นที่ท างานทั้งบุคคลและรถยกชิ้นงาน รวมถึงป้องกันความเสียหาย
ของอุปกรณ์ และอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยกชิ้นงานต่อบุคคลที่ท างานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการ
ตอบสนองนโยบายผู้บริหารด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบุคคลเข้าใช้งานพื้นที่ควบคุมของบริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์ 
จ ากัด โดยใช้ Barrier Gate การจะผ่านไม้กั้นในส่วนบุคคลหรือรถยกชิ้นงาน สามารถพัฒนาการรับ-ส่ง
สัญญาณผ่านระบบ Wi-Fi 
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บทคัดย่อ  
 ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการจัดเก็บข้อมูลการตรวจรักษาผู้ป่วยในแต่ละปี 
แต่ยังขาดเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลข้อมูลให้ได้ทันเวลา และน าเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติที่ตรงตาม
ความต้องการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ เพื่อน าเสนอผู้บริหารส าหรับใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิจัยนี้จึง
น าเสนอการพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของศูนย์โรคหัวใจ   
สิรินธร โดยใช้ระบบข่าวกรองทางธุรกิจ (business intelligence: BI) พัฒนารายงานรูปแบบหลายมิติตามฟิลด์ 
เช่น ยอดจ านวนผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น อีกทั้งการน าเสนอรายงานลักษณะแดชบอร์ด  
(dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธรเพื่อให้มองเห็นภาพรวม
ข้อมูลได้ การพัฒนาระบบรายงานใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft Power BI) ในการพัฒนา
ระบบรายงาน ผลการประเมินผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจสิรินธรมีความ
พึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับพอใจ ท าให้เจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจสิรินธรสามารถน าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
ได้รวดเร็วขึ้น และหลากหลายมิติมากขึ้น 
ค าส าคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, แดชบอร์ด, รูปแบบรายงานหลายมิติ, ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร 
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ABSTRACT 
 Sirindhorn Cardiac Center at Phramongkutklao hospital has a collection of data for the treatment of 
patients each year. However, it can be apparently seen regarding the lack of the tools to analyze the data in 
time and present information in a variety of dimensions that meet the needs of users to present executives 
for policy decisions. This article is conducted to develop multidimensional reporting systems to support policy 
decision of the Sirindhorn Cardiac Center. Business Intelligence (BI) is particularly used to develop 
multidimensional reports based on field such as number of patients, drugs and medicals expenses etc. In 
addition, the presentation of the dashboard report supports the policy decisions of the Sirindhorn Cardiac 
Center’s executives. To see the data overview Reporting system development. This research uses Microsoft 
Power BI as a tool to develop a report system. 
Keywords: business intelligence, dashboard, multidimention model, Sirindhorn Cardiac Center. 
 

บทน า  
 ศูนย์โรคหัวใจสิรินธรเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (center of excellence) ของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานอีก 11 แผนก ได้แก่ 1) ห้องตรวจโรคหัวใจ 2) หน่วยสมรรถภาพ
หัวใจ 3) ห้องตรวจโรคหัวใจด้วยเคร่ือง CT และเคร่ือง MRI 4) หอผู้ป่วยอาการหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(coronary care unit) 5) หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด (semi- coronary care unit) 6) หน่วยโรคหัวใจ
เด็ก 7) หออภิบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ (pediatric coronary care unit) 8) หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและ
หลอดเลือด 9) กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด 10) Hotline สายด่วนศูนย์โรคหัวใจสิรินธร 11) คลินิกฟื้นฟูหัวใจ 
(cardiac rehabilitation clinic) และทุกปีจะมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละแผนก โดยน าข้อมูลที่ได้
บันทึกไว้มาจัดท ารูปแบบรายงานผลโดยการลงข้อมูลในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล (microsoft excel) ท า
ให้เกิดความล่าช้าและสูญเสียเวลาในการจัดเตรียมรายงาน และอาจเกิดความผิดพลาดในการบันทึก และ
สรุปผลรายงาน ท าให้รายงานมีความคลาดเคลื่อนส่งผลต่อการบริหารงานได้  อีกทั้งยังขาดการรายงานผลและ
วิเคราะห์ที่หลากหลายมิติ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงบริหารด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI โดยอาศัยข้อมูลการตรวจรักษาผู้ป่วยของศูนย์
โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2559-2561 มาแสดงรายงานในลักษณะแดชบอร์ด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาระบบการตรวจผู้ป่วยและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมูลของแผนกศูนย์โรคหัวใจ
สิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
 2. เพื่อพัฒนาระบบรายงานหลายมิติ การตรวจรักษาผู้ป่วยของแผนกศูนย์โรคหัวใจสิรินธร   
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   
 3. เพื่อประเมินผลระบบรายงานหลายมิติ การตรวจรักษาผู้ป่วยของแผนกศูนย์โรคหัวใจสิรินธร  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมูลการตรวจรักษาผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารศูนย์
โรคหัวใจสิรินธร โดยการรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2561 และน ามาวิเคราะห์
รูปแบบข้อมูลที่มีการร้องขอจากผู้ใช้ 
 2. พัฒนาระบบรายงานสรุปข้อมูลการตรวจรักษาผู้ป่วยรูปแบบหลายมิติ ในลักษณะแดชบอร์ด
(dashboard) โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

 3. ประเมินผลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ต่อรายงานสรุปข้อมูล
การตรวจรักษาผู้ป่วยในลักษณะแดชบอร์ด (dashboard) ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจและความเห็นของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธร 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 Business Intelligence คือ กระบวนการน าข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มาวิเคราะห์ แปลงเป็นสารสนเทศที่
เหมาะสมในรูปแบบของรายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารงานให้สามารถตัดสินใจได้ทันต่อ
เหตุการณ์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ (ศรายุทธ สุนทรนันท์ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2559)  
การท างานของระบบธุรกิจอัจฉริยะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ 1) อีทีแอล (ETL) ประกอบด้วย 
กระบวนการคัดแยก (extract) คือ การสกัดข้อมูลจากเหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เปลี่ยนแปลง ( transform) คือ 
การน าข้อมูลที่ได้มาจากการ Extract มาจัดรูปแบบให้ถูกต้อง และบรรจุ (load) คือ การน าข้อมูลที่ผ่านการ 
Transform แล้วเข้าสู่ Data Warehouse 2) คลังข้อมูล (data warehouse) 3) ชุดค าสั่งเพื่อการวิเคราะห์ ได้แก่ 
การจัดท ารายงาน การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์และการท าเหมืองข้อมูล (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 
2556) ผ่านโปรแกรม Microsoft Power BI ซึ่งเป็นชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางธุรกิจในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ให้มุมมอง 360 องศา โดยโปรแกรมจะเชื่อมต่อข้อมูลของทั้งองค์กรและเปลี่ยนแหล่งข้อมูล
ที่ไม่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกันตามความต้องการของผู้บริหาร (Iseminger, 2016) โดยน าเสนอ
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ให้มาอยู่ในแดชบอร์ดเดียวกัน โดยภายในแดชบอร์ดประกอบไปด้วยข้อมูลในลักษณะกราฟ ตัวเลข สี เพื่อ
สรุปข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลในภาพรวมได้ในทันที ซึ่งเหมาะส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้ดูภาพรวม
ขององค์กร (พิชิต สิทธิกัน, ออนไลน์, 2560) 

 

 
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 รัตนา สุวรรณวิชนีย์ และปราลี มณีรัตน์ (2560) ได้ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence: BI) 
พัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  
 ปภาดา โพธิ์ค าอภิชัย และมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ (2557) ได้พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการ
วางแผนการผลิตในองค์กร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด
และมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 จิรวัฒน์ สวรรค์วัฒนกุล และสมชาย เล็กเจริญ (2560) ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
การวางแผนด้านการตลาดส าหรับผู้บริหารบริษัท ไทยเฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากัด โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย   
 การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารของศูนย์โรคหัวใจ
สิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี ้
 1. ศึกษากระบวนการท างานของศูนย์โรคหัวใจสิรินธร และปัญหาของระบบ  
  1.1 กระบวนการท างานของศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ให้การตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โดย
แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 ประเภทคือ  1) ผู้ป่วยใน (IPD)  2) ผู้ป่วยนอก (OPD) และมีการจัดเก็บข้อมูลการตรวจและ
รักษา เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม Oracle  
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  1.2 การศึกษาปัญหาจากระบบเดิม  พบว่า เมื่อผู้บริหารต้องการดูรายงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์
รายงานได้จากระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล รูปแบบรายงานที่ได้จะเป็นตัวเลขทั้งหมดซึ่งไม่สะดวกต่อการ
น าเสนอในที่ประชุม จึงจ าเป็นต้องน าข้อมูลไปจัดท าใหม่ให้อยู่ในรูปแบบการน าเสนอ โดยใช้โปรแกรม Excel 
และ Powerpoint ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมรายงาน และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมข้อมูล
ได้ 
 2. รวบรวมข้อมูลระบบและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมูลวิจัยของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร
ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร 
  2.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานข้อมูลของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารศูนย์
โรคหัวใจสิรินธร ระหว่างปี พ.ศ.  2559-2561 โดยส ารวจและรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1) การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธรแบบไม่เป็นทางการ 
   2) การรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลผู้ป่วย    
แฟ้มข้อมูลยาและเวชภัณฑ์  และแฟ้มข้อมูลการเงิน 
  2.2 การวิเคราะห์ความต้องการ 
   1) จ าแนกตามรูปแบบของข้อมูลหรือหน้ารายงาน เช่น ข้อมูลภาพรวมที่สรุปผู้ป่วยทางด้าน
โรคหัวใจ ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ที่ออกรายงานในลักษณะของตัวเลขรวมและที่ออกรายงานในเชิงของ
การน าไปสังเคราะห์ข้อมูลต่อ 
   2) จ าแนกตามมิติต่าง ๆ ตามฟิลด์ข้อมูลในระบบ เช่น สถิติผู้ป่วยจ าแนกตามปี รายงานกลุ่ม
โรค รายการค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น 
 3. การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติและน าเสนอในลักษณะ Dashboard  การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบรายงานรูปแบบหลายมิติจะเป็นการสร้างมุมมองข้อมูล (view) คือ การเชื่อมต่อข้อมูล (join) จาก
หลายตารางข้อมูล (table) ในฐานข้อมูลของระบบโรงพยาบาลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server  เพื่อให้ได้
มุมมองข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานต้องการ จากนั้นเชื่อมต่อมุมมองข้อมูลเข้ากับโปรแกรม Power BI Desktop 
ที่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง เช่น Excel, SQL Server, Oracle และ Microsoft Analysis โดย
การพัฒนาระบบรายงานจะต้องมีการก าหนดมิติของข้อมูล (dimensions) และค่าของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ 
(measure) การออกแบบระบบโดยวิธีนี้จะท าให้ได้ระบบรายงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน ลด
ข้อผิดพลาด สามารถน าไปใช้ในการวางแผนในเชิงบริหาร หรือโต้ตอบปัญหาเชิงธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์  
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ภาพที่ 2 การพัฒนารายงานด้วย Microsoft Power BI 
 

 4. การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีศูนย์โรคหัวใจสิรินธร  การวัดและประเมินผลใช้วิธีการ
ประเมินผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจและความเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธร 
ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้อมูล ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร จ านวน 6 คน โดยมีหัวข้อดังนี้ 
ความครบถ้วนของรายงาน ความถูกต้องของรายงาน ความรวดเร็วของการแสดงผลข้อมูลและระบบรายงาน 
ความสวยงามของรายงาน ความสะดวกในการใช้งาน การสื่อความหมายที่ชัดเจนของรายงาน โดยก าหนดเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ 4 = พอใจมาก , 3 = พอใจ, 2 = ไม่พอใจ และ 1 = ไม่พอใจมาก และมี
ข้อเสนอแนะให้พัฒนารายงานเพิ่มเติม 
 

ผลการวิจัย   
 1. จากการศึกษาระบบการตรวจผู้ป่วยและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมูลของแผนกศูนย์
โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า ศูนย์โรคหัวใจสิรินธรให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ 
โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 ประเภทคือ 1) ผู้ป่วยนอก ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการรักษาพยาบาล 
ข้อมูลยา ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล 2) ผู้ป่วยใน ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการรักษาพยาบาล ข้อมูล
ยา  และจากการส ารวจรวบรวมความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร พบว่า ผู้บริหาร
ต้องการข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้เข้ารับบริการเพื่อน าข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนการด าเนินการบริหาร 
ส่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจสิรินธรต้องการเคร่ืองมือที่ช่วยในการจัดท ารายงานแสดงข้อมูลตามความ
ต้องการของผู้บริหารโดยไม่เกิดความผิดพลาดของข้อมูล 
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 2. ผลการพัฒนาระบบรายงานหลายมิติ การตรวจรักษาผู้ป่วยของแผนกโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาล
พระมงกุฎ ผ่านโปรแกรม Microsoft Power BI สามารถแสดงมุมมองรายงาน (report view) มุมมองข้อมูล 
(datasheet view) จ าแนกตามมิติต่าง ๆ ดังนี้ ปี หน่วยงาน ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ ข้อมูลการรักษาพยาบาลและ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล น ามาจัดท ารายงานและแสดงรายงานในลักษณะแบบแดชบอร์ด ได้แก่ 
1) รายงานสถิติผู้รับบริการและรักษาพยาบาล ปี 2559-2561 2) รายงานสถิติกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 
2559-2561 3) รายงานสถิติรายได้การรักษาพยาบาล ปี 2559-2561 4) รายงานสถิติหัตถการการรักษาพยาบาล ปี 
2559-2561 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้ารายงานสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
 

 จากภาพที่ 3 แสดงผลรายงานสถิติคลินิกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล ปี 2559-2561 มีรายได้
การรักษาพยาบาลเท่ากับ 628,0533,637.80 บาท และจ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 182,480 คน โดยปี 2561 มีรายได้
การรักษาพยาบาลสูงที่สุดคือ 221,304,100.77 บาท และปี 2561 มีจ านวนผู้ปว่ยสูงที่สุดเท่ากับ 65,450 คน  
 

 

            ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้ารายงานสถิติกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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 จากภาพที่ 4 แสดงผลรายงานสถิติจ านวนกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วย ปี 2559-2561  
แผนกผู้ป่วยในมี 5 อันดับโรคคือ 1) Essential (Primary) Hypertension จ านวน 1,101 คน 2) Dyslipidemia 
จ านวน 818 คน 3) Atherosclerotic Heart Disease จ านวน 602 คน 4) Type2Diabetes Mellitus จ านวน 600 คน 
5) Congestive Heart Failure จ านวน 492 คน และในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอกมี 5 อันดับโรคคือ 1) Essential 
(Primary) Hypertension จ านวน 51,857 คน 2) Dyslipidemia จ านวน 32,111 คน 3) Chronic Ischemic Heart 
Disease จ านวน 11,945 คน 4) Atherosclerotic Heart Disease จ านวน 8,566 คน 5) Type2Diabetes Mellitus 
จ านวน 7,344 คน 
 3. จากการประเมินผลความพึงพอใจและส ารวจความเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจ
สิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ านวน 6 คน ที่มีต่อระบบรายงานรูปแบบหลายมิติ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ความครบถ้วนของรายงาน 2) ความถูกต้องของรายงาน 3) ความรวดเร็วของการแสดงผลข้อมูลและระบบ
รายงาน 4) ความสวยงามของรายงาน 5) ความสะดวกในการใช้งาน 6) การสื่อความหมายที่ชัดเจนของรายงาน 
โดยแบ่งการแสดงความคิดเห็นเป็น 4 ระดับ คือ 4 = พอใจมาก, 3 = พอใจ, 2 = ไม่พอใจ, 1 = ไม่พอใจมาก 
พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบรายงานอยู่ในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.4)  
 

อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระบบการตรวจผู้ป่วยของแผนกศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าและการพัฒนาระบบรายงานหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร และทดสอบถึง
ความพึงพอใจของการพัฒนาระบบรายงาน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power BI จากการน าข้อมูลการตรวจ
รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ มาแสดงรายงานภาพรวมของผู้รับบริการ ภาพรวมของหน่วยงาน การวิเคราะห์กลุ่มโรค 
การวิเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล และทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้งานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร จ านวน 6 คน ผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .4   จึงสรุป
ได้ว่า ระบบรายงานรูปแบบหลายมิติที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ ผู้บริหารสามารถน ารายงานที่แสดง
ไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 โปรแกรม Power BI เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูล
ได้จากหลายแหล่งและหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น สามารถน าข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมาร่วมในการวิเคราะห์ 
และจัดท าสารสนเทศได้ เช่น ข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานอ่ืนสามารถน าโปรแกรม Power BI 
ไปปรับใช้งานภายในองค์กรได้ 
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ระบบติดตามข้อมูลครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนงานมาตรฐาน บี พี เอม็ เอน็ 2.0  
กรณีศึกษา ส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

INVENTORY TRACING SYSTEM WITH IT BUSINESS PROCESS USING 
BPMN 2.0 STANDARD : A CASE STUDY OF OFFICE COMPTROLLER 

GENERAL, ROYAL THAI ARMED FORCES HEADQUARTERS 
 

เรือโท สมภพ ม่วงจินดา* 
Lt. Jg. Sompob Muangjinda 

 ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์** 
Dr. Sooksawaddee Nattawuttisit 

 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการท างานของแบบจ าลองระบบสารสนเทศ
เชิงกระบวนงานส าหรับติดตามข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผู้วิจัยพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศ
เชิงกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 โดยใช้ซอร์ฟแวร์บีซากิ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ลดการกระจายตัวของข้อมูลที่จัดเก็บ ลดโอกาสผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนภายใต้กระบวนการ
ท างาน และช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ตัดสินใจในการบริหารงานของส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบสารสนเทศของแต่ละ
กอง งานวิจัยนี้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการปฏิบัติงาน จากผลจากการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า กระบวนงานหลังการปรับปรุงมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.32) เนื่องจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกระบวนการมาใช้ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน โดยเฉพาะด้านความถูกต้องและครบถ้วนในการปฏิบัติงาน
และด้านความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการอยู่ในระดับดี  ดังนั้นแบบจ าลองนี้จึงสามารถน าไปพัฒนา
........ 

 
 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561 
** ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
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ใช้จริงในส านักงานปลัดบัญชีทหารได้ต่อไปในอนาคต 3) ด้านน าไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นอยู่ในระดับดี และ 4) ด้านความช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวคิดในระดับดี 
นอกจากนี้ ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
อยู่ในระดับดี เนื่องจากระบบมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบข้อมูลปลอดภัย ใช้งานง่าย ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น งานวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนงานของส านักงานปลัดบัญชี
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้เกิดความถูกต้องทันสมัยกว่าเดิม และองค์ความรู้นี้ยังสามารถน าไปใช้
ขยายผลด้านวิชาการในอนาคตต่อไป 

ค าส าคัญ: บี พี เอ็ม เอ็น 2.0, ระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน, การติดตามข้อมูลครุภัณฑ์, บิซากี โมเดลเลอร์, 
 ส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
  

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop and evaluate IT business process tracing model for 
tracking computers and equipment using Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standard 
achieving data integration system, decreasing the distribution of stored data, reducing the chance of error 
under the work process, and supporting the decision-making in the administration of Office Comptroller 
General, Royal Thai Armed Forces Headquarters. The Bizagi software model was used as a research tool 
to design and develop work procedures. In this study, the samples of dataset were created by roles and business 
processes, and were assigned to administrators, staff members, and information system administrators of 
each division. This research was evaluated by five experts consisting of technology specialists and operation 
senior experts. The results from four aspects (the mean of results was 4.13 and the standard deviation was 
0.32) after developing indicated that the work processes were more effective because BPMN 2.0 therefore 
the procedures were reduced. First, the accuracy and completeness of operation was significant. Second, 
the efficiency of work process validation was high. Third, the actual usage and the growth of effectiveness 
was remarkable. Fourth, the growth of knowledge and understanding about the principles and concepts was 
outstanding. Finally, the comparison results between As-Is and To-Be system’s performance were at high 
level because the model was systematically managed with high secure data protection and it was easy to 
use which meets users’ requirements. Therefore, the knowledge gained from this research can help to improve 
the effectiveness of work procedures of Office Comptroller General, Royal Thai Armed Forces Headquarters. 
Moreover, it could be extended to academic interests in the future development. 
Keywords: BPMN 2.0, business processes, inventory tracking, Bizagi Modeler, Office Comptroller General,  
       Royal Thai Armed Forces Headquarters. 
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บทน า 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการท างานที่เป็นระบบและกฎเกณฑ์ ซึ่ง
ตรงกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรียกว่า Business Process Model หรือ BPM คือ เคร่ืองมือส าหรับใช้
อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานในธุรกิจ ในรูปแบบของแผนภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ไม่จ ากัดว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใด แต่ต้องแสดงให้เข้าใจตรงกันได้ แผนภาพที่นิยมใช้มากที่สุดในการท า BPM คือ BPMN: Business Process 
Model and Notationโดยมีสัญลักษณ์และรูปทรงต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการอธิบาย
กระบวนการ ปัจจุบันมาตรฐานของ BPMN คือ 2.0 เป็นมาตรฐานรูปทรงแบบสัญลักษณ์ เป็นแผนภาพที่ช่วย
อธิบายกระบวนการท างานเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานราชการ
ได้น าเทคโนโลยี BPMN 2.0 มาใช้งาน และกองบัญชากองทัพไทยที่พึ่งจะเร่ิมน าเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้โดยน ามา
ประยุกต์การท างานร่วมกันกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทรคมนาคมทหาร แทนการส่งข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษ  
(กองบัญชาการกองทัพไทย, ออนไลน์, 2557) จึงเป็นโอกาสที่จะท าให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้
การปฏิบัติงานของกองทัพมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กองบัญชาการกองทัพไทย, ออนไลน์, 
2561) 
 ส าหรับปัญหาที่พบของส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยคือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์มีจ านวนมาก ส่งผลให้จะต้องใช้เวลาในการเดินส ารวจเก็บข้อมูลค่อนข้างมาก หากครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงและ
เสียเวลาในการจัดเก็บ และยังใช้วิธีการจดบันทึกซึ่งเป็นเหตุปัญหาความไม่ต่อเนื่องของข้อมูล ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่งผลให้สิ้นเปลืองวัสดุในการจด ตรวจสอบและติดตาม และอาจมีข้อผิดพลาดที่เกิด
จากตัวผู้ตรวจสอบและติดตามเอง รวมทั้งคอมพิวเตอร์ประกอบที่ไม่ได้มีอยู่ในอัตราสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยงาน 
ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นต้น (กองบัญชาการกองทัพไทย, 
ออนไลน์, 2560) 
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่พัฒนาระบบติดตามข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ด้วยเทคโนโลยี บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 กรณีศึกษา ส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
โดยน าเทคโนโลยี บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 (Object Management Group Business Process Model and Notation, Online, 
2018) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดภาระการท างานซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าที่ สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงแผน
ด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานได้และช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงาน สอด
รับต่อนโยบายแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2557-2561 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ด้วยเทคโนโลยี บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 กรณีศึกษา ส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
 2. เพื่อพัฒนาแบบจ าลองระบบติดตามข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี บี 
พี เอ็ม เอ็น 2.0 กรณีศึกษา ส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
 3. เพื่อวัดและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบติดตามข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 กรณีศึกษา ส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีด้านกระบวนงานทางธุรกิจมาใช้
ส าหรับการสร้างระบบเทคโนโลยีสาสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งานองค์กร เรียกว่า BPM หรือ Business 
Process Management ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหม่ในอนาคต
ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยมีการรับรองมาตรฐานด้านการวิเคราะห์และออกแบบสัญลักษณ์โดยองค์กร OMG 
(Object Management Group Business Process Model and Notation, Online, 2018) 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน BPMN 2.0 

 

 จากภาพที่ 1 กระบวนงานประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มกระบวนงาน 2) ส่วนผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยน าสารสนเทศกระบวนงานมาใช้เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบ
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กระบวนการท างานมีความชัดเจน ช่วยลดความซ้ าซ้อน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ตลอดจนสามารถน าทรัพยากรไปให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากรและการ
รายงานผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน BPMN ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เช่น อรอนงค์ อุดมวงศ์ 
(2557, หน้า 155-162) ได้ศึกษากระบวนการท างานของงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยใช้
รูปแบบของ BPMN ซึ่งใช้สื่อสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเพื่ออธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงาน 
สามารถพัฒนาโดยสร้างแบบจ าลองและน าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการท างานและ
อธิบายรายละเอียดของการด าเนินงานภายใน ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ และสราวุฒิ วลีธรชีพสวัสดิ์ (2558) 
ได้ศึกษาการสร้างกรณีทดสอบจากแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจอิงเหตุการณ์ขับเคลื่อนพบว่า BPMN ก าลัง
ได้รับความนิยมส าหรับงานวิเคราะห์และออกแบบเพื่อน าเสนอพฤติกรรมของกระบวนงานธุรกิจขององค์กร 
ซึ่งแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจได้ถูกสร้างมาจากความต้องการระบบการด าเนินงาน สามารถน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับสร้างแบบจ าลองทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และ Medoza et. al. (2015) ได้น าเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองกระบวนการ ส าหรับการจอดเรือของท่าเทียบเรือปานามา โดยใช้ 
Business Process Model and Notation (BPMN) และจ าลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องของข้อมูล เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนในการตัดสินใจเพื่อด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ เนื่องด้วยการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างประเทศ
ของท่าเทียบเรือปานามาที่มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนต่อการตัดสินใจที่จะ
ด าเนินงาน ในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งผลการทดลอง แบบจ าลองกระบวนการ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถ
มองเห็นภาพกระบวนการได้ในภาพรวม และสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้ตัดสินใจการด าเนินงาน
ได้ง่ายขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในส่วนงานที่รบัผิดชอบและมีประสบการณ์ในการใช้งาน จ านวนทั้งสิ้น 5 คน กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบสารสนเทศของแต่ละกอง และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติงาน 
 2. ขอบเขตระยะเวลาด าเนินการวิจัย  ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561-เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

นิยามศัพท ์

 บี พีเ อ็ม เอ็น 2.0 (BPMN 2.0) คือ มาตรฐานการสร้างแบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ (business 
process model) มีการน าสัญลักษณ์และรูปทรงต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานมาใช้อธิบายรายละเอียดและ
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ความสัมพันธ์ของกระบวนการท างานภายในองค์กร เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการ
ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (ฉัตรชัย บุญญะฐี, ออนไลน์, 2558) 
 โปรแกรมบิซากี โมเดลเลอร์ (Bizagi Modeler) คือ โปรแกรมส าหรับออกแบบ สร้างแบบจ าลอง
กระบวนการทางธุรกิจและท างานตามกระบวนงาน (workflow) โดยใช้สัญลักษณ์ ส าหรับการใช้งาน BPMN 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลโดย องค์กร OMG ใช้ส าหรับพัฒนากระบวนงาน โดยสามารถส่งออกข้อมูลเป็น
เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 ระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผล (business process monitoring system) คือ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนงาน ใช้ส าหรับการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงาน 
โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบสายงาน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข และ
ตรวจสอบให้ได้ผลงานอันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามความเหมาะสม 
 รายงานสรุปข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทยคือ รายงานสรุปข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส านักงานปลัดบัญชีทหาร โดยมีกอง
กรรมวิธีข้อมูลเป็นผู้ออกแบบรายงานข้อมูลสรุป โดยมีการสรุปทุกระยะเวลา 6 เดือน ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ 
และเมื่อครบ 1ปี จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีสื่อสารทหาร กรมการ
สื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยในกรณีครบระยะเวลาตัดจ าหน่าย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาขั้นตอนการท างาน ศึกษารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการส ารวจและวิธีการแสดงแบบรายงาน
ของข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อหากรอบแนวคิดของการส ารวจ  และแสดงแบบรายงาน
ข้อมลูครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้ทราบ
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน 
 3. ออกแบบและวิเคราะห์กระบวนงานและขั้นตอนการท างานของระบบติดตามข้อมูลครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งน างานวิจัยมาเป็นกรอบ
แนวคิด เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และออกแบบจ าลองระบบติดตามข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
 4. ทดสอบและประเมินผลการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบของแต่ละกอง เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
ได้แก่ แบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงาน  แบบสอบถามความคิดเห็น และแผนการติดตามข้อมูล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หลังจากนั้นผล
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การทดลองจะถูกประเมินผลด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการประมวลผลจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานเพื่อติดตามผลด าเนินงาน 

 

 หลังจากเสร็จสิ้นการออกแบบกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงานติดตามข้อมูลครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยซอฟท์แวร์ Bizagi 

Modeler (Bizagi company, Online, 2019) ผู้วิจัยทดสอบการประมวลผลของแต่ละกระบวนงานด้วยสถานการณ์

จ าลอง เพื่อค านวณประสิทธิภาพของกระบวนงานทั้งระบบ ผลจากการวิจัยพบว่า ค่าผลลัพธ์ของสถานการณ์

จ าลอง ของแบบจ าลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ของส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ผลลัพธ์ของการประมวลผลแบบจ าลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน 
 

ผลการวิจัย    
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (as-is process) ที่มีการติดตามผลการด าเนินการและบันทึกข้อมูล
ของแต่ละกองงานด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล (manual process) และเปรียบเทียบกับกระบวนการของระบบงาน
ใหม่ ที่พัฒนาขึ้นด้วย Bizagi Modeler (BIZAGI company, Online, 2019) โดยใช้เกณฑ์ประเมินผล 5 ระดับ 
(ต้ังแตน่้อยที่สุด = 1 ถึง มากที่สุด = 5) ซึ่งน ามาสรุปรายละเอียดไว้ 4 ด้าน ดังตารางที่ 1 
 
  ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงระบบ 

รายการ 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

X  SD X  SD 
1) ด้านความถูกต้องและครบถ้วนในการปฏิบัติงาน  2.38 0.49 4.13 0.34 

2) ด้านความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการ 2.88 0.34 4.09 0.30 
3) ด้านน าไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 3 0.62 4.06 0.25 
4) ด้านความช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหลกัการและแนวคิด 2.19 0.59 4.22 0.42 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.61 0.51 4.13 0.32 
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 จากตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน ด้าน
ความถูกต้องและครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการ ด้านน าไปใช้
งานได้จริงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ด้านความช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวคิด 
และผลจากการประเมินประสิทฺธิภาพการท างานของระบบในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและ
หลังการปรับปรุง (ภาพที่ 4) พบว่า หลังการปรับปรุงกระบวนงานอยู่ในระดับดี ดังนั้นจึงช่วยลดขั้นตอนใน
การท างานได้ดีมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ พบว่า ประสิทธิภาพการท างานหลังปรับปรุงกระบวนงาน
ด้วยระบบสารสนเทศมาตรฐานบี พี เอ็ม เอ็น อยู่ในระดับดี เนื่องจาก สามารถช่วยให้ผู้บริหารน าไปใช้
ประกอบการประเมิน วางแผนและตัดสินใจในการบริหารครุภัณฑ์ของหน่วยงาน โดยผลการวิเคราะห์และ
ติดตามข้อมูลนี้สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องชัดเจนอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผลการวิจัยมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Mendoza et. al. (2015), อรอนงค์ อุดมวงศ์ (2557) และธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ และสราวุฒ ิ 
วลีธรชีพสวัสดิ์ (2558) พบว่า ระบบมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตรงตามความต้องการของ
หน่วยงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามผลด าเนินงานให้เกิดความ
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ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยกว่าเดิม รวมทั้งสามารถน าองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ขยายผลได้ในอนาคต
.. 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับหน่วยงาน ควรศึกษารูปแบบกระบวนการ
และข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการติดตามผลด าเนินงานจากผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่
ยอมรับในแบบจ าลองที่ต้องการ 
 2. การพัฒนาคุณภาพของแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับหน่วยงาน ควรมีการใช้
ควบคู่กับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9000, ISO 9001 และ ISO/IEC 27001 เป็นต้น เพื่อให้ได้โครงสร้าง
กระบวนงานที่เป็นมาตรฐานสากล และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
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บล็อกเกอร์เพจท่องเทีย่วที่ประสบความส าเร็จบนสื่อสังคมออนไลน์ 
SUCCESSFUL TRAVEL BLOGGERS ON SOCIAL MEDIA 
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Dr. Wilaiphorn Chirawattanasate 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวบนสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จ 2) เพื่อศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคล (personal branding) ของบล็อกเกอร์
เพจท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จ 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของบล็อกเกอร์เพจ
ท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จ และ 4) เพื่อศึกษาการสร้างอิทธิพลของบล็อกเกอร์เพจ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้ติดตาม  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์
กลุ่มบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ใช้สื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจในการสื่อสารเป็นหลัก โดยมียอดติดตามตั้งแต่ 5 หมื่นคน
ขึ้นไป มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 1 ประเภท จ านวน 5 บล็อกเกอร์ และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดตาม โดย
เจาะกลุ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว จ านวน 5 คน ต่อ 1 บล็อกเกอร์ รวมทั้งสิ้น  
25 คน เป็นการเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้เหตุผลในการเลือกเพื่อความเหมาะสมในการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า บลอ็กเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จบนสื่อสังคมออนไลน์ จะประกอบด้วย 
1) Source คือ ทรัพยากรของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่จ าเป็นส าหรับการประสบความส าเร็จบนสื่อสังคมออนไลน์ 
2) Traveler หรือความเป็นนักเดินทาง ตัวตนของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สื่อสารออกไป
ยังผู้รับสารในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 3) Entertainment หรือสื่อความบันเทิง ทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ หรือกระทั่ง
คอนเทนต์ที่บล็อกเกอร์จะน าเสนอผ่านไปยังกลุ่มผู้ติดตามนั้นจะต้องผ่านการวางแผนในเร่ืองต่าง  ๆ อย่าง
ครบถ้วนรอบด้าน 4) Process คือกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้ติดตาม 
  
 
 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปีการศึกษา 2561 
** อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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 ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จในสื่อ
ออนไลน์ในอนาคต ต้องประกอบไปด้วย 4 แนวทาง คือ จะต้องสร้างแบรนด์บุคคลขึ้นมา สร้างกลยุทธ์การ
สื่อสาร และสร้างอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้ติดตาม ซึ่งเรียกได้ว่ามีความส าคัญอย่างมาก
ในการสื่อสารของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวตามโมเดล AIDA 
ค าส าคัญ: บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว, ความส าเร็จ, สื่อสังคมออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 The research was conducted to study 1) diverse ideas and backgrounds of successful travel bloggers 
on social media, 2) personal branding of successful travel bloggers on social media, 3) communication 
strategies of successful travel bloggers on social media, and 4) factors that influence the communication of 
successful travel bloggers on social media, which affect the travel decisions of their followers. This qualitative 
research had applied the in-depth interview as a crucial tool in collecting data from travel bloggers who 
mainly use Facebook page for communicating. It was used in order to uncover their communication strategies. 
The five travel bloggers have more than 50,000 followers and employ more than one type of social media. 
Additionally, the study included followers who follow travel blogs on social media to investigate the influence 
of the travel bloggers towards the followers’ behaviors, especially the Facebook followers, 5 followers per 
one blogger, totaling 25 followers. The author utilized the rationality to select the suitability of the sample 
group. 
 The successful factors of travel bloggers on social media were found as follows: 1) Sources are 
the necessary resources of travel bloggers to be successful on social media; 2) Identities of the bloggers 
can communicate to their followers; 3) Entertainments include pictures, videos, or contents that the bloggers 
present to their followers, which must be planned carefully, and 4) The decision-making process in 
travelling of the followers. 
 In consequence, so as to be successful travel bloggers in the future, they must have these four 
factors. In other words, they have to precisely generate their personal brandings, communication strategies, and 
influences that affect the travel decision-making of followers, which are highly important to the 
communication of travel blogs in accordance with the AIDA model.  
Keywords: travel bloggers, successful, social media. 
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บทน า 
 ในปัจจุบัน บล็อกเกอร์เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตลาดของธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งบล็อกเกอร์ 
หรืออาชีพนักเขียนออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นผู้น าทางความคิดของคนในยุคปัจจุบัน ที่
สร้างพื้นที่แสดงความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ที่มีความสนใจใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเหมือนกัน ได้ติดตามข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน (ศศิมา อุดมศิลป์, 2557)  
 จากการที่ผู้บริโภคสามารถเลือกค้นหาข้อมูลจากบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวได้โดยง่าย กลุ่มธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวจึงเห็นความส าคัญของช่องทางการสื่อสารการตลาดนี้ โดยเป้าหมายของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
คือผลักดันให้มีการมาท่องเที่ยวในพื้นที่ มีการเข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาในแง่มุม
ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ดังนั้น บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวจึงเป็นค าตอบในสิ่งที่ธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวต้องการ เพราะประหยัดต้นทุนในการท าการตลาด การท าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ยิ่งบุคคลที่
สามนั้นมีอิทธิพลต่อผู้ติดตามมาก ๆ แล้ว โอกาสที่ผู้บริโภคจะเปิดใจในการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง
แสดงทัศนคติย่อมมีโอกาสสูง ซึ่งบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวก็คือหนึ่งในบุคคลที่สามนั่นเอง จึงไม่แปลกที่บล็อกเกอร์
คือการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลที่สุดทางหนึ่ง เห็นได้จากบางสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบล็อกเกอร์แนะน าให้ไป
ท่องเที่ยวจะมียอดการไปใช้บริการที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเขียนรีวิวประสบการณ์ของบล็อกเกอร์ท าให้
เกิดกระแสตอบรับที่ดีนั่นเอง เพื่อเป็นแนวทางในการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้าง
ตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่
ประสบความส าเร็จบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยจะแยกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว 
และส่วนที่สองคือ ผู้ติดตาม เพื่อให้สามารถหาค าตอบเกี่ยวกับการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ
ได้อย่างครอบคลุมและรอบด้าน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบ
ความส าเร็จ 
 2. เพื่อศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคล (personal branding) ของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จ 
 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบ
ความส าเร็จ 
 4. เพื่อศึกษาการสร้างอิทธิพลของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว
ของผู้ติดตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-
depth interview) จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการวิเคราะห์
เน้ือหา (content analysis) จากการค้นคว้าศึกษาข้อมูลจากข่าวสารที่พบจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 แบ่งประชากรออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเลือก
บล็อกเกอร์ที่มียอดติดตามตั้งแต่ 5 หมื่นคนขึ้นไป และมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า  1 ประเภท 
จ านวน 5 บล็อกเกอร์ และกลุ่มผู้ติดตามบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จบนสื่อสังคมออนไลน์ เจาะ
กลุ่มผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว จ านวน 5 คน ต่อ 1 บล็อกเกอร์ รวมทั้งสิ้น 25 คน 
 4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้เคร่ืองมือหลักในการเก็บข้อมูลคือ แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ในลักษณะของ
ค าถามตามแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงเนื้อหาสาระที่ได้รับและรวบรวมจากสื่อต่าง ๆ โดยพัฒนามาจากการ
วิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว มุมมองต่าง ๆ และเร่ืองราวที่ผู้ติดตามสอบถาม
ไปยังแฟนเพจอีกด้วย จากนั้นน าค าถามเหล่านั้นมาประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างเป็นชุดเคร่ืองมือในการวิจัย 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แล้วตรวจสอบข้อมูล จากนั้น
ผู้วิจัยจัดแบ่งข้อมูลตามประเภทหัวข้อวิจัยที่ต้องการจะศึกษา โดยใช้ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีระบบและครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 6. การน าเสนอข้อมูล 
 น าเสนอข้อมูลและผลการวิจัยด้วยการบรรยายและพรรณนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยคือ น าเสนอ
ข้อมูลในแต่ละตอน และน ามารวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ประเภท  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการสัมภาษณ์บล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ 
 ตอนท่ี 1 แนวคิดและความเป็นมาของบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียว  จุดเร่ิมต้นของบล็อกเกอร์เพจ
ท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จนั้นเร่ิมต้นมาจากความชอบในเร่ืองการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยเร่ิมในช่วงที่สื่อ
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สังคมออนไลน์เข้ามาเป็นกระแสในประเทศไทย สามารถแยกประเภทของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่
ประสบความส าเร็จได้ดังน้ี  
 1. บล็อกเกอร์อิสระ บล็อกเกอร์กลุ่มนี้จะเขียนบล็อกเป็นของตัวเอง โดยมีการบ่งชี้หรือจ ากัดบล็อก
ของตัวเองว่าเป็นบล็อกส่วนตัว 
 2. บล็อกเกอร์มืออาชีพ บล็อกเกอร์กลุ่มนี้จะเขียนบล็อกเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ จะมีรายได้มาจากการเขียน
บล็อกเป็นการตอบแทน 
 ตอนท่ี 2 การสร้างแบรนด์บุคคลของบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ เทคนิคการ
น าเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จคือ  เลือกใช้ผู้หญิงที่
ชื่นชอบในการท่องเที่ยวมาเป็นตัวตนส าหรับการน าเสนอ เทคนิคการท่องเที่ยวที่สอดคล้องไปกับชื่อของ
เพจเพื่อง่ายต่อการสื่อสารและการค้นหา เทคนิคควบคุมการใช้ค าต่าง ๆ โทนสี และรูปแบบการน าเสนอที่
เป็นเอกลักษณ์ เทคนิคการสร้างความตื่นเต้นด้วยการใช้ภาพและค าโปรยหัวที่ชัดเจนและตรงประเด็นเพื่อ
เรียกความสนใจ สุดท้ายคือ น าเสนอมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยว 
 ตอนท่ี 3 กลยุทธ์การสื่อสารท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการเป็นบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียว  จ าเป็นที่
จะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารเสียก่อน โดยกลุ่มเป้าหมายที่บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนใหญ่เลือกคือ กลุ่มอายุระหว่าง 20-35 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน และมีเร่ืองของรายได้และ
ความฝันเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากการท่องเที่ยวจะต้องใช้เงินในการเดินทาง เลือกใช้กลุ่มเพศหญิง
เป็นหลักเนื่องจากมีโอกาสในการแท็กและการแชร์ให้เพื่อนหรือแฟนได้ง่ายกว่าเพศชาย และการเลือก
กลุ่มเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับอายุของบล็อกเกอร์และลักษณะการท าเพจอีกด้วย 
 ตอนท่ี 4 การสร้างอิทธิพลของบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจท่องเท่ียว
ของผู้ติดตาม จะต้องเลือกภาพหลักหรือเลือกจุดที่สวยที่สุด และแปลกจนท าให้เกิดความน่าสนใจ อีกวิธีคือ
การเลือกใช้ค าโปรยขึ้นต้นคอนเทนต์ โดยค าโปรยนั้นจะต้องดึงดูดใจ ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไป คอนเทนต์
ก่อนการเดินทางไปท่องเที่ยวควรเป็น How To หรือวิธีการเตรียมตัวท่องเที่ยว ก็จะท าให้คนเกิดความสนใจ
ได้มากขึ้น เป็นต้น ส่วนการท าให้ผู้ติดตามเดินทางไปท่องเที่ยวตามรอยนั้น คอนเทนต์ที่เสนอรายละเอียด
การเดินทางถือเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อให้ผู้ติดตามรู้สึกว่าสถานที่นั้น ๆ เข้าถึงง่ายและสามารถเดินทางเพื่อตาม
รอยในการท่องเที่ยวได้ มีการลงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการเดินทาง  จะช่วยให้การเดินทางนั้นมี
โอกาสความเป็นไปได้สูง 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้ติดตามบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ 
 ตอนท่ี 1 แรงจูงใจในการติดตามบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ  สามารถแบ่งกลุ่ม
ผู้ติดตามได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มคนที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นประจ า กลุ่มนี้จะน าสิ่งที่ได้จากคอนเทนต์ของ
บล็อกเกอร์เป็นหนึ่งในแนวทางด้านการท่องเที่ยว 2) กลุ่มคนที่มีความต้องการด้านการท่องเที่ยว เช่น คนที่
วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เป็นต้น 3) กลุ่มคนที่ชอบการท าคอนเทนต์ของเพจ กลุ่มนี้จะติดตามมา
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จากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อาจจะไม่ชื่นชอบในการท่องเที่ยว แต่ชอบวิธีการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์
ด้านการท่องเที่ยว  
 ตอนท่ี 2 บุคลิกภาพของบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จในมุมมองของผู้ติดตาม 
ผู้ติดตามให้ความส าคัญกับ 2 ลักษณะของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว คือ ตัวตนของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว 
และการน าเสนอเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว โดยลักษณะของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่
ท าให้ผู้ติดตามให้ความสนใจนั้นจะต้องจริงใจ ตื่นเต้นเร้าใจ และสุขุม 
 ตอนท่ี 3 กลยุทธ์การสื่อสารท่ีประสบความส าเร็จในมุมมองของผู้ติดตาม ประเภทคอนเทนต์ที่
ผู้ติดตามเลือกแชร์ คอมเมนต์ หรือส่งต่อ คือ คอนเทนต์ประเภทภาพและวิดีโอ คอนเทนต์ประเภทให้ความรู้ด้าน
การท่องเที่ยว คอนเทนต์สถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกและแตกต่าง และคอนเทนต์กิจกรรมร่วมสนุก ชิงรางวัล  
 ตอนท่ี 4 อิทธิพลทางการสื่อสารของบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ สิ่งที่ท าให้
ผู้ติดตามให้ความสนใจในการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) คอนเทนต์ ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เป็นทางการมาก
นัก หรือยืดยาวจนน่าเบื่อ 2) รูปภาพหรือคลิปวิดีโอ ต้องเป็นรูปภาพที่สวยงาม สะดุดตา 3) การเกร่ินน าเข้าสู่
เน้ือหาที่ดูตื่นเต้น น่าสนใจ 
 

อภิปรายผล  
 ตอนท่ี 1 แนวคิดและความเป็นมาของบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ จากการศึกษา
และเก็บข้อมูลท าให้พบว่า บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ บล็อกเกอร์อิสระ และบล็อกเกอร์มืออาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรีรัตน์ โพธิ์ทอง (2552) ที่จ าแนก
บล็อกเกอร์ออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ บล็อกเกอร์อิสระ บล็อกเกอร์ธุรกิจ บล็อกเกอร์องค์กร และบล็อกเกอร์
มืออาชีพ 
 ตอนท่ี 2 แบรนด์บุคคล (personal branding) ของบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ 
บล็อกเกอร์ที่ประสบความส าเร็จเลือกใช้ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเล่าผ่านคอนเทนต์ประเภทภาพ วิดีโอ 
โทนสี และการเรียบเรียงเน้ือหา โดยที่จะต้องเข้ากับเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของตนเอง จากการวิเคราะห์
บทสัมภาษณ์บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวและผู้ติดตามเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งผู้ติดตามให้ความส าคัญ
กับตัวตนของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว เนื่องจากความเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับในปัจจุบันมีบล็อกเกอร์
เพจท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย ท าให้ผู้ติดตามอาจจะเกิดความสับสนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ  อรวรรณ 
ปิลันธน์โอวาท (2554) ที่น าเสนอว่า โครงสร้างบุคลิกภาพ คือ กลุ่มความเชื่อและทัศนคติซึ่งมีประจ าตัวทุก
คน และจะส่งผลให้แต่ละคนมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปในสภาพการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งอาจสรุปได้ว่า บุคลิกภาพ 
หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเอง และเอเกอร์ (Aker, 1991, pp. 
347-356 อ้างถึงใน วิลินดา นนทมาตร์, 2557, หน้า 18-19) ประกอบกับการสร้างแบรนด์บุคคลให้แข็งแกร่ง
ต้องมีความแตกต่าง ความชัดเจน และความสม่ าเสมอ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดของผู้ติดตาม
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เช่นกัน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ แมคเนลลีและสปีค (McNally & Speak, 2006, p. 30)  และมีแนวคิดที่น่าสนใจ
คือ จุดเด่นด้านรูปแบบการเดินทาง จุดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยว จุดเด่นด้านเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบล็อกเกอร์ 
และจุดเด่นประเภทสื่อที่ใช้ หากสามารถน าเสนอผ่านจุดเด่นเหล่านี้ได้ก็จะท าให้บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวสามารถ
ครองใจผู้ติดตามได้อย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ติดตามบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่
ประสบความส าเร็จ 
 ตอนท่ี 3 กลยุทธ์การสื่อสารท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการเป็นบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียว บล็อกเกอร์
เพจท่องเที่ยวจะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์เนื้อหาต่าง  ๆ โดยส่วนใหญ่จะใช้
ลักษณะความต้องการด้านการท่องเที่ยวเป็นเกณฑ์หลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการท่องเที่ยวของผู้ติดตาม 
อาจกล่าวได้ว่า บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวเลือกผู้ติดตามเป็นศูนย์กลางของการท าคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ รูบิน (Rubin, 2009 อ้างถึงใน กันยาวีร์ นิธิยานันท์, 2558) ที่กล่าวไว้ว่า การใช้ประโยชน์
จากความพึงพอใจคือการน าผู้รับชมมาเป็นศูนย์กลางตามความจ าเป็นที่เฉพาะเจาะจง โดยผลักดันให้เกิดการ
เลือกในหลายประเภท ทั้งนี้หากบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวเลือกสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการมาน าเสนอ ย่อมท า
ให้การสื่อสารนั้นประสบความส าเร็จได้ง่าย อีกทั้งบล็อกเกอร์ที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่เลือกใช้การ
สื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลในยุคนั้น ๆ และมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้อง
กับมุมมองของผู้ติดตามในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่กล่าวว่า ผู้ติดตามให้ความสนใจในช่องทางเฟซบุ๊กเป็นหลัก 
ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจของ We Are Social และ Hootsuit (Marketing Oops, ออนไลน์, 2562) ที่กล่าวว่า 
เฟซบุ๊กเป็นแพลตฟอร์ม Social Media หลักที่คนไทยใช้กันอยู่มาก  
 ตอนท่ี 4 อิทธิพลทางการสื่อสารของบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง AIDA Model ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ติดตาม ที่กล่าวว่า เพื่อให้มีการตอบสนองจากผู้ฟังอย่างที่ปรารถนา ผู้สื่อสาร
ต้องสร้างข่าวสารที่มีประสิทธิผล ข่าวสารในอุดมคติคือข่าวสารที่ท าให้เกิดการรับรู้ (attention) ความสนใจ 
(interest) กระตุ้นความปรารถนา (desire) และก่อให้เกิดการกระท า (action) ซึ่งก็คือการตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือบริการน่ันเอง (อัศวนนท์ อู่สุวรรณ, 2554)  เป็นสาเหตุหลักที่ผู้วิจัยเลือกใช้ AIDA Model ซึ่งจะสามารถ
ตอบค าถามได้ว่าผู้ติดตามมีกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างไร และบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบ
ความส าเร็จควรท าอย่างไรเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติ 
 ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมารวบรวมเพื่อสร้างเป็นโมเดลผลการวิจัย STEP of successful travel bloggers 
โมเดลผลการวิจัยนี้มีที่มาจากการรวบรวมเร่ืองราวต่าง ๆ ของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวและผู้ติดตามเข้ามา
ผสมผสานกัน โมเดลผลการวิจัยนี้ตอบค าถามในแง่มุมที่ท าให้บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวประสบความส าเร็จได้ 
โดยจะผนวกกับมุมมองของผู้ติดตามเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่และครอบคลุม
รอบด้าน จนเกิดเป็นความส าเร็จทางการสื่อสารและการสร้างตัวตนของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวนั่นเอง 
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ภาพที่ 1 โมเดลผลการวิจัย STEP of successful travel bloggers 
 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยในโมเดล STEP of successful travel bloggers พบว่า องค์ประกอบ
ส าคัญของโมเดลแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 S: Source ทรัพยากรของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่จ าเป็นส าหรับการประสบความส าเร็จบนสื่อ
สังคมออนไลน์ มีองค์ประกอบย่อยดังนี้ 1) Story ความเป็นมา 2) Attitude ทัศนคติด้านการท่องเที่ยว 3) Passion 
ความต้องการด้านการท่องเที่ยว 4) Concept แนวคิดในการสื่อสาร และ 5) Knowledge ความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
 T: Traveler ความเป็นนักเดินทาง ประกอบด้วย 1) Personal Branding การสร้างแบรนด์บุคคลที่
ครอบคลุมในทุกมิติ 2) Vision of Travel วิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวที่กว้างไกล 3) Blog & Content ตัวตน
บนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ จะต้องมีความชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ และ 4) Target เป้าหมายในการสื่อสาร 
 E: Entertainment สื่อความบันเทิง ทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ และคอนเทนต์ ประกอบด้วย 1) How to 
ความรู้ในด้านวิธีการสื่อสาร 2) Channel ช่องทางการสื่อสาร 3) Planed การวางแผนการสื่อสาร 4) Content 
Process กระบวนการสร้างคอนเทนต์ที่ประสบความส าเร็จ และ 5) Data Base ฐานข้อมูล 
 P: Process กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้ติดตาม  ผู้วิจัยได้ใช้ AIDA model เข้ามา
เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
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  A  =  Attentions สร้างความดึงดูดความสนใจในตัวของบล็อกเกอร์หรือคอนเทนต์ 
  I =  Interest สร้างความสนใจอย่างต่อเน่ืองในตัวของบล็อกเกอร์หรือคอนเทนต์ 
  D  =  Desire สร้างความสนใจเดินทางท่องเที่ยวหรือการส่งต่อเน้ือหาต่าง ๆ 
  A  =  Action การท าให้ผู้ติดตามตัดสินใจเดินทาง/ตัดสินใจใช้บริการต่าง ๆ ที่บล็อกเกอร์เพจ
ท่องเที่ยวน าเสนอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากบล็อกเกอร์เพจท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ 
 1. บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวควรรู้จุดมุ่งหมายของการมาเป็นบล็อกเกอร์ เพื่อก าหนดทิศทางในการ
สื่อสาร 
 2. บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวควรก าหนดประเภทของการเดินทางให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถท าให้
เป็นจุดเด่นของตนเองได้ในอนาคต 
 3. เมื่อบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวเร่ิมมีชื่อเสียงแล้วและมีผู้สนับสนุนเข้ามาให้น าเสนอสินค้าร่วมกับ
การท่องเที่ยว ควรมีการวางแผนการด าเนินการด้านธุรกิจให้ดี 
  ข้อเสนอแนะในการประยุกต์เพื่อการใช้งาน 
 1. บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวควรเร่ิมจากสิ่งที่ตนเองมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่โดดเด่น หรือ
เร่ืองราวของตนเอง (source) 
 2. น าเสนอเร่ืองราวของตนเองออกไปในสองแง่มุม นั่นคือการสร้างตัวตนผ่านเพจหรือการสร้างตัวตน
ผ่านตัวบล็อกเกอร์เอง (traveler)  
 3. น าเร่ืองราวต่าง ๆ สื่อสารไปในลักษณะที่ให้ความบันเทิง แง่คิด และภาพลักษณ์ที่ดีบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ติดตาม (entertainment) 
 4. ใช้กระบวนการ AIDA เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลทางการสื่อสารของตนเอง และน าข้อมูลกลับไป
วิเคราะห์และพัฒนาในจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Source, Traveler หรือ Entertainment เพื่อความสมบูรณ์แบบ
ในการสื่อสารคร้ังต่อไป  
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การสื่อสารของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้วยความต้องการทางด้านธุรกิจ 
 2. ทัศนคติของผู้ติดตามที่มีต่อการน าเสนอสินค้าบนเพจของบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยว 
 3. การซื้อพื้นที่โฆษณาเพื่อการสื่อสารผ่านบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ในการพัฒนาระบบมีวิธีการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและก าหนดขอบเขตของการท างานระบบงาน
เดิม 2) ระบุความต้องการของระบบใหม่ 3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบ และ 5) ทดสอบและประเมิน
สิทธิภาพของระบบ ในการพัฒนาระบบได้ใช้ภาษา PHP และ Bootstrap Framework เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
มี Windows7 เป็นระบบปฏิบัติการ และ XAMPP เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จากการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผู้ใช้งานพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
 

ABSTRACT  
 This article is a development of an inventory database system for Sukhumnavaphan-uppatham 
School. The system development has five steps: 1) Study and defining of the scope of work the old system, 2) 
Defining of a new system requirements, 3) System design, 4) System development, and 5) Testing and 
evaluation of system. This system used PHP language and Bootstrap Framework for development tool, the 
operating system with Windows 7 and used XAMPP for database management system. According to the 
evaluation of system by users, the system performance is at a great level with the average of 4.34 and can 
be used effectively. 
Keywords: inventory database system for Sukhumnavaphan-Uppatham school. 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561  
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บทน า  
 เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้นจน
กลายเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของคนเกือบทุกระดับ ซึ่งบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น จากสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท า
ให้เกิดการรวบรวมข้อมูล ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา มีความสะดวกสบายในการติดต่อหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารให้มากขึ้น ช่วยในเร่ืองการประมวลผลที่รวดเร็ว ซึ่ง
หลายหน่วยงานต่างๆ จัดซื้อจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที มาใช้ในหน่วยงานต่อไป ซึ่งหาก
กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนมาก การใช้เวลาในการเดินส ารวจเก็บข้อมูลก็มากตามไปด้วย ท าให้
เสียเวลาในการด าเนินการส ารวจ โดยเฉพาะการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน จึงส่งผลให้
จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความคลาดเคลื่อนในการระบุรายละเอียดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือ
หน่วยงาน และเป็นของหน่วยงานใด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เพื่อลดระยะเวลาการส ารวจ ลดความผิดพลาดอัน
เกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                     
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
 2. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงาน
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งเป็น 
 1. ผู้ใช้ทั่วไป สามารถดูรายงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ 
 2. ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานของระบบ ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ 
และประเภทงบประมาณที่จัดซื้อได้ สามารถแสดงตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ของระบบได้ สามารถแสดง
รายงานทะเบียนครุภัณฑ์คงเหลือ รายงานค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ได้ สามารถแสดงการวิเคราะห์จ านวน
ครุภัณฑ์ในรอบ 5 ปี การวิเคราะห์มูลค าทรัพย์สินในรอบ 5 ป ีและสรุปการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ได้ 
 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลย ีและระบบงานที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี เทคโนโลยี และการศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ดังนี ้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

294 

 

  UML (unified modeling language) เป็นภาษาแผนภาพที่ใช้แสดงการท างานของระบบงาน ใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (object oriented analysis and design) ภาษาแผนภาพที่ใช้แสดงนั้น
มีหลายแบบด้วยกัน ได้แก่ Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram และ Activity Diagram ซึ่ง
มีหลักการในการออกแบบ Case Diagram คือ แผนภาพที่แสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ และความสัมพันธ์
กับระบบย่อยภายในระบบใหญ่ ในการเขียน Use Case Diagram ผู้ใช้ระบบจะถูกก าหนดให้เป็น Actor และ
ระบบย่อยคือ Use Case จุดประสงค์หลักของการเขียน Use Case Diagram ก็เพื่อเล่าเร่ืองราวทั้งหมดของระบบ
ว่ามีการท างานอะไรบ้าง เป็นการดึง Requirement หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ของระบบจากผู้ใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเร่ิมต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram  จะใช้สัญลักษณ์รูปคน
แทน Actor ใช้สัญลักษณ์วงรีแทน Use Case และใช้เส้นตรงในการเชื่อม Actor กับ Use Case เพื่อแสดงการ
ใช้งานของ Use Case ของ Actor นอกจากนั้น Use Case ทุกตัวจะต้องอยู่ภายในสี่เหลี่ยมเดียวกันซึ่งมีชื่อของ
ระบบระบุอยู่ด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case หมายถึง ความสัมพันธ์ที่แต่ละ Use Case ภายในระบบ
เองมีความสัมพันธ์กัน โดยความสัมพันธ์ของ Use Case สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ Include และ Extends  
  การเขียนภาพยูเอ็มแอล (unified modeling language: UML) ยูเอ็มแอล คือ โมเดลมาตรฐานที่ใช้
หลักการออกแบบโอโอพี (object oriented programming) รูปแบบของภาษายูเอ็มแอลจะมี Notation ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ที่น าไปใช้ใน Model ต่าง ๆ ยูเอ็มแอลจะมีข้อก าหนด กฎระเบียบต่าง ๆ ในการโปรแกรม โดย
กฎระเบียบจะมีความหมายต่อการเขียนโปรแกรม Coding ดังนั้น การใช้ยูเอ็มแอลจะต้องทราบความหมาย
ของ Notation ต่าง ๆ เช่น Generalize, Association dependency class และ Package สิ่งเหล่านี้มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการตีความของการออกแบบและดีไซน์ระบบ ก่อนน าไป Implement ระบบงานจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 UML Structure อย่างความสัมพันธ์แบบรวม (include relationship) 
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  เคร่ืองมือในการเขียนยูเอ็มแอล อาจใช้โปรแกรมส าหรับการวาดรูปต่าง ๆ เช่น Paint, Photoshop, 
PowerPoint, Visio หรือโปรแกรมอะไรก็ตามที่สามารถวาดรูปได้ นอกจากการใช้โปรแกรมแล้ว การวาดรูป
ลงบนกระดาษก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้จะไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกใน
การท างานให้ จึงมีผู้ผลิตซอฟแวร์ (software) หลายค่ายได้สร้างเคร่ืองมือส าหรับการท างานกับยูเอ็มแอล
โดยเฉพาะ อาทิ Rational Rose, Borland Together, Visual 
  Use Case Driven กระบวนการการพัฒนาโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท างานของ 
User เป็นหลัก หรือสนับสนุนความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ User ไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียว อาจจะ
หมายถึงระบบอ่ืนที่อยู่ภายนอกระบบก็ได้ (someone or something such as other system outside the system) 
User จะมีการกระท ากิจกรรมใด ๆ ต่อระบบ เช่น การสอดบัตรพลาสติกลงในเคร่ืองอ่านบัตร การกดปุ่ม
ตอบสนองต่อหน้าจอที่ปรากฏต่อผู้ใช้ การใช้งานเคร่ือง Automatic Teller Machine (ATM) และการรับเงินที่
เคร่ืองส่งออกมา โดย ATM หรือระบบจะมีการสร้างล าดับของงานขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์ให้ User 
หรือผู้ใช้กระบวนการตอบสนองของระบบอย่างมีล าดับ (sequence) เพื่อให้ได้งานตามต้องการ ในลักษณะนี้
เรียกว่า Use Case จึงเป็น Function การท างานของระบบที่ท าหน้าที่ให้ผลลัพธ์หรืองานตามที่ User ต้องการ 
(พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์, ออนไลน์, 2554) นักพัฒนาระบบจะน า  Use Case มาสร้างเป็น Model ที่สามารถ
อธิบาย Function การท างานที่สมบูรณ์ของระบบต่อไป อย่างไรก็ตาม Use Case ไม่ได้เป็นแค่เพียงสิ่งที่บอก
ถึงความต้องการของระบบ (specification requirement) แต่มันยังมีความส าคัญอย่างมากต่อการ Design, 
Implementation, Test และการติดตั้งใช้งานระบบ (deployment) จาก Use Case Model ที่เกิดขึ้น Developer 
จะสร้างล าดับของการออกแบบและพัฒนาระบบ การแตกรายละเอียด Use Case เพื่อให้สามารถพัฒนา
โครงการได้ โดยอาศัย Use Case เป็นแกนหรือตัวขับ หรือ Use Case Driven ดังนั้น Use Case Driven จึง
หมายถึงกระบวนการการพัฒนาระบบโดยมีการไหลของงานเกิดจากการใช้ Use Case (drive from use case) 
เป็นตัวก าหนด Use Case และด าเนินไปเป็นวงจร (development life cycle) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2548)  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  ได้แบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินการไว้ดังนี ้
 ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การจัดการข้อมูลห้อง การจัดการ
ข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่งออกรายงาน โดยผู้ดูแลระบบจะต้อง Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ 
  ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น ผู้ใช้งานระบบ (ผู้ดูแล) หน่วยงาน แอปพลิเคชัน 
และสามารถจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สิทธิการบันทึกข้อมูลจากผู้ใช้ 
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  2. ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถดูรายงานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ แบ่งการท างานออกเป็น
ระบบย่อยดังนี้ 
  ระบบงานส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับข้อมูลพื้นฐาน โดยข้อมูลที่ผู้ดูแล
ระบบจะต้องจัดการมีดังนี้ 
 การออกแบบระบบมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการบันทึก
ข้อมูลครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่  IT ที่ต้องส ารวจและเก็บข้อมูล
อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 Use Case Diagram ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

 

 
 ER Diagram ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยแต่ละความสัมพันธ์จะแสดงองค์ประกอบ
ที่มีในแต่ละหน้า และมีความสัมพันธ์ Relationship ในลักษณะต่าง ๆ 
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ภาพที่ 3 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram) ของระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงาน 
                     โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
 
 ระบบงาน การป้อนรหัสผ่าน Menu Log On 
 การเรียกใช้ค าสั่งต่างๆ ส าหรับการใช้งานเมนูต่าง ๆ หรือค าสั่งในโปรแกรม จะมีให้เลือกใช้งาน 
ซึ่งต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการงานค าสั่งต่าง ๆ ที่จะสามารถพบค าสั่งเหล่านี้ได้ในทุกระบบงาน 
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าเมนูต่าง ๆ การใช้งานประเภทพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 
 เป็นรายการของข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่มของครุภัณฑ์หรือพัสดุ หรือกล่าวอีกอย่างคือ รายการ
ย่อยของกลุ่มพัสดุหรือครุภัณฑ์ รายการข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มเติมเองได้ การแสดงรายการดังกล่าว
เลือกตามเมนูข้างล่าง เลือกเมนูค าสั่ง # ข้อมูลพื้นฐาน > ระบบงานระบบงานพัสดุ > ประเภทพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงเมนูและ ประเภทพัสดุ/ครุภัณฑ์ชนิดพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
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 ชนิดพัสดุ/ครุภัณฑ์ คือ ชื่อของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่โรงเรียนมีอยู่หรือต้องการจะซื้อเข้ามาใช้งานใน
โรงเรียน ถ้ารายการใดยังไม่มีในระบบ ผู้ใช้ต้องเพิ่มรายการต่าง ๆ ตรงเมนูนี้ก่อน เลือกเมนูค าสั่ง # ข้อมูล
พื้นฐาน > ระบบงานระบบงานพัสดุ > ชนิดพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

ผลการวิจัย 
   ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  ท าให้
ทราบว่าสามารถเกิดการท างานที่มีรูปแบบที่พัฒนาจากระบบเดิมเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยมีเกณฑ์คะแนน
จากกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 ท่าน แสดงในตารางที่ 1  
 
ตางรางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการใช้งานระบบในทุกด้านของกลุ่มผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  SD เชิงคุณภาพ 

ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.24 0.66 ดี 
ด้านความสามารถตามหน้าที่ในการท างานของระบบ 4.25 0.54 ดี 
ด้านความเร็วในการท างานของระบบ 4.47 0.51 ดี 
ด้านความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.27 0.51 ดี 
ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.27 0.51 ดี 

สรุปผลการใช้งาน 4.34 0.55 ดี 
 
 จากตารางที่ 1 ผลสรุปการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้งานในทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความเร็วใน
การท างานของระบบ ด้านความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านความปลอดภัยของ
ระบบ ด้านความสามารถตามหน้าที่ในการท างานของระบบ และด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล  
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ใช้คอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (กอบเกียรติ  สระอุบล, 2549) ใช้ภาษา PHP และ Bootstrap 
Framework เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2551) มี Windows7 เป็นระบบปฏิบัติการ และ 
XAMPP เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบ (admin) เป็นผู้ใช้ระดับสูงที่สุดในระบบ มีหน้าที่ในการ
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จัดการข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551) ได้แก่ ข้อมูลสิทธิผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ ข้อมูลประเภทห้อง ข้อมูลสถานะ ข้อมูลงบที่จัดซื้อ ข้อมูลรายงานตามห้อง 
ข้อมูลการค้นหาเลขครุภัณฑ์ การก าหนดการจัดหมวดหมู่สินค้า จัดการปรับปรุงและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบได้ทุกส่วนของระบบ 
  ระบบที่พัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลดระยะเวลาและขั้นตอนการท างานในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี ซึ่งได้ผล
สรุปการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้งานในทุกด้านอยู่ในระดับดี ระบบดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนา
ต่อเพื่อให้สามารถรองรับการท างานกับครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  ผู้พัฒนา
ระบบต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานด้านต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็นไป
อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง จะท าให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจต่อระบบมากยิ่งขึ้น 
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PROFESSIONAL COMPETENCIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS 

IN TECHNOLOGY ELECTRONICS IN EASTERN  
ECONOMIC CORRIDOR 

 
เสาวนีย์  จงใจจิตร* 

Saowanee Jongjaijit 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  สุขสกุลชัย** 
Assoc. Prof. Dr. Surachai Suksakulchai 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาความคาดหวังที่สถานประกอบการมีต่อสมรรถนะ
วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของ ผู้จัดการ หัวหน้า
สายงาน หัวหน้าช่าง และอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการในจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จ านวน 26 คน จากสถานประกอบการ จ านวน 14 แห่ง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และมีผลประเมินความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ยเท่ากับ 0.93 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ พบว่า 1 ) สภาพปัจจุบันของสถาน
ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีพนักงานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และจะได้รับการฝึกอบรมประมาณ 
5-15 วัน ก่อนเข้าท างานจริง ซึ่งหัวข้อในการอบรมจะเกี่ยวข้องกับการท างานของโรงงานและความปลอดภัย 
และ 2) สถานประกอบการมีความคาดหวังต่อนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
ด้านทักษะและความรู้เสริมอ่ืน ๆ  ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะการสื่อสาร และด้านบุคลิกภาพของ
.. 
 
 

* ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561 
** รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าธนบุรี 
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พนกังาน อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยสถานประกอบการให้ความส าคัญกับความสามารถในการปรับตัวของ
บัณฑิตกับที่ท างานมากที่สุด ( X = 4.50, SD = 0.51 ) และรองลงมาคือ ทักษะการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น 
Excel ( X = 4.31, SD = 0.79 ) และความรู้ในการท างานของเคร่ืองมือวัด   ( X = 4.27, SD = 0.72 )  
ค าส าคัญ: สมรรถนะวิชาชีพ, นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สถานประกอบการ, 
 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the companies’current conditions related to the 
professional competencies of undergraduate-level staff and examine the companies’ expectations towards the 
professional competencies of undergraduate students in electronic technology fields. The sample group 
included 26 participants which are companies’ owners, managers, chiefs, technician supervisor,  and 
others who work within 14 companies in Eastern Economic Corridor. Research tool used was a questionnaire 
which was evaluated by 3 experts. The results of Index of item-objective congruence (IOC) were equal to 
0.93. The statistics used in the research were mean, standard deviation, and percentage.  The result indicates that 
the current condition for most  companies’ employees are employees who hold undergraduate degree and have 
received training for 5-15 days before working.  The trainings are related to the work conditions and safety in 
the factory. The companies’ expectations for electronic technology students are knowledge and skills used 
in the related field and supplementary knowledge in operational skills, communication skills, and employee’s  
personality in high levels.  The most companies’ expectations  is adaptability of students in workplaces 
( X  = 4.50, SD = 0.51), followed by basic technology skills such as excel ( X  = 4.31, SD = 0.79 ), and 
the principles of instruments used  ( X  = 4.27, SD = 0.72). 
Keywords: professional competencies, undergraduate students of technology electronics, company,  
       eastern economic corridor. 
 

บทน า 

 ภาคอุตสาหกรรมนับเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญต่อประเทศ จากข้อมูลในปี 2555 มูลค่าการ
ผลิตในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนถึงร้อยละ 39.2 ของ GDP ประเทศไทย (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, ออนไลน์, 
2556) รวมทั้งมีการจ้างงานมากกว่า 5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของการจ้างงานทั้งหมด (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, ออนไลน์, 2557) ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการ โครงการ
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พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC (ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ออนไลน์, 2559) โดยมีการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 
จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Office of 
Thailand) หรือ สกพอ.  เป็นผู้ดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าใน
ระดับภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมพื้นฐานในปัจจุบัน 
ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
 จากผลของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการขยายตัวของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมเร่ือง
ก าลังคนที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพส าหรับงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ให้เพียงพอ เช่น ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถการคิด และทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนของประเทศ 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพให้มีมาตรฐานแรงงานในระดับสากลที่มีทักษะที่หลากหลายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนั้น การอาชีวศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากร
เหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงานที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม การผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยได้ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่สามารถพัฒนาบัณฑิตให้
มีคุณภาพตามที่สถานประกอบการต้องการ ทั้งนี้เพราะความไม่เชื่อมโยงของสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการ โดยสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรที่ก าหนดจากส่วนกลางหรือนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังขาดข้อมูลจากสถานประกอบการ  ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
เพื่อให้การบัณฑิตทางด้านสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับสายงานที่สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังที่สถานประกอบการมีต่อสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานประกอบการมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในจังหวัดที่มีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดที่มีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จ านวน 14 แห่ง โดยใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (haphazard or accidental sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยผู้วิจัยพยายามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือ 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  ตัวแปรต้น คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
  ตัวแปรตาม คือ สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพ 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 4 ข้อ  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 5 ด้าน 38 ข้อ โดยใช้
แบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
  แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้รับการประเมินหาค่าความตรงตามเนื้อหา (content validity) ด้วย
การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งผลประเมินมีค่า IOC เท่ากับ 0.93 
และแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะน าแบบสอบถามที่ได้มาตรฐาน
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 4. วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกับสถาน
ประกอบการทั้งหมด 17 แห่ง และได้รับความร่วมมือกลับมา 14 แห่ง โดยใน 14 แห่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 26 คนโดยใช้วิธีส่งหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลพร้อมกับแบบสอบถามโดยมีทั้งการส่งเป็นเอกสาร
ไปแล้วติดตามเก็บข้อมูลและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าร้อยละ (percentage) 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชนิดของสถาน
ประกอบการ 

โรงงานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร 5 19.2 

 โรงงานผลิต/ประกอบเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ 

17 
 

 65.4 

 โรงงานเกี่ยวกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 4 15.4 
ต าแหน่งงาน หัวหน้าสายงาน 9 34.6 
 หัวหน้าช่าง 2 7.7 
 Engineer 11 42.3 
 อ่ืน ๆ 4 15.4 
วุฒิการศึกษา อนุปริญญา 5 19.2 
 ปริญญาตรี 18 69.3 
 อ่ืน ๆ 3 11.5 
ประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 1 ปี 1 3.8 
 1-3 ป ี 13 50.0 
 4-6 ป ี 4 15.4 
 6   ปีขึ้นไป 8 30.8 

  ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานประกอบการประเภทโรงงานผลิต/ประกอบเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 17 คน (65.4%) ต าแหน่งงาน
ส่วนใหญ่เป็นวิศวกร จ านวน 11 คน (42.3%)  และหัวหน้าสายงานจ านวน 9 คน ( 3.46%) โดยมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน  18 คน ( 69.13%)  และมีประสบการณ์ในการท างาน 1-3 ปี มากที่สุด
จ านวน 13 คน (50%) 
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 2.  สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
 
ตารางที่ 2 จ านวนพนักงานสายปฏิบัติการระดับปริญญาตรีในโรงงาน/บริษัท 

จ านวนของพนักงานสายปฏบิัติการระดับปริญญาตรีในโรงงาน/บริษัท จ านวน (ความถี่) ร้อยละ (%) 

สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) น้อยกว่า 5 คน 6 23.1  
5-10 คน 3 11.5 
11-20 คน 1 3.8 
20 คนขึ้นไป 16 61.6 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) น้อยกว่า 5 คน 4 15.4 
5-10 คน 4 11.5 
11-20 คน 4 11.5 
20 คนขึ้นไป 16 61.6 

วุฒิการศึกษาอื่น ๆ น้อยกว่า 5 คน 4 15.4 
 5-10 คน 2 7.7 
 11-20 คน 0 0 
 20 คนขึ้นไป 20 76.9 

 
  ตารางที่ 2  แสดงจ านวนพนักงานสายปฏิบัติการระดับปริญญาตรีในโรงงาน/บริษัท พบว่า 
ส่วนใหญ่จะมีพนักงานมากกว่า 20 คน ทั้งในสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
(วศ.บ.)  และวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ (61.6%, 61.6%  และ 76.9%) 
 

ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงานสายปฏิบัติการระดับปริญญาตรีก่อนเร่ิมงานจริง 

ระยะเวลาในการอบรมโดยเฉลี่ยก่อนเร่ิมงานจริง จ านวน (ความถี่) ร้อยละ (%) 

สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) 

เร่ิมงานได้ทันที 7 26.9 
น้อยกว่า 5 วัน 2 7.7 
5-15 วัน 16 61.6 
15-30 วัน 1 3.8 
มากกว่า 30 วัน 0 0 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ระยะเวลาในการอบรมโดยเฉลี่ยก่อนเร่ิมงานจริง จ านวน (ความถี่) ร้อยละ (%) 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (วศ.บ.) 

เร่ิมงานได้ทันที 8 30.8 

น้อยกว่า 5 วัน 2 7.7 
5-15 วัน 14 53.8 
15-30 วัน 2 7.7 
มากกว่า 30 วัน 0 0 

 

   ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาในการอบรมของสถานประกอบการในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่
สถานประกอบการจะใช้เวลาในการอบรมพนักงานงานใหม่อยู่ในช่วง 5-15 วัน ร้อยละ 61.6 และ 53.8  
ส าหรับสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ตามล าดับ ล าดับรองลงมา
คือ สถานประกอบการสามารถให้พนักงานใหม่เร่ิมท างานได้ทันที  ร้อยละ 26.9 และ 15.4 ส าหรับสาขา
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4 หัวข้อการอบรมพนักงานใหม่สายปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 

หัวขอ้ในการอบรมพนักงานสายปฏิบัติการระดับปริญญาตรี จ านวน (ความถี่) ร้อยละ (%) 
วิธีการใช้เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรหน้างาน 22 84.6 
วิธีการแก้ไขเมื่อมีปัญหาหน้างาน 18 69.2 
ความปลอดภัยในการท างาน 16 61.5 
วิธีการท างานในโรงงาน/บริษัท 10 38.5 
การใช้เคร่ืองมือวัดต่าง ๆ 4 15.4 

 

   ตารางที่ 4 แสดงหัวข้อการอบรมพนักงานใหม่สายปฏิบัติการระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน พบว่า 
สถานประกอบการเกือบทุกแห่งจะอบรมเร่ือง วิธีการใช้เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรหน้างานเนื่องจากในวิทยาลัยมี
เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนจึงต้องอบรมเพิ่มเพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้แก่
พนักงานใหม่ วิธีการแก้ไขเมื่อมีปัญหาหน้างานในการท างานได้อย่างถูกต้อง และความปลอดภัยในการ
ท างานเพื่อลดการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 84.6  69.12  และ  61.5  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 จ านวนบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดรับ 

จ านวนบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดรับ จ านวน (แผนก) ร้อยละ (%) 
มากกว่า 10 คน 16 61.6 
1-2 คน 7 26.9 
ไม่ต้องการ 2 7.7 
3-5 คน 1 3.8 
5-10 คน 0 0 

 

   ตารางที่ 5 แสดงจ านวนบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานประกอบการเปิดรับในปัจจุบัน  
พบว่า ส่วนใหญ่สถานประกอบการมีความต้องการพนักงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป 
(61.6%)   
 

 3. ความคาดหวังของสถานประกอบการ   ผลการตอบแบบสอบถามในเร่ืองความคาดหวังของสถาน
ประกอบการประกอบด้วย 6 ด้าน โดยผู้วิจัยได้น าเสนอโดยย่อด้านละ 3 ข้อ ที่มีผลวิเคราะห์ 3 ล าดับแรก ดังนี ้
  3.1 ด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของสถานประกอบการด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพ 

 ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD ความคาดหวัง 

ด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพ 3.95 0.79 มาก 

- ความรู้ในหลักการท างานของเคร่ืองมือวัดต่าง ๆ  4.27 0.72 มากที่สุด 

- ความรูพ้ื้นฐานในสายงานที่ปฏิบัติ 4.19 0.63 มาก 

- ความรู้ทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน 4.19 0.80 มาก 

 
   ตารางที่ 6 แสดงผลความคาดหวังของสถานประกอบการด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพที่มีต่อบัณฑิต
ที่รับเข้าท างานโดยมีค่าเฉลี่ยรวมในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ( X = 3.95, SD = 0.79) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ในเร่ือง ความรู้ในหลักการท างานของเคร่ืองมือ
วัดต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.27, SD = 0.72) และรองลงมาคือ ความรู้พื้นฐานในสายงานที่ปฏิบัติ 
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( X = 4.19, SD = 0.63) และความรู้ทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน ( X = 4.19, SD = 0.80) ส่วนความรู้ใน
ด้านอ่ืน ๆ จะอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62-3.85)  
  3.2 ด้านทักษะและความรู้เสริมอื่น ๆ 
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของสถานประกอบการด้านทักษะและความรู้เสริมอื่น ๆ 

ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD ความคาดหวัง 

ด้านทักษะและความรู้เสริมอื่น ๆ 3.71 0.98 มาก 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานในการท างานได้ เช่น Excel เป็นต้น 4.31 0.79 มากที่สุด 

- ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 4.12 0.82 มาก 

- ความสามารถในการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 4.00 0.89 มาก 

 

   ตารางที่ 7 ความคาดหวังของสถานประกอบการทางด้านทักษะและความรู้เสริมอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71, SD = 0.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน
ในการท างานได้ เช่น Excel เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.27, SD = 0.79) และระดับรองลงมา 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ( X = 4.12, SD = 0.82) ส าหรับทักษะที่สถานประกอบการ
มีความต้องการในระดับปานกลางคือ ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงาน  ( X = 3.23, SD = 1.24) และความรู้
เร่ืองกฎหมายแรงงาน ( X  =2.96, SD = 1.15) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
  3.3 ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน  
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของสถานประกอบการด้านทักษะในการปฏิบัติงาน 

 ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD ความคาดหวัง 

ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน  3.84 0.96 มาก 
- การใช้เคร่ืองมือช่างพื้นฐานได้ เช่น คีม หัวแร้ง สว่าน เป็นต้น 4.15 0.88 มาก 
- การใช้เคร่ืองมือได้ถูกต้องตามลักษณะของงาน 4.12 0.71 มาก 
- การใช้เคร่ืองมือวัดพื้นฐานได้ เช่น มัลติมิเตอร์ สโคป เป็นต้น 3.92 1.26 มาก 
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   ตารางที่ 8 แสดงความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตทางด้านทักษะในการ
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.84, SD = 0.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77-4.15) โดยทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้เคร่ืองมือช่างพื้นฐานได้
เช่น คีม หัวแร้ง สว่าน ( X = 4.15, SD = 0.88) และการใช้เคร่ืองมือได้ถูกต้องตามลักษณะของงาน ( X = 4.12, 
SD = 0.71)  ยกเว้น การใช้เคร่ืองมือวัดขั้นสูงได้ เช่น Logic Analyzer เป็นต้น ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23, 
SD = 1.21)  
 

  3.4 ด้านทักษะการสื่อสาร   
 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของสถานประกอบการด้านทักษะการสื่อสาร 
 

ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD ความคาดหวัง 

ด้านทักษะการสื่อสาร 3.88 0.86 มาก 
- ทักษะในการอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับผู้อื่นได้ 4.19 0.69 มาก 
- ทักษะด้านการอ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 4.00 0.98 มาก 
- ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในงานที่ปฏิบัติให้กับผู้อ่ืนได้ 3.92 0.91 มาก 

 

   ตารางที่ 9 ความคาดหวังของสถานประกอบการด้านทักษะการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.88, SD = 0.86) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทักษะด้านการสื่อสารทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.81-4.19) หน่วยทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะในการอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับผู้อ่ืน
ได้ ( X = 4.19, SD = 0.69) และทักษะรองลงมาคือ ทักษะด้านการอ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ( X = 
4.00, SD = 0.98)  
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  3.5 ด้านบุคลิกภาพของพนักงาน   
 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของสถานประกอบการด้านบุคลิกภาพของพนักงาน 

 ความคาดหวังของสถานประกอบการ 
ระดับความคาดหวัง 

X  SD ความ

คาดหวัง 

ด้านบุคลิกภาพของพนักงาน 4.14 0.74 มาก 
- ความสามารถในการปรับตัวของบัณฑิตให้เข้ากับที่ท างาน  4.50 0.51 มากที่สุด 
- กิริยานอบน้อมมีผลต่อการพิจารณารับเข้าท างาน/เลือนขั้นเงินเดือน 4.19 0.98 มาก 
- สภาวะผู้น าของบัณฑิตมีส่วนส าคัญเพียงใดต่อการท างาน  4.15 0.54  มาก 

 
   ตารางที่ 10 ความคาดหวังของสถานประกอบการด้านบุคลิกภาพของพนักงานมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X =4.14, SD =0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพของพนักงานที่ใช้ประกอบการ
คาดหวังมากที่สุดคือ ความสามารถในการปรับตัวของบัณฑิตให้เข้ากับที่ท างาน ( X =4.50, SD=0.51) และ
รองลงมาคือ  กิริยานอบน้อมมีผลต่อการพิจารณารับเข้าท างาน/เลื่อนขั้นเงินเดือน  ( X =4.19, SD=0.98) และ
บุคลิกภาพด้านอ่ืน ๆ จะอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65-4.19)  
 

อภิปรายผล   
 1. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 
  จ านวนพนักงานสายปฏิบัติการระดับปริญญาตรีของโรงงาน/บริษัท ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกโดยส่วนมากจะมีจ านวนพนักงานระดับปริญญาตรีมากกว่า 20 คน ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากสถาน
ประกอบการในบริเวณนี้มักมีขนาดใหญ่รวมทั้งเป็นบริษัทชั้นน าของประเทศ ถึงแม้ว่าการประกอบการจะมี
พนักงานระดับปริญญาตรีอยู่แล้วจ านวนมากแต่ก็ยังเปิดรับสมัครบัณฑิตในสายอ่ืนอีกจ านวนมากเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมก าลังคนให้พร้อมในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์, 2560)  
  ในการรับบัณฑิตเข้าท างาน สถานประกอบการส่วนใหญ่จะมีการอบรมให้กับพนักงานใหม่
เป็นระยะเวลาระหว่าง 5-15 วัน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อม
ก่อนท างานจริง การที่สถานประกอบการส่วนใหญ่ใช้เวลา 5 -15 วัน ในการอบรมพนักงานเพราะว่าเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมไม่นานหรือสั้นเกินไป เพื่อให้พนักงานมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะท างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและปลอดภัย  ในกรณีที่สถานประกอบการมีการอบรมพนักงานเป็นระยะเวลา 15-30 วัน เพราะ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มีความยากและมีความละเอียดอ่อนจึงต้องใช้เวลาในการอบรมนานถึงจะปฏิบัติงานจริง
ได้  แต่อย่างไรก็ตามมีสถานประกอบการที่ไม่มีการอบรมให้กับพนักงานซึ่งโดยมากมักจะเป็นสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก (สุเมฆ ขาวงาม, 2548) พบว่า สถาบันการอาชีวศึกษายังขาดเคร่ืองมือที่ทันสมัยที่จะ
ให้นักศึกษาได้ฝึกหัด ดังนั้นทวิภาคีจึงเป็นหนทางที่จะช่วยท าให้นักศึกษาได้เจอกับสภาพจริงและเคร่ืองมือ
จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 
  หัวข้อที่ใช้ในการอบรมส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือของสถานประกอบการ 
เนื่องจากสถาบันการศึกษายังไม่มีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรที่สอดคล้องกับการท างานจริง นอกจากนั้นสถาน
ประกอบการยังต้องเสริมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความปลอดภัยในโรงงานส าหรับพนักงานทุกคน 
(พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554, 2554, หน้า 9) 
 2. ความคาดหวังต่อสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส์ของสถาน
ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า บัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุดคือ บัณฑิต
ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับที่ท างาน เพราะสถานประกอบการแต่ละแห่งจะมีสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันการปรับตัวเข้ากับที่ท างานใหม่จึงส าคัญมากที่สุดเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของงาน   
  บัณฑิตที่มีความรู้ในหลักการท างานของเคร่ืองมือวัด และสามารถใช้เคร่ืองมือพื้นฐานที่ถูกต้อง
ตามลักษณะงานเป็นความรู้ที่บัณฑิตทุกคนควรจะต้องมี ทั้งนี้เป็นเพราะคุณภาพของงานขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการใช้เคร่ืองมือวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน (สมศรี เวชวิฐาน, 2548)   
  ความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญที่บัณฑิตควรมี และควรจะได้รับการฝึกฝนจนติด
เป็นนิสัย ทั้งนี้เพราะการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายถ้าบัณฑิตไม่มีความรู้
เร่ืองความปลอดภัยอย่างเพียงพอ   
  นอกจากความรู้และทักษะที่ตรงกับสายงานแล้ว บัณฑิตควรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น  Excel  Word เป็นต้น ดังนั้น สถาบันการอาชีวะจึงควรที่จะต้องส่งเสริมให้บัณฑิตได้รับ
ความรู้และทักษะทางด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นความรู้ที่ส าคัญในปัจจุบันซึ่งจะช่วยท าให้การ
ท างานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความรวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น  
  นอกจากสมรรถนะทางด้านทักษะและความรู้แล้ว บัณฑิตสมัยใหม่ควรมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องเป็นคนที่มี
ลักษณะเป็นผู้น าแต่มีความนอบน้อม  ซึ่งจะท าให้การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมมีปัญหาด้านบุคลากร
น้อยลง  และควรมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (นฤมล ชูชินปราการ 
และคณะ, 2543) 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. สถาบันการอาชีวศึกษาควรเตรียมก าลังคนระดับปริญญาตรีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ
ตามที่สถานประกอบการมีความคาดหวังและเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาควรมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรให้มี
ความช านาญในด้านการใช้แบบพื้นฐาน จ าลองสถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหาหน้างานที่อาจจะเกิดขึ้นตอน
ปฏิบัติงานจริง และจัดการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ
ทรัพย์สินและชีวิตในสถานที่ท างานอย่างเคร่งครัด 
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาควรสนับสนุนในการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ให้พร้อมส าหรับการฝึก
ทักษะขั้นพื้นฐานเพื่อใหม้ีทักษะมากเพียงพอสามารถท างานในสถานประกอบการได้ทันทีเมื่อบรรจุเข้าท างาน 
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาควรผลิตบัณฑิตบัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาชีพในเร่ืองของหลักการท างาน
ของเคร่ืองมือวัดทั้ง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของการท างานในโรงงาน/บริษัท ซึ่งจะท าให้ได้โอกาสท างานเพิ่มขึ้น 
 5. สถาบันการอาชีวศึกษาควรพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น Excel และ Word เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานประกอบการซึ่งจะช่วยท าให้บัณฑิตสามารถหางานท าได้เร็วขึ้น 
 6. สถาบันการอาชีวศึกษาควรการฝึกฝนให้บัณฑิตมีความสามารถสื่อสาร เช่น การอธิบาย การ
ถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 
 7. สถาบันการอาชีวศึกษาควรพัฒนาทางด้านจิตพิสัยให้แก่บัณฑิตควบคู่กับความรู้และทักษะด้วย 
เช่น การปรับตัวเข้ากับที่ท างาน การเข้าสังคม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จ านวน 10 
คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  2) แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการประเมินพบว่า 1) แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม 
อยู่ที่ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70  2) บุคลากรโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์มีความพึงพอใจ
ต่อแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42 
ค าส าคัญ: แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์, การประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร 
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ABSTRACT  
 This article was a development to inventory electronic portfolio purposely conducted to evaluate 
performance competencies of Sukumnavapan-uppatham school personnel. The samples consisted of 10 
personnel from Sukumnavapan-uppatham school. Tools used in this study were: electronic portfolio and 
questionnaires on the personnel satisfaction for electronic portfolio. Data were analyzed by the content 
analysis method, frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 It was found that 1) The quality of Electronic Portfolio was considered as a good level with the 
mean of 4.27 and the standard deviation of 0.70. 2) Personnel satisfaction with the electronic portfolio was 
at a high level with the mean of 4.52 and the standard deviation of 0.42. 
Keywords: electronic portfolio, evaluating performance of personnel. 
 

บทน า 
 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์จัดเก็บแฟ้มสะสมงานของครู ในรูปแบบของเอกสารซึ่งใช้กระดาษ
ในการน าเสนอผลงาน เนื่องจากยังไม่มีรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารและครู ท าให้
แต่ละปีองค์กรสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษจ านวนมาก และเกิดปัญหาในการค้นหาข้อมูลส าคัญ
ที่ครูต้องน าไปใช้ในการประเมินผลงาน ทั้งการประเมินพัฒนาครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย การเลื่อนเงินเดือน การจัดท า
รายงานการพัฒนาตนเอง (SAR) รวมไปถึงการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่  นอกจากนี้โรงเรียนต้องรับภาระใน
การหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารซึ่งไม่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบาลที่มีนโยบาย
ให้ภาครัฐน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติราชการ  
 งานของครูมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้าน
การพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งการท างานของครูจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้นั้นจะต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Castetter, 1981) 
โดยอาศัยวิธีในการประเมินการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ซึ่งวิธีที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ประเมินการปฏิบัติงานครูมีหลากหลายวิธี เช่น การพิจารณาจากผลส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน การจด
บันทึก การส ารวจจากหลักสูตร การส ารวจแบบ Tripod และการใช้แฟ้มสะสมงาน  แต่วิธีที่ดีที่สุดในการประเมิน
การปฏิบัติงานครูคือ การใช้แฟ้มสะสมงาน วิธีการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินการปฏิบัติงานครูจะท า
ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากกว่า เนื่องจากแฟ้มสะสมงานเป็นที่บรรจุหลักฐานการปฏิบัติงานของครู 
และสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะและประเมินผล สรุปรวมได้ด้วย (ลัดดาวัลย์  
ซื่อตรง, 2540) นอกจากนี้ (Sivakumaran, Holland & Heyning, 2010) ยังกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากแฟ้ม
สะสมงานครู เพื่อเป็นทางเลือกในการประเมินการปฏิบัติงานของครูในการเป็นหลักฐานส าหรับการว่าจ้างเข้า
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ท างาน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้น หรือก าหนดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 จากปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอ ‚การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลงานครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์‛ โดยเป็นแนวทางในการประเมินผล
ตามสภาพจริง ซึ่งจะเป็นการบันทึกประวัติการพัฒนาวิชาชีพของครูทุกคน ทั้งปริมาณการสอน เช่น จ านวน
ชั่วโมงการสอน ผลของการพัฒนาตนเอง การเข้ารับการอบรมทางไกล การอบรมออนไลน์ เพื่อไม่ให้ครูต้อง
ยุ่งยากในการจัดท าเอกสารหลักฐาน เพื่อเป็นการลดปริมาณการท างานเอกสารของครู ท าให้ผู้บริหารสามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานของครูตามสภาพจริง  และประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ได้ง่าย รวดเร็ว 
สะดวกในการจัดเก็บและค้นหาแฟ้มข้อมูล ทั้งยังช่วยให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  อีกทั้งยังสอดรับต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้น าเทคโนโลยีสารเทศมาประยุกต์ใช้
เป็นเคร่ืองมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพื่อพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรคือ ครูและบุคลากรโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จ านวน 80 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ครู
และบุคลากรโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จ านวน 10 คน 
 2. ตัวแปรต้นคือ การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ผลงานครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
 3. ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้งานแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)  
 4. ขอบเขตระยะเวลาด าเนินการวิจัย ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2561-เมษายน พ.ศ. 2562 
 

แนวคิด ทฤษฎี และระบบงานที่เก่ียวข้อง 
 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ (2551, หน้า 7) กล่าวว่า แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการผลงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ
การน าเข้าข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนโดยอาจเรียกอีกแบบ
หนึ่งว่า แฟ้มสะสมงานดิจิทัลหรือแฟ้มสะสมงานโดยคอมพิวเตอร์ (Piper, 1999) โดยมีการจัดเก็บ ข้อมูลใน
รูปแบบของระบบฐานข้อมูล (database system) ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดีกว่าระบบ
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แฟ้มข้อมูล รวมทั้งมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูง โดยมีฐานข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งหรือศูนย์รวมของข้อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กัน มีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแบบแผนซึ่งก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่ง
รวมของข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ และถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียว ผู้ใช้งานต่าง ๆ ในแต่
ละแผนกสามารถใช้ข้อมูลส่วนกลางนี้เพื่อน าไปประมวลผลร่วมกันได้ และสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
ท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในข้อมูล 
 อุทุมพร จามรมาน (2540, หน้า 2) กล่าวคือ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเก็บสะสมผลงานใน
รูปแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้พัฒนาแฟ้มสะสมงานสามารถสะสมและจัดเก็บผลงาน
ที่อยู่ในหลายรูปแบบ เช่น เสียง วิดีโอ รูปภาพ เป็นต้น แลมซัน (Lamson et al., 2001) กล่าวว่า แฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสะสมหลักฐานและการสะท้อนตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสติปัญญา
และวิชาชีพที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ของโปรแกรมการศึกษาในรูปแบบมัลติมีเดีย ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของโปรแกรม
การศึกษานี้สัมพันธ์กับหลักสูตรงานที่ได้รับมอบหมายการประเมินครูและมาตรฐานการศึกษา โดยสรุป แฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบและการจัดการกับผลงาน
โดยใช้ประโยชน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง
เป็นการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดีกว่าแฟ้มข้อมูลที่เป็นเอกสาร เอ้ืออ านวยต่อการประเมินประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
 การประเมินการปฏิบัติงานครูน้ัน อาจจะใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละวิธีนั้นต่างมีข้อดี 
และข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินการปฏิบัติงานครูคือ การใช้แฟ้มสะสมงาน ซึ่ง
การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินครูนั้นจะท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากกว่า รวมทั้งยังสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ และดูผลสรุปสุดท้ายได้ด้วย (ลัดดาวัลย์  ซื่อตรง , 2540) อย่างไรก็ตามใน
ประเทศไทยได้มีการน าแฟ้มสะสมงานมาใช้เพื่อแสดงถึงความสามารถในการท างาน พัฒนาความรู้และ
ความสามารถของครูและผู้เรียน รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถในการสอนที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของครูผู้เป็น
เจ้าของแฟ้ม 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บุญเลิศ  ค่อยสะอาด (2541) วิจัยเรื่อง ปัญหาความต้องการในการนิเทศ
และแนวทางพัฒนางานการจัดท าแฟ้มสะสมงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
เขตการศึกษา 12 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) ปัญหาการจัดท าแฟ้มสะสมงานครูในภาพรวมจ าแนกตามจังหวัด
ที่ตั้ง 2) ความต้องการในการนิเทศการจัดท าแฟ้มสะสมงานของข้าราชการครู 3) ความต้องการในการนิเทศการ
จัดท าแฟ้มสะสมงานของข้าราชการครู และ 4) แนวทางการพัฒนางานจัดท าแฟ้มสะสมงานของข้าราชการครู 
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางการพัฒนางานจัดท าแฟ้มสะสมงานของข้าราชการครูในด้านการวางแผนการจัดท า
แฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือกงานหรือหลักฐาน การจัดระบบของแฟ้มสะสมงาน การ
แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน การตรวจสอบความสามารถของตน 
 นีรวัลย์ สุดยิ่ง (2549) วิจัยเร่ือง ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนวินิต
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ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พบว่า ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบ
สารสนเทศที่ใช้พิจารณาขึ้นเงินเดือนของอาจารย์โดยคณะผู้บริหาร และอ านวยความสะดวกให้กับฝ่ายบุคลากร
ในการจัดการของอาจารย์ รวมทั้งอาจารย์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 
ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการสอน ประวัติการลา 
ประวัติสื่อการเรียนการสอน ประวัติการอบรม ประวัติผลงาน และประวัติผลการประเมินผลงาน ซึ่งมีเคร่ืองมือ
ในการประเมินผลงาน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ท าหน้าที่ในการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ระบบ และสามารถก าหนด
สิทธิ์ผู้ใช้ระบบ ผู้บริหารซึ่งเปน็ผู้ใช้หลักในการให้คะแนนประเมินผลงานอาจารย์ ฝ่ายบุคลากรท าหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลอาจารย์ สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล ของอาจารย์ และอาจารย์ท าหน้าที่
เพิ่ม แก้ไข ลบประวัติส่วนตัว ประวัติการอบรม ประวัติผลงานดีเด่น และประวัติสื่อการเรียนการสอน 
 ประกอบ  กรณีกิจ และพิทักษ์  โสตถยาคม (2552) วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครู ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 2) เนื้อหาของแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 3) การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 4) การวางแผนพัฒนาตนเองในแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 5) บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 6) เคร่ืองมือในการพัฒนา
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ และ 7) การประเมินผลแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ครูกลุ่มทดลองและ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 11 คน มีความเห็นว่าองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 จากงานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการวิจัยที่
น ามาใช้ได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนางานจัดท าแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบสารสนเทศโดยมี
การพัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประวัติการสอน ประวัติการลา ประวัติสื่อการเรียนการสอน ประวัติการอบรมประวัติผลงาน และประวัติผล
การประเมินผลงาน 
 2. แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครู ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 2) เนื้อหาของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 3) การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
4) การวางแผนพัฒนาตนเองในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 5) บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 6) เคร่ืองมือในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ และ 7) การประเมินผลแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
  ประชากร คือ บุคลากรโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 80 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 คน โดยการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  และแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. การด าเนินการทดลองแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนแรก เตรียมการทดลอง  1) เตรียมสถานที่ในการทดลอง โดยผู้วิจัยได้ขอหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในการใช้สถานที่และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  2) เตรียมบุคลากรในการท า
วิจัย โดยก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการทดลอง  3) เตรียมเคร่ืองมือที่จะน ามาใช้ใน
การทดลองโดยเคร่ืองมือดังกล่าวผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการทดลอง  1) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มทดลองจากครูและบุคลากรโรงเรียน
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จ านวน 10 คนโดยการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)  2) กลุ่มตัวอย่างรวบรวม
ข้อมูลของตนเองและน าเข้าสู่แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นศึกษาผลของการใช้รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยประเมินผล
โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปผลการวิจัยต่อไป 
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินคุณภาพของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
พบว่า แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.70 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพระดับดีมาก ได้แก่  ความง่าย
ต่อการใช้งานของแฟ้มสะสมงาน e-Portfolio  ความถูกต้องของการเชื่อมโยงและภาพรวมของแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58 ส่วนระดับที่ต่ าสุดคือ ด้านความ
เหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58 ส่วนที่เหลือเป็นคุณภาพในระดับดี มีช่วงคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51-4.50 
ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) พบว่า 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแฟ้มสะสมผลงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 และผู้วิจัยขอน าผล 3 ล าดับที่ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม และด้านแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
มีประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 รองลงมาเป็นแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ ความเหมาะสมในการเลือกใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมายโดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3 
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อภิปรายผล 
 การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ประเมินคุณภาพระบบงานอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.70  ผลของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานชี้ให้เห็นว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับคุณภาพระบบไปในทิศทางเดียวกัน และผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้ระบบจ านวน 10 คน พบว่า ผู้ตอบเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70 จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.52   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 ซึ่งผลของส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบงานไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ ธีรยุทธ  
พึ่งเทียร (2543, หน้า 11) และ ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ (2543, หน้า 41) กล่าวว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับศูนย์
หมายความว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีการกระจาย ถ้าเป็นความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่า
ความพึงพอใจของครูผู้สอนทุกคนมีความพอใจต่อสิ่งนั้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. บุคลากรจ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งส าคัญเพื่อที่จะช่วยให้การใช้งานแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ดียิ่งขึ้น 
 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้สร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ต้องรองรับการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อมุ่งเน้นไปที่
องค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารโดยพัฒนาขึ้นในลักษณะ
การใช้โปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุและสร้าง
รายการน าเสนอข้อมูลสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจรูปแบบของกราฟต่าง ๆ ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผ่าน Dashboard ด้วยโปรแกรม Tableau ได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและมีประสิทธิภาพ และการออกแบบ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server 2014  จากผลการศึกษาและการประเมินผลความพึงพอใจ
จากผู้บริหารและพนักงานจ านวน 10 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรมมี
ค่าเฉลี่ย 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 ซึ่งอยู่ในระดับดี สรุปได้ว่า  ระบบงานนี้สามารถ
วิเคราะหเ์พื่อประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, คลังข้อมูล, ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, อุบัติเหตุ  
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ABSTRACT  
  This research aims to study the components of business intelligence so as to focus on the 

components of business intelligence and to support decision making for executives. The researcher 
developed the use of business intelligence in order to analyze data and generate reports. These are 
presented to support the decision-making process in the form of graphs. These can be displayed on the 
dashboard with Tableau program correctly, accurately and efficiently and can be beneficial to help analyze 
the injuries and deaths from accidents. The researcher designed a database management system with 
Microsoft SQL Server 2014. Based on the results of the study and the evaluation of satisfaction of 10 
executives and employees, it was found that the satisfaction of data analysis was 4.10 and the standard 
deviation was 0.08, which can be considered at a good level. It is concluded that this system can be analyzed 
for decision-making and can improve the efficiency of the operation planning of the staff of the accident 
relief services. 
Keywords: business intelligence, data warehouse, database management system, accident. 
 

บทน า  
 อุบัติเหตุทางถนนนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลกเนื่องจากเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ 
ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตเพราะมีการใช้บริการทางถนนที่มีแนวโน้มปริมาณการใช้งานสูงขึ้น ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลืออุบัติเหตุบนถนน เนื่องจากอุบัติเหตุจราจรก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะถนนที่ใช้ความเร็วสูง เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะก่อให้เกิด
ความเสียหายที่รุนแรงกว่า ซึ่งการวางแผนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง และจะบริหารจัดการอย่างไรให้เหมาะสม การวางแผนทางด้านทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ และต าแหน่งที่เจ้าหน้าที่ประจ าจุดส าหรับให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันอาจยังไม่
สอดคล้องกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวัน ช่วงเวลา หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรูปแบบรายงาน
การเกิดอุบัติเหตุที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานและการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารยังไม่ครอบคลุมความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการให้บริการหาก
เจ้าหน้าที่เข้าถึงจุดที่เกิดเหตุไม่ทันท่วงที (สุรชาติ วรกุลรังสรรค์, 2561) 
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน าระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence systems) มาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลที่
มากมายในการการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต่าง ๆ โดยข้อมูลนั้นจะต้องทันกับเหตุการณ์ เพราะมีข้อมูลเกิดขึ้น
เป็นประจ าทุกวัน การจัดท ารายงานจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงและมีความยุ่งยาก ดังนั้น จึงได้น าธุรกิจอัจฉริยะ 
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(business intelligence) ซึ่งเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์ (software) ที่น าข้อมูลที่มีอยู่ จัดท ารายงานในรูปแบบต่าง 
ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูลของงาน
ในมุมมองต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถถามตอบค าถามทางธุรกิจได้หลายมุมมองอย่างรวดเร็ว สามารถ
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีความหลากหลายภายในมาท าการวิเคราะห์ได้ จากการน าระบบธุรกิจอัจฉริยะมา
ประยุกต์ใช้สามารถช่วยให้กระบวนการตัดสินใจแม่นย ามากขึ้นทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก และปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการและหลักการน าระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ กรณีศึกษา
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
 2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผลเป็นรายงานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและเกิดประโยชน์ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ือง “ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ” ได้แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1. ทราบถึงวิธีการน าระบบธุรกิจอัจฉริยะมาช่วยในการวิเคราะห์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
 2. ได้เคร่ืองมือและแนวทางใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อออกรายงาน 
 3. มีรูปแบบรายงานที่ทันสมัยและสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลได้ตามเป้าประสงค์ สามารถ
เข้าถึงและเข้าใจง่าย โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟหรือแผนที่รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน ท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์และวางแผนได้โดยสะดวก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 สามารถน าหลักการของระบบระบบธุรกิจอัจฉริยะมาช่วยในการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ โดยจะ
ได้เคร่ืองมือสนับสนุนการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถดูข้อมูลและจัดท ารายงานได้หลายรูปแบบ 
ทั้งแผนภูมิหรือกราฟต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ข้อมูลปริมาณการเกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
 2. ข้อมูลการวิเคราะห์ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
 3. ข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
 4. ข้อมูลการวิเคราะห์บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนการวิจัยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นการ
น าข้อมูลที่มีอยู่มาจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ 
และท านายผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตรงตามความต้องการขององค์กร 
 2. วิเคราะห์ Requirement ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทราบความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุตามมิติและมุมมองของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการและมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้  
 3. ศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี BI ด้วยโปรแกรม Tableau เพื่อให้ทราบถึงการใช้เคร่ืองมือขั้นตอนการ
ท างานการแสดงผลเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร เพื่อจัดเตรียมองค์ประกอบหลักเพื่อความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป  
 4. พัฒนาและวิเคราะห์ด้วย BI โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือโปรแกรม Tableau 
 5. ออกแบบและสร้างรายงานวิเคราะห์หลายมิติเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริหารทราบถึงผลของการ
วิเคราะห์ในแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

329 

 

 6. ประเมินระบบ (evaluation) การทดสอบระบบ ได้ท าการทดสอบระบบโดยท าการทดสอบความ
สมบูรณ์ของระบบโดยทดสอบกับผู้ใช้งานจ านวน 10 คน และน าข้อมูลแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ความ
สมบูรณ์ของระบบ 
 การออกแบบระบบ  
 การออกแบบระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเป็นการสร้างมุมมองข้อมูล (view) คือ การเชื่อมต่อ
ข้อมูล (join) จากหลาย ๆ ตารางข้อมูล (table) ในฐานข้อมูล โดยการใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2014  
เพื่อให้ได้มุมมองข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานต้องการ จากนั้นเชื่อมต่อมุมมองข้อมูลเข้ากับโปรแกรม Tableau desktop ที่
สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง เช่น Excel, SQL Server เป็นต้น 
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ภาพที่ 2 Fact Table ระบบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
 

ผลการวจิัย 
 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาแนวทางการน าระบบธุรกิจอัจฉริยะด้วย Program Tableau มาช่วย
ในการวิเคราะห์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติได้หลายมุม 
(dimension) เช่น สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้งที่เกิดจากคนหรือเกิดจากรถ ประเภทรถ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ 
(ปีงบประมาณ ไตรมาส เดือน วันในสัปดาห์ แต่ละช่วงเวลา ในแต่ละวัน) เป็นต้น โดยมีค่าการวัดคือ จ านวน
อุบัติเหตุ จ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงจ านวนผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังภาพดังนี้  
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ภาพที่ 3 จ านวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศไทย ปี51-58 
 

 
 

ภาพที่ 4 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 
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ภาพที่ 5 ข้อมูลอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 
 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านการใช้งาน 
   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.10 0.57 มาก 
   ง่ายต่อการใช้งาน 4.30 0.67 มาก 
   ข้อมูลเพียงพอต่อการน าไปใช้งาน 3.90 0.57 มาก 
   ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 4.10 0.57 มาก 
ด้านการประมวลผล 
   ความรวดเร็วในการตอบสนองการใช้งาน 4.10 0.74 มาก 
   ความถูกต้องของข้อมูล 4.00 0.67 มาก 
ด้านการแสดงผล 
   ความชัดเจน 4.10 0.57 มาก 
   การจัดวางรูปแบบ 4.20 0.79 มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 
   ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน 4.00 0.67 มาก 
   ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 4.20 0.63 มาก 
   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.10 0.57 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.10 0.08 มาก 

 

 ผลการประเมินจากผู้ใช้งาน 10 คน และแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการใช้งาน เช่น 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการประมวลผล เช่น ความถูกต้อง ความรวดเร็ว
ในการตอบสนองการใช้งาน ด้านการแสดงผล เช่น ความชัดเจนการจัดวางรูปแบบ และด้านประสิทธิภาพ
ในการท างาน เช่น ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการ
ประเมินโดยผู้ใช้งานสรุปได้ว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.08  ซึ่งแสดงว่าผู้ใช้งานมีการยอมรับและมีความพึงพอใจในการใช้งานในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
 

อภิปรายผล  
  งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติและแดชบอร์ดในมุมมองต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดท ารายงานที่พร้อมน าเสนอผู้บริหารได้อย่าง
รวดเร็วและหลากหลายมิติมากขึ้น ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เคยน าเสนอมาก่อน ทั้งนี้องค์กร
ที่เร่ิมใช้แนวคิดนี้แล้วในปัจจุบันจะเป็นองค์กรที่ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนใครก่อนที่ระบบธุรกิจอัจฉริยะจะ
กลายเป็นเร่ืองธรรมดาในอนาคต ซึ่งการน าเสนอในลักษณะนี้สามารถใช้โปรแกรม Tableau วิเคราะห์และ
จัดท ารายงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการเลือกเฉพาะข้อมูลที่สนใจ 
และน าออกข้อมูลเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ สามารถดูรายงานและน าออกข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านเคร่ืองมือ
ของโปรแกรม Tableau  ท าให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการน าออกข้อมูลมาใช้ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น    
   

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตาม Requirement ที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ต้องการด้วยการใช้ Program Tableau มีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ควรมีการสร้างมิติของข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนให้ครอบคลุมขึ้น 
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 2. การน าเสนอข้อมูลบนระบบคลาวด์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ปัจจุบันที่มีความต้องการทางด้านข้อมูลเป็นจ านวนมากที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตลอดเวลาอย่างไม่จ ากัด 
 3. การเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจัดท าคลงัข้อมูลน้ันสิ่งส าคัญ
ที่สุดคือ เนื้อหาของข้อมูล ซึ่งจะต้องมีความถูกต้องทันเวลา ตรวจสอบย้อนหลัง และสามารถเปรียบเทียบได้ 
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ความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันต่องานที่มีอทิธิพลต่อประสทิธิภาพการท างาน
บริษัทผลิตเครื่องครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุร ี
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทผลิต
เคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุงาน 3) เพื่อศึกษาระดับความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่องานและต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี และ 4) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือ พนักงานระดับปฏิบัติการ
ในบริษัทเคร่ืองครัวสแตนเลสในเขตจังหวัดชลบุรี จ านวน 370 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD และการวิเคราะห์   
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74) 
2) ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน และอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุงาน มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความผูกพันของพนักงานที่
มีต่องานมีความแตกต่างกันตามลักษณะด้านพฤติกรรม (β = 0.34) ด้านการรับรู้ (β = 0.04) 4) ความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร ได้แก่ ด้านการรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (β = 0.31) ด้านความเต็มใจอุทิศตน
ให้กับงาน (β = 0.21)  ด้านความกระตือรือร้น (β = 0.08) พบว่า มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความผูกพันที่มีต่องาน, ความผูกพันที่มีต่อองค์กร, ประสิทธิภาพการท างาน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research article were 1) to study the level of work efficiency of a stainless 
steel kitchenware company employees in Chonburi Province, 2) to compare the level of performance classified 
by demographic characteristics in terms of sex, age, education level, income per month and age of work, 
3) to study the level of employee engagement towards work and to the organization of employees of a stainless 
steel kitchenware company in Chonburi Province, and 4) to study the level of influence of employee 
engagement on the performance of employees of a stainless steel kitchenware company in Chonburi 
Province. The samples of this research were 370 employees in the stainless steel kitchenware company in 
Chonburi Province. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used in data 
analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, comparison 
of differences in pairs by LSD and analysis. 
 The results of the research showed that: 1) the overall level of employee performance was at a high 
level ( X = 3.74), 2) the job performance was not different, and age, education level, income per month and 
age of work had different influence on job performance with statistical significance at the level of .05,     
3) the engagement of the employees towards the work was different according to the aspects such as behavior   
(β = 0.34), and perception (β = 0.04), and 4) employee engagement with the organization was the sense 
of work as a part of life (β = 0.31), in respect of willingness to devote to work (β = 0.21) and enthusiasm 
(β = 0.08). It was found that there was a significant influence on employee performance at the level of .05. 
Keywords: organizational commitment, job engagement, work efficiency. 
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บทน า 
 ปัจจุบัน ธุรกิจเคร่ืองครัวในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 8,000 ล้านบาท  เมื่อพิจารณา
จากตลาดรวมเคร่ืองครัวทั่วไปพบว่า ไทยสแตนเลสสตีล ครองส่วนแบ่งประมาณ 1 ใน 3 ของตลาด แบ่ง
สัดส่วนรายได้ระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามล าดับ โดยรายได้
ร้อยละ 70 มาจากกลุ่มเคร่ืองครัวสแตนเลสสตีล และร้อยละ 30 มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เคลือบสารกันติด ซึ่ง
แนวโน้มการเติบโตของเคร่ืองครัวเคลือบสารกันติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภค
ที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไปและมีที่พักอาศัยมากกว่า 1 หลัง อาจมีทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมเป็นปัจจัยเสริม 
จึงท าให้มีจ านวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งแนวโน้มการอยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวตามคอนโดมิเนียมที่
เน้นท าอาหารง่าย ๆ ล้างท าความสะอาดง่าย ขณะเดียวกัน แนวโน้มการรักษาสุขภาพยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง 
จึงท าให้เคร่ืองครัวเคลือบสารกันติด ใช้น้ ามันน้อย หรือไม่ใช้น้ ามันในการท าอาหาร  เข้ามาตอบโจทย์กลุ่ม
ผู้บริโภคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี (แบรนด์ บุฟเฟต-์ทีม, ออนไลน์, 2561) ในกระบวนการผลิตสินค้าเคร่ืองครัว
นั้น ทรัพยากรมนุษย์ก็ยังคงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะจะไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้หากไม่มีคนคุม
เทคโนโลยีนั้น นอกจากนั้นแล้วคนยังเป็นที่มาของความมีประสิทธิภาพสูงสุดของการปฏิบัติงาน เพราะคน
เป็นผู้มีสติปัญญา มีทักษะ สามารถพัฒนางานให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้  
 Allen and Meyer (1990) ได้แบ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความผูกพันอันเนื่องมาจาก
อารมณ์ความรู้สึก (affective commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก เป็นความรู้สึกผูกพันและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับองค์กร 
เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กร 2) ความผูกพันอันเน่ืองมาจากการลงทุน หรือความผูกพันต่อเนื่อง 
(continuance commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการคิดค านวณของบุคคล โดยมีพื้นฐานอยู่บน
ต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์กร ทางเลือกที่มีของบุคคล และผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์กร โดยจะ
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการท างานของบุคคลว่าจะท างานอยู่กับองค์กรนั้นต่อไป  หรือ
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน 3) ความผูกพันอันเนื่องมาจากหน้าที่  หรือความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐาน
ทางสังคม (normative commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจากค่านิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานทาง
สังคม เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนในสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์กร แสดงออกในรูปของความ
จงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในที่
ท างานและระดับความเครียดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน (ธีรนัย ศิริเลขอนันต์, 2552) 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุนของโรงงานน้ าตาล สหเรือง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร (วรันธร 
ทรงเกียรติศักดิ์, 2558) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอางใน
เขตจังหวัดปทุมธานี (น่ิมนวน ทองแสน, 2557) 
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 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและต่องานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน จึงต้องการทราบถึงปัญหาที่เกิดจากพนักงานที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง  
เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางแก้ไขให้พนักงานมีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุร ี
 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่องานของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุร ี
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลส 
แห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 4. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานแตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่องาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

              ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
         
 
          
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 144 38.9 
เพศหญิง 226 61.1 

รวม 370 100 
อายุ 20-30 ป ี 93 25.1 
อายุ 31-40 ปี 223 60.3 
อายุ 41 ปี ขึ้นไป 54 14.6 

รวม 370 100 

ลักษณะประชากรศาสตร ์
- เพศ  - รายได้ต่อเดือน 
- อาย ุ  - อายุงาน 
- ระดับการศึกษา 
 

ความผูกพันของพนกังานที่มีตอ่งาน 
- การรับรู้ 
- อารมณ์ 
- พฤติกรรม 
 

ประสิทธิภาพการท างาน 
- ความรู้ในงาน 
- ผลผลิต 
- ความเชื่อถือได ้
 

ความผูกพันของพนกังานที่มีตอ่องค์การ 
- ความกระตือรือร้น 
- ความเต็มใจอุทศิตนให้กับงาน 
- การรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การศึกษาต่ ากว่าระดับ ปวส.  51 13.8 
การศึกษาระดับ ปวส. ถึงอนุปริญญา 237 64.1 
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 82 22.2 

รวม 370 100 
รายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท 216 58.4 
รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 146 39.5 
รายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,001 บาท 8 2.2 

รวม 370 100 
อายุงาน 1-2 ปี 42 11.4 
อายุงาน 3-4  ป ี 161 43.5 
อายุงาน 5-7 ปี 139 37.6 
อายุงาน 8 ปี ขึ้นไป 28 7.6 

รวม 370 100 
 
 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 226 คน (ร้อยละ 61.1) อายุระหว่าง 31-
40 ปี จ านวน 223 คน (ร้อยละ 60.3) มีการศึกษาระดับ ปวส. ถึงอนุปริญญา จ านวน 237 คน (ร้อยละ 64.1) มี
รายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จ านวน 216 คน (ร้อยละ 58.4) และมีอายุงาน 3-4 ปี จ านวน 161 คน 
(ร้อยละ 43.5) 
 

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพการท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
N = 367 

ระดับความคิดเห็น ล าดับที ่
 SD 

ความรู้ในงาน 3.43 0.54 มาก 3 
ผลผลิต 4.25 0.52 มากที่สุด 1 
ความเชื่อถือได้ 3.55 0.51 มาก 2 

รวม 3.74 0.30 มาก  
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 จากตารางที่ 2 ระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรีโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย อันดับแรกคือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.25) อันดับสองคือ ด้านความเชื่อถือได้ อยู่
ในระดับมาก ( = 3.55) อันดับสุดท้ายคือ ด้านความรู้ในงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.43) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

ประสิทธิภาพ 
การท างาน 

ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุงาน 
ค่าสถิต ิt หรือ F 0.55 15.73* 11.92* 47.01* 3.44* 
ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม 

 

20-30 ป ี
( = 3.72) 
31-40 ป ี

( = 3.79) 
41 ปี ขึ้นไป 
( = 3.55) 

ต่ ากว่า ปวส. 
( = 3.80) 

ปวส. ถึงอนุปริญญา 
( = 3.77) 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
( = 3.60) 

10,000-15,000 
( = 3.85) 

15,001-20,000 
( = 3.60) 

มากกว่า 20,001 
( = 3.35) 

1-2 ป ี
( = 3.82) 
3-4 ป ี

( = 3.71) 
5-7 ป ี

( = 3.77) 
8 ปี ขึ้นไป 
( = 3.62) 

*p < .05 

 
 จากตารางที่ 3 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุ
งานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนี้ 1) พนักงานที่มีอายุ 31-40 ปี มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 20-30 ปี และ 
41 ปีขึ้นไป 2) พนักงานที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับ ปวส. มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษา
ระดับ ปวส. ถึงอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3) พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท 
มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,001 บาท 
4) พนักงานที่มีอายุงาน 1-2 ปี มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานที่มีอายุงาน 3-4 ปี อายุงาน 5-7 ปี 
และอายุงาน 8 ปีขึ้นไป 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่องาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 
 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่องาน ที่มีอิทธิพลต่อ 
 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโดยรวม 

ความผูกพันของพนักงาน 
ท่ีมีต่องาน 

B 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
คะแนนมาตรฐาน (β) 

ล าดับที ่ t p 

ค่าคงที่ (Constant) 2.51   42.68 0.00 
การรับรู้ 0.04 0.09 2 4.15* 0.00 
อารมณ์ -0.03 -0.04 3 -1.81 0.07 
พฤติกรรม 0.34 0.92 1 38.22* 0.00 

*p < .05,  R2 = 0.82,  R = 0.91,  F = 557.00* 

 
 จากตารางที่ 4 สามารถสร้างสมการพยากรณ์เกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่องาน ที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโดยรวม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ดังนี้ 
 

 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโดยรวม = 2.51 + 0.04 (การรับรู้) + 0.34 (พฤติกรรม) 
 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
 
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ที่มีอิทธิพล 
 ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโดยรวม 

ความผูกพันของพนักงาน 
ท่ีมีต่อองค์กร 

B 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
คะแนนมาตรฐาน (β) 

ล าดับที ่ t p 

ค่าคงที่ (Constant) 1.97   31.62 0.00 
ความกระตือรือร้น 0.08 0.18 4 8.54* 0.00 
ความเต็มใจอุทิศตนให้กับงาน 0.21 0.41 2 17.58* 0.00 
การรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 0.31 0.63 5 27.21* 0.00 
*p < .05,  R2 = 0.84,  R = 0.91,  F = 616.54* 
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 จากตารางที่ 5 สามารถสร้างสมการพยากรณ์เกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ดังนี้ 
 

 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโดยรวม = 1.97 + (-0.08) (ความกระตือรือร้น) +  
                   0.21 (ความเต็มใจอุทิศตนให้กับงาน) +  
                   0.31 (การรู้สึกว่างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต) 
 

อภิปรายผล 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานแตกต่างกัน พบว่าปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์จ าแนกตามเพศไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา และอายุงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานในบริษัทผลิต
เคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ 
จันจีรา โสะประจิน (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศไม่แตกต่างกัน 
และด้านอายุ ระดับการศึกษา อายุงานแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ของบริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านรายได้ต่อเดือน สอดคล้องกับ คะนอง ปัญญะ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซูมิโกะลีดเฟรม (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล
ด้านรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทั้งนี้ อายุท าให้คนตระหนักถึงทางเลือกในการท างานของตนลดลง โดยปกติคนที่มีอายุมากขึ้นย่อมมี
การเรียนรู้ที่มากขึ้น มีประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น จุดมุ่งหมายในชีวิต
ทั้งการท างานและการด ารงชีวิตแตกต่างกันไป ถ้าต้องการให้พนักงานที่มีอายุมากท างานให้บริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจะต้องจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  นอกจากนี้ผลการวิจัย
พบว่า พนักงานที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า ปวส. มีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากพนักงานในระดับปฏิบัติการ
ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาต่ ากว่าระดับ ปวส. ลักษณะงานส่วนใหญ่จะต้องท างานกับเคร่ืองจักร งานก็จะเป็น
แบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ค่อยมีการใช้ความรู้ในการท างานมาก  
 รายได้เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ถ้าพนักงานมีรายได้มากขึ้นและมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ก็
จะท าให้พนักงานรู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงานกับองค์กร และต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป รวมถึงอายุงาน ซึ่ง
ระยะเวลาการอยู่ร่วมกับสิ่งต่าง ๆ นั้น ท าให้คนเรามีความผูกพันกับสิ่งนั้น ๆ ด้วย อีกทั้งยังเป็นการรับรู้ซ้ า ๆ 
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ซึ่งจะสร้างการจดจ าและสร้างความรู้สึกให้เกิดภายในจิตใจของบุคคลนั้นด้วย เช่นเดียวกับอายุงานในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เมื่อองค์กรได้ตอบสนองความต้องการพนักงาน พนักงานก็ย่อมจะมีความรู้สึกที่
ดีต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความภักดีที่พนักงานมีต่อองค์กรด้วย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่องาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบว่ า ความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่องานด้านการรับรู้ ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับการวิจัยของ กัญจน์ภัส ชูผล  (2559) ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพชีวิตการท างาน และความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความผูกพันต่องาน
ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  พบว่าความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรด้านความกระตือรือร้น ด้านความเต็มใจอุทิศตนให้กับงาน ด้านการรู้สึกว่างานเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลสแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ประภาพรรณ พนันเภาว์ (2557) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านัก
งบประมาณ กรุงเทพมหานคร พบว่าความผูกพันโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร พร้อมที่จะทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พงษ์เทพ เงาะด่วน (2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่าระดับความ
ผูกพันของพนักงานในองค์การ ด้านความเชื่อมันอย่างแรงกล้า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง
มาก ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 ทั้งนี้ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีแรงบันดาลใจที่จะท างานอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ 
และต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์กร รวมทั้งมีการแสดงออกของพฤติกรรม และทุ่มเทความ รู้
ความสามารถที่มีอยู่ในการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษัทควรต้องมีการปรับตัวในด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของพนักงาน เพื่อให้พนักงานอยากที่จะยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป  
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 2. บริษัทควรให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากขึ้น เช่น มีการ
ส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันของ
พนักงานให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น ความเป็นตัวของตัวเอง การให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ 
 3. บริษัทควรเห็นความส าคัญของความส าเร็จในงานของพนักงานที่มีผลต่อความก้าวหน้าของบริษัท 
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการท างานที่ส าคัญ ได้รับทราบหรือร่วมแสดงความยินดีกับ
ความส าเร็จของบริษัท และการท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่างานของตนมีความมั่นคงสูงด้วยการให้ความ
เชื่อมั่นต่อพนักงาน รวมถึงการชี้ให้พนักงานเห็นถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ใช้ ของบริษัท และการเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 4. บริษัทควรสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ เพราะมนุษย์จะท างานเต็ม
ความสามารถหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเต็มใจในการท างาน การจูงใจเป็นเร่ืองของการสนองความต้องการ
ที่ท าให้บุคคลมีความกระตือรือร้นเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร โดยใช้ระบบธุรกิจ
อัจฉริยะด้วย Tableau การน าระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) เข้ามาสนับสนุนการท างานของ
องค์กรในลักษณะต่าง ๆ โดยน าสารสนเทศที่มีอยู่มาสร้างรายงานอัจฉริยะ (dashboard) โดยระบบสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการขององค์กร โดยใช้โปรแกรม Tableau เพื่อใช้
ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการประเมินคุณภาพของระบบ
โดยผู้ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 ซึ่งสรุปได้ว่า ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ: ธุรกิจอัจฉริยะ, คลังข้อมูล, ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์        
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ABSTRACT  
 The objective of this research was to develop the board of chairman’s decision supporting operations 
using business intelligence by Tableau program. Business intelligence was the system that supports the 
operations for the board of chairman in various methods by managing the existing information to be a dashboard. 
The system could modify the view of analysis and meet the needs of the board of chairman by using Tableau 
program to make a quick and accurate decision efficiently. The evaluation of average user rating of the 
system was 4.30 and the standard deviation was 0.14. In conclusion, the business intelligence developed 
in this research supports management decisions of the board of chairman precisely. 
Keywords: business intelligence, data warehouse, database management system. 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง องค์กรต่างต้องปรับตัวให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้ถูกน ามาประยุกต์ให้สามารถท างาน
ร่วมกับองค์กรได้ เพื่อน าไปใช้ประมวลผลข้อมูลในงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การท างานมีความสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสารสนเทศหรือผลลัพธ์ที่ได้นั้นยังมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถแลกเปลี่ยน
หรือค้นหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย ปัจจุบันถูกน าไปใช้งานในด้านต่าง ๆ มากมาย ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาจัดการกับข้อมูลที่องค์กรนั้นมีอยู่ก็เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและมี
ศักยภาพมากขึ้น (วิทยา พรพัชรพงศ์, ออนไลน์, 2555) 
 การน าระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบมาสนับสนุนการด าเนินงาน จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ 
จึงมีการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะที่น าระบบจัดการฐานข้อมูลไปสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ต้องการ 
รวบรวมข้อมูลไว้รวมกัน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้กระบวนการการดึง การจัดรูปแบบ การน าเข้า (extract, 
transform, load: ETL) เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย แสดงออกมาในรูปแบบรายงาน และสามารถ
ปรับมุมมองในการวิเคราะห์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบธุรกิจอัจฉริยะจึงเป็นทางเลือกใน
การน าข้อมูลไปใช้ในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะส าหรับการตัดสินใจขององค์กร กรณีศึกษาปริมาณ
จราจรบนทางหลวง โดยการน าข้อมูลมากลั่นกรองและตรวจสอบเพื่อสังเคราะห์รูปแบบข้อมูลขึ้นมาใหม่ 
ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและ



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

348 

 

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวงมาวิเคราะห์และ
สร้างรายงานการวิเคราะห์ เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการและหลักการน าระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาใช้ส าหรับการตัดสินใจของ
องค์กร กรณีศึกษาปริมาณจราจรบนทางหลวง  
 2. เพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวงมาวิเคราะห์และสร้างรายงานการวิเคราะห์ 
เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจขององค์กร กรณีศึกษาปริมาณจราจรบนทางหลวง ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 โปรแกรม Tableau สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อปริมาณจราจรบนทางหลวง จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
น าเสนอองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ได้หรือไม่ 
 

กรอบแนวคิด และทฤษฎี 
 ธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence: BI) หมายถึง ชุดของแนวคิดและกระบวนทัศน์ที่จะพัฒนา
กระบวนการตัดสินใจของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูล ซึ่งในช่วงต้นของ ค.ศ. 1990 
เทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้ส าหรับพัฒนา BI  คือ คลังข้อมูล จึงท าให้เกิดเทคโนโลยีที่ท าให้องค์กรสามารถตอบ
ค าถาม ตัดสินใจ และจัดการได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีการจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ จากการดึงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลและคลังข้อมูลจ านวนมากเพื่อช่วยในการวางแผน บริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น วิเคราะห์และวางแผนการขายเพื่อประเมินช่องทางการจัดจ าหน่าย 
วิเคราะห์สินค้าที่ท าก าไรสูงสุดหรือขาดทุนต่ าสุดเพื่อวางแผนการตลาดและการผลิต วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อยอดขายสินค้า ในอดีตระบบธุรกิจอัจฉริยะถูกน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด าเนินการที่สูงมาก แต่ในปัจจุบันระบบดังกล่าวถูกน ามาประยุกต์ใช้
งานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาก ประกอบกับระบบดังกล่าวมี
จุดเด่นที่ท าให้ธุรกิจสามารถวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระวีวรรณ แก้ววิทย์, 2554) 
 Tableau เป็นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และหาค าตอบในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดย
การใช้ Tableau จะเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น รวมถึงผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลที่
มีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ Tableau สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างเป็น Visualization 
ได้ภายในไม่กี่คลิก และสามารถสร้างเป็น Dashboard ได้ภายในอีกไม่กี่คลิก และสามารถ Share Content ได้
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อย่างรวดเร็วด้วย Tableau Server โปรแกรม Tableau เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Computer Graphic, Database และ Human-Computer Interaction จึงท าให้โปรแกรมเป็นมิตรกับทั้งทาง 
Business User และทาง IT 
 Gartner Research ได้กล่าวไว้ว่า Tableau เป็นหนึ่งในโปรแกรม BI ยุคใหม่ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด โดย 
Tableau จะได้รับ Rating ด้าน Ability to Execute (ความสามารถในการน าไปใช้งานจริงในองค์กร) สูงที่สุด 
Tableau Desktop เมื่อใช้งานร่วมกับ Tableau Server ก็จะมีความสามารถด้าน Enterprise ในส่วนของการท า 
Data Security, Governed Data Discovery เพิ่มขึ้น ท าให้เป็นหนึ่งใน BI Platform ยอดนิยม จุดเด่นอีกประการ
หนึ่งของ Tableau คือ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย และมี Tableau Data Engine ที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน
วิเคราะห์ข้อมูลแบบ In-Memory ที่มีความเร็วสูง ท าให้ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความสามารถในการปรับจูน
ฐานข้อมูล ก็สามารถสร้าง Interactive Dashboard ที่มีประสิทธิภาพการท างานสูงได้ด้วยตนเอง (Tableau 
Partnet, ออนไลน์, 2558) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยส ารวจความต้องการข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณจราจรบนทางหลวง 
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลตามมิติและมุมมองของข้อมูล และศึกษาวิธีการใช้ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะด้วยโปรแกรม Tableau เพื่อให้ทราบถึงการใช้เคร่ืองมือ ขั้นตอนการท างาน และการแสดงผล 
เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร ออกแบบและสร้างรายงานการวิเคราะห์หลายมิติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือองค์กร
ทราบถึงผลของการวิเคราะห์ในแบบที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว มีความถูกต้อง และแม่นย า 
 1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบธุรกิจอัจฉริยะ ซึ่ง
เป็นการน าข้อมูลที่มีอยู่มาจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดง
ความสัมพันธ์ และท านายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการขององค์กร 
 2. การวิเคราะห ์หลังจากศึกษาโปรแกรมที่ต้องใช้และรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนต่อไปเป็นการด าเนินการ
วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ และใช้โปรแกรม Tableau เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ 
 3. การออกแบบ เป็นการพัฒนาระบบ ใช้ Database พัฒนารูปแบบคลังข้อมูลเชื่อมความสัมพันธ์ 
และใช้ Tableau ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบหลายมิติ 
 4. การประเมินระบบ ทดสอบความสมบูรณ์ของระบบกับผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน และน าข้อมูล
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของระบบ 
 การออกแบบระบบคลังข้อมูล 
 การสร้างระบบคลังข้อมูล โดยเร่ิมกระบวนการสกัดข้อมูล ETL (extract, transform, lord) ด้วย 
Database ในการเลือกข้อมูลที่ต้องการมาสร้าง Dimension และสร้าง Fact Table เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

350 

 

ของข้อมูล และจัดกลุ่มข้อมูลส าหรับการจัดเก็บ และพิจารณาความสัมพันธ์ในด้านการประมวลผล เพื่อ
แสดงผลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการวิจัย 
 การน าระบบธุรกิจอัจฉริยะโดยการใช้โปรแกรม Tableau มาวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล ระบบ
คลังข้อมูลและปริมาณจราจรบนทางหลวง ออกมาเป็นระบบการแสดงผลข้อมูลที่เป็นลักษณะรายงานทาง
ธุรกิจส าหรับองค์กรได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
 โปรแกรม Tableau เป็นเคร่ืองมือที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวง พฤติกรรม
ของผู้ใช้งานที่มีต่อปริมาณจราจรบนทางหลวง และสามารถสรุปผลข้อมูลจ านวนไม่จ ากัด จากข้อมูลจ านวน
มาก ๆ น าเข้าจากฐานข้อมูล Database ท าได้อย่างรวดเร็ว แสดงผลได้ทั้งรูปแบบตารางสรุปผล กราฟในรูปแบบ
ต่าง ๆ และแบบแผนที่ จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 Fact Table ระบบคลังข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวง 
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 การทดสอบระบบ ผู้วิจัยน าไปทดสอบความสมบูรณ์ของระบบโดยทดลองกับผู้ใช้งาน จ านวน 10 
คน ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของระบบโดยผู้ใช้งาน 

หัวข้อประเมิน  SD ระดับ 

ท่านมีความสนใจในระบบ Business Intelligence 4.17 6.52 ดี 
ความเหมาะสมของโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.10 5.61 ดี 
รายงานการวิเคราะห์มีรูปแบบหลายมิติ 4.33 6.63 ดี 
ระบบมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย าในการประมวลผล 4.00 5.48 ดี 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล 4.60 8.49 ดี 
รูปแบบรายงานการวิเคราะห์มีความเข้าใจง่าย 4.27 6.16 ดี 
ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4.30 6.60 ดี 
ท่านมีความรู้ความสามารถในระบบ Business Intelligence 4.20 5.87 ดี 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 4.70 9.25 ดี 
ระบบสามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ 4.33 6.52 ดี 

ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.30 0.14 ดี 
 
 ผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรกับผู้ใช้งานจริง จ านวน 
30 คน จากแบบประเมินและแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีการยอมรับและมีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบในทุกด้านอยู่ในระดับดี ได้ผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.14 เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (  = 4.70) รองลงมาคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานการวิเคราะห์มีรูปแบบ
หลายมิตแิละระบบสามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบ
รายงานการวิเคราะห์มีความเข้าใจง่าย ท่านมีความรู้ความสามารถในระบบ Business Intelligence ท่านมีความ
สนใจในระบบ Business Intelligence ความเหมาะสมของโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ และระบบมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย าในการประมวลผล ตามล าดับ  
 

อภิปรายผล 
 การบูรณาการข้อมูลระหว่างข้อมูลประวัติกับข้อมูลใหม่ ในปัจจุบันนับเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ของระบบ Business Intelligence  ขั้นสูง เนื่องจากมีธุรกิจจ านวนมากขึ้นเร่ือย ๆ น าผลลัพธ์จากระบบดังกล่าว
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ไปใช้ประกอบการตัดสินใจก าหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด ทั้งนี้ องค์กรที่เร่ิมใช้แนวคิดนี้แล้วในปัจจุบัน
จะเป็นองค์กรที่ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนใคร ก่อนที่ระบบธุรกิจอัจฉริยะจะกลายเป็นเร่ืองธรรมดาในอนาคต 
การน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Tableau มาช่วยในการวิเคราะห์ พยากรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารนั้น ยังขาดความยืดหยุ่นในการสร้างรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการ
วิเคราะห์ที่เจาะลึกหลายล าดับชั้นแบบ Real Time งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประยุกต์ โดยศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะด้วย
โปรแกรม Tableau ระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นการน าข้อมูลที่มีอยู่มาจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และท านายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ โดยต้องวิเคราะห์จากข้อมูลที่องค์กร
ต้องการจะทราบ ส ารวจความต้องการข้อมูลปริมาณจราจรบนทางหลวงเพื่อวิเคราะห์ เพื่ อให้เป็นไปตาม
ความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลตามมิติและมุมมองของข้อมูล และศึกษาวิธีการใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะด้วย
โปรแกรม Tableau เพื่อให้ทราบถึงการใช้เคร่ืองมือ ขั้นตอนการท างาน และการแสดงผล เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ขององค์กร และออกแบบและสร้างรายงานการวิเคราะห์หลายมิติ โดยใช้กรณีศึกษาจากฐานข้อมูลระบบ
คลังข้อมูลและปริมาณจราจรบนทางหลวง มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบการจัดการระบบฐานข้อมูลโดยใช้ 
Database ระบบงานที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้หลักการออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแบบดาว (star schema) 
แบบประมวลผลทันทีที่ป้อนข้อมูลเข้าไปเพื่อตอบสนองการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
องค์กร จุดเด่นของงานวิจัยประยุกต์นี้อยู่ที่ระบบสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์
ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ 
จะเห็นได้จากผลประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้ใช้งานทุกด้านได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดี 
และสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน 
ในการเตรียมความพรอ้มเพื่อการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

 กรณีศกึษา โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
DEVELOPMENT GUIDELINES FOR LEARNING ACTIVITIES TO PREPARE 
LEARNERS FOR ORDINARY NATIONAL EDUCATIONAL TEST (O-NET) 
A CASE STUDY OF PROKOBRATBAMRUNG SCHOOL, CHACHOENGSAO 

 
อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์* 
Artnarong Manosuttirit  

พัชรี ทองอ าไพ** 
Phatcharee Thongampai 

วิไล อิ่มส าราญ*** 
Wilai Imsamran 

      

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 9 คน และนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 41 คน ของโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียนที่
สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยแบบวิพากษ์แผนกิจกรรมและแบบ
ส ารวจความพึงพอใจครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
* อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
** นักวิจัย  
*** ผู้อ านวยการโรงเรียนประกอบราษฎรบ์ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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 ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการเตรียมความพร้อม
เพื่อการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีแนวทางดังนี้ 1.1) ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา 1.2) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม 1.3) วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม
1.4) สู่การปฏิบัติจริง 1.5) สะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา และ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.32, SD = 3.45)   

 ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

 ABSTRACT   

 This research aimed to find the guidelines for developing learning activities to prepare learners 
for Ordinary National Educational Test (O-NET) with the objectives to find the guidelines for developing 
learning activities to prepare learners for Ordinary National Educational Test and to study teachers’ satisfaction 
towards the learning activities. 
 The samples deployed in this research were administrators of 9 schools and teachers of 
Prokobratbamrung school under primary educational service area office 1, Chachoengsao. They were 
obtained from volunteer sampling of the participating schools. The research instruments consisted of a 
critique form for learning activities and teachers’ satisfaction form. Statistics utilized in analyzing data 
were mean and standard deviation. 
 The findings were as follows: 1) The guidelines for developing learning activities included 1.1) Goal 
setting, 1.2) Lesson planning, 1.3) Debate, 1.4) Learning activities, 1.5) Reflection, and 2) The outcome of 
the study on teachers’ satisfaction towards learning activities was at the high level  ( X  = 4.32, SD = 3.45). 
Keywords: learning activities, ordinary national educational test. 
 

บทน า 
 เป้าหมายส าคัญของสถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของประชากรใน
ประเทศ โดยขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่าง
มีความหมาย มีการวางแผนที่ดีและเป็นระบบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด 
ทั้งนี้ ข้อมูลบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส าคัญคือ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary national educational test: ONET) ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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     2556      2557      2558      2559      2560 

ป. 6 
ม. 3 
ม. 6 

ในภาพรวม ซึ่งหลายปีการศึกษาที่ผ่านมาค่อนข้างต่ าและต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่มีแนวโน้มลดลง ดังภาพที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556-2560 (มติชน, ออนไลน์, 2561) 
 
 จากปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ที่ทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเป้าหมายและวิธีการที่จะแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนในทุกระบบและทุกมิติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาครูเพื่อน าไปสู่การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การพัฒนาครูจึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะ
ยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้สามารถออกแบบการสอนหรือสร้างแหล่งเรียนรู้และน าเสนอ
นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นและเป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพต่อการศึกษาเรียนรู้ทั้งของครู
และผู้เรียน ผ่านกระบวนการสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหารและนักการศึกษา ใน
ลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community: PLC) ที่มีการแบ่งปันประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ท างานร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมและความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มี
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครูและคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการจัดการศึกษา เพราะน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน (นฤมล รอดเนียม, 
2554, หน้า 6) ซึ่งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนา
แพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้เป็นสื่อในการพัฒนาผู้เรียนในนามโครงการติวฟรี โดยการบันทึกวิดีทัศน์
การสอนของติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงในรายวิชาที่ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนการจัดท าบทเรียนรายวิชาติวเข้มข้นและบทเรียนติวเข้มเพื่อปรับพื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัย
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เห็นว่านวัตกรรมดังกล่าวหากน ามาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามบริบทและความ
พร้อมของสถานศึกษา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครูที่ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขและส่งเสริม
อย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยเชื่อว่าการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องเร่ิมต้นที่ครู เพราะครูคือ
ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ซึ่งการยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้สามารถ
ออกแบบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยน ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพผนวกกับความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครู ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา 
โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา (research and development) 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยมีครูเป็นผู้ร่วมลงมือปฏิบัติการจริง 
ซึ่งผลการศึกษาที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ในการเตรียมความพร้อม
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) กรณีศึกษา โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) กรณีศึกษา โรงเรียนประกอบราษฎร์
บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 19 คน มีห้องเรียน จ านวน 14 ห้อง และนักเรียน จ านวน 326 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
  1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นกลุ่มครูที่สมัครใจเข้าร่วม
เป็นกลุ่มตัวอย่าง และจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 41 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนที่ต้องด าเนินการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) พ.ศ. 2562 
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 ระยะเวลาในการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2562) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัย   
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (professional learning community: PLC) ประกอบด้วย แบบวิพากษ์แผนกิจกรรมของครูผู้สอน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรม 
 การรวบรวมข้อมูล   
  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
  1. ประสานงานผู้บริหารโรงเรียนโดยผ่านผู้ประสานงาน เพื่อนัดหมายในการด าเนินกิจกรรม
โครงการวิจัย 
  2. ท าหนังสือราชการถึงผู้อ านวยการโรงเรียนนัดหมายเวลาเข้าพบ เพื่อประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
แก่ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  3. เข้าประชุมชี้แจงต่อผู้บริหารและครูที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม รวมถึงหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยคณะนักวิจัยได้ให้ความรู้ แนวทางการ
ปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ โดยละเอียด 
  4. กระบวนการพัฒนาครู ด าเนินการโดยใช้การด าเนินกิจกรรมของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานของครูโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง เป็นการด าเนินงานในลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่
มีการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและครู
โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ขัน้ตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
 
  5. ด าเนินการติดตาม ประเมินผล แนะน าและให้ค าปรึกษาในการพัฒนากิจกรรมแก่ครู  
  6. นัดหมาย  ติดตามและประเมินผล  เพื่อให้ค าแนะน าแบบเข้มข้นกับครูผู้เข้าร่วมโครงการ ณ 
สถานศึกษา 
  7. ด าเนินการติดตามให้ครูพัฒนากิจกรรมตามวงรอบให้ครบตามเงื่อนไข 
  8. ศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม  
  9. สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล และเขียนรายงานการวิจัย 
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  10. เผยแพร่รายงานการวิจัยในลักษณะการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
 

ผลการวิจัย   
 O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และ
ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  (ส านักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, ออนไลน์, 2558) 
 วัตถุประสงค์ของ O-NET 
  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  4. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
  5. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
 จากความจ าเป็นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
กรณีศึกษา โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า  
  1. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้แนวทางการด าเนินงานใน
ลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community: PLC) ที่มีการแบ่งปันประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญระหว่างนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง 
จ านวน 5 ขั้นตอน ใน 1 วงรอบ คือ 
   1.1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา (goal setting) ในที่นี้คือ ผู้บริหาร ครูและนักวิจัยได้ลง
มติร่วมกันว่า จะท าการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง 
โดยใช้วิธีการใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการแบบเดิมที่ใช้ในการเตรียมความพร้อม 
   1.2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม (lesson planning) นักวิจัย ผู้บริหารและครูได้
มีการประชุมท าความเข้าใจถึงแผนการจัดกิจกรรมที่จะใช้เตรียมความพร้อมผู้เรียนส าหรับการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เวลาครูและทีมงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมได้ออกแบบและ
ทบทวนแผนการจัดกิจกรรมของตนเอง จากนั้นจึงน ามาร่วมกันวิพากษ์ในการประชุมคร้ังต่อไป โดยมี
ลักษณะการเตรียมความพร้อมทั้งสิ้น 3 วงรอบ คือ  
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    วงรอบที่ 1 ครูประจ าวิชาเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้วยรูปแบบของตนเอง  
    วงรอบที่ 2 ครูประจ าวิชาใช้แอพพลิเคชั่น “ติวฟรีดอทคอม” เข้าร่วมใช้ในการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ โดยที่ครูคอยสังเกตการณ์ชั้นเรียนและอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องเสริมความ
เข้าใจของผู้เรียน 
    วงรอบที่ 3 ให้ผู้เรียนเรียนรู้กับติวเตอร์มืออาชีพโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
เครือข่าย 
   1.3 วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม (debate) ผู้บริหาร ครูและทีมงานเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนส าหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันประชุมวิพากษ์ถึงแผนการจัดกิจกรรมที่
ออกแบบ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงในส่วนที่ยังต้องเพิ่มเติมร่วมกันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถึงสถานการณ์จริง 
   1.4 สู่การปฏิบัติจริง (learning activities) ครูน าแผนการจัดกิจกรรมไปใช้จริงกับผู้เรียน 
โดยขณะท าการจัดกิจกรรมได้มีผู้บริหาร เพื่อนครูและนักวิจัย เข้าร่วมสังเกตการณ์สอน ทั้งนี้ ยังมีการบันทึก
วิดีโอขณะจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สอนได้เห็นตนเองขณะจัดกิจกรรมการสอนร่วมด้วย 
   1.5 สะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา (reflection) หลังจากที่ได้ใช้กระบวนการของชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดในแต่ละวงรอบ ทีมงานครูจะมีการประชุมเพื่อสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาข้อสรุปและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการสุดท้าย 
มีการประชุมร่วมกันอีกคร้ังระหว่างผู้บริหาร ครู และนักวิจัย เพื่อทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย และมีการรวบรวมประเด็นต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ในโอกาสต่อไป 
  2. ความพึงพอใจของครูที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง อยู่ในระดับมาก          
( X  =  4.32, SD = 3.45) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ 3 อันดับแรกคือ ครูเห็นว่าความรู้ที่ได้รับสอดคล้อง
กับความต้องการ เป็นปัจจุบันและทันสมัย ( X = 5.00, SD = 3.54) ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบ
และขั้นตอนของการพัฒนาตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความมั่นใจต่อการด าเนินกิจกรรมใน
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการสอนของตน ( X = 4.44, SD = 0.00) 
ครูมีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาการสอนของตนและพบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นอย่างดี ( X = 4.33, SD = 6.36) 
 

อภิปรายผล  
 1. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 3 วงรอบ 
ซึ่งในแต่ละวงรอบจะมีครูเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา เพราะถึงแม้ว่าในวงรอบที่ 2 ครูจะใช้   “ติวฟรี
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ดอทคอม” ในการติวผู้เรียน แต่ด้วยบริบทของผู้เรียนที่มีทั้งเด็กเก่ง เด็กอ่อน ครูจึงต้องก ากับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยอธิบายเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
 2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ  
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระบบที่สามารถ
ยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเหตุผลส าคัญ 3 ประการ คือ 
  2.1 ครูเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในลักษณะของการปฏิบัติการสอน
และการได้รับการสะท้อนผลการสอนจากเพื่อนครู (reflection)  
  2.2 ครูเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเองจนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของตน 
  2.3 ครูได้เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน เพราะครูสามารถทบทวนความรู้และศึกษาเทคนิคและ
วิธีการใหม่ ๆ จากติวเตอร์ที่มีความสามารถ ทั้งจาก “ติวฟร”ี หรือจากติวเตอร์ในวงรอบที่ 3  
 3. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีกิจกรรมการ
พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู กล่าวคือ ครูมีอิสระในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามบริบทและความพร้อมของตนเอง สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะและความสะดวก
ของครู เพราะหากมีการบังคับหรือก าหนดให้ครูปฏิบัติตามแนวทางของผู้วิจัย อาจเป็นการเพิ่มภาระและเป็น
การบีบบังคับครูมากเกินไป อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 4. ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้กระบวนการพัฒนาตนเองของครูส าเร็จลุล่วงคือ ผู้บริหารโรงเรียน
กระบวนการติดตามการด าเนินงาน การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
และการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของครู และวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
สอดคล้องกับมนตรี แย้มกสิกร (2560) ที่อธิบายว่า ผู้บริหารโรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรกที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ทั้งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทางในการพัฒนา อ านวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านวิชาการ จัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมและให้ก าลังใจต่อการปฏิบัติงานของครู 
ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจที่เกิดจากครูที่เป็นหลักของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1. ครูประจ าการมีศักยภาพและทักษะในการรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาตนเอง แต่บทบาทหน้าที่และภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ผู้บริหาร ความเข้มแข็งขององค์กรและบรรยากาศในสถานศึกษา จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการน า
นวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องใช้เวลาและการท างานเป็นทีม 
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  2. ครูควรตระหนักถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
น ามาใช้จัดการศึกษาอย่างถูกต้องในฐานะของสื่อเพื่อการศึกษา ที่เป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้ได้ฝึกทักษะอย่างสนุกสนาน ไม่ใช่เคร่ืองมือที่จะท าให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้น สนใจ
หรือเร้าใจเท่านั้น  
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารจะต้อง
ให้ความส าคัญในการสนับสนุน โดยการจัดสรรห้องเรียนที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา เช่น โปรเจกเตอร์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความคงทน
ในการเรียนรู้ และครูสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นไปด้วยความราบร่ืน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. การด าเนินการวิจัยคร้ังต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนวงรอบ เช่น น าวงรอบที่ 2 (การใช้ติวฟรี
ดอทคอมในการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด) ด าเนินการก่อนวงรอบที่ 1 (การอธิบายเนื้อหาโดยครูผู้สอน) 
เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน และควรด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา เพื่อให้
การด าเนินกิจกรรมของผู้เรียนไม่เร่งรัดจนเกินไป 
  2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้เรียน เพื่อเก็บข้อมูลถึงผลกระทบที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้
กับครูผู้สอนด้วยแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมใน     
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพงบการเงินในมุมมองนักบัญชี จังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงวัดจากความรับผิดชอบของผูบริหาร ความรูความสามารถของนักบัญชี ความเปนมืออาชีพของ
นักบัญชี ความรับผิดชอบของนักบัญชี การใหความสําคัญกับนักลงทุน ความโปรงใสของผูบริหารและการมี
จรรยาบรรณของนักบัญชี  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ
ครบถวนสําหรับใชในการวิเคราะหขอมูล จํานวน 140 ชุด การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
เชิงปริมาณคือ ใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
และ 0.05 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานความเปนมืออาชีพของนกับัญชี ความรับผิดชอบของนักบัญชี ความ
โปรงใสของผูบริหาร  การมีจรรณยาบรรณของนักบัญชี  การใหความสําคัญกับนักลงทุน  ความรู
ความสามารถของนักบัญชี และความรับผิดชอบของผูบริหารสงผลตอคุณภาพงบการเงินอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
คําสําคัญ: คุณภาพงบการเงิน, มุมมองของนักบัญชี 
 
 
* อาจารยประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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ABSTRACT  
 This research aimed to examine the factors affecting quality of financial statements from the 
perspective of the accountants in Nonthaburi. These factors included executives’ responsibilities, accountants’ 
knowledge and competency, accountants’ professionalism, accountants’ responsibilities, importance of 
investors, executives’ transparency, and accountants’ ethics. The data were collected by a questionnaire, 
140 complete responses of which were used in data analysis. Multiple regression analysis was used to test 
the hypothesis at 0.01 and 0.05 significant level. 
 It was found that the following factors accountants’ professionalism, accountants’ responsibilities, 
executives’ transparency, accountants’ ethics, importance of investors, accountants’ knowledge and competency, 
and executives’ responsibilities had statistically significant effects on the quality of financial statements.  
Keywords: quality of financial statements, perspectives of the accountants. 
 

บทน า  
 งบการเงินถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานและการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินผลการบริหารงาน
หรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ข้อมูลต่าง ๆ ในงบการเงิน ไม่เพียงแต่
มีประโยชน์กับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์กับเจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า และ
บุคคลอ่ืนที่สนใจในกิจการซึ่งรวมถึงนักลงทุนภายนอกหากเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหุ้น อีกทั้ง
รัฐบาลยังใช้ประโยชน์จากงบการเงินในการค านวณภาษีที่จะเรียกเก็บจากกิจการ (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ออนไลน์, 
2545) ทั้งนี้ งบการเงินจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินก็ต่อเมื่องบการเงินนั้นมีลักษณะเชิงคุณภาพตามที่กรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินก าหนดไว้ ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินนั่นคือ ข้อมูลในงบการเงิน
ต้องสามารถท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจได้ทันที ข้อมูลในงบการเงินต้องมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ของผู้ใช้งบการเงินโดยจะต้องช่วยให้สามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลในงบ
การเงินต้องเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้โดยปราศจากความผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ เป็นข้อมูลที่มีความ
เที่ยงธรรมและเป็นกลาง และข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถน ามาเปรียบเทียบกันในระยะเวลาต่างกันได้หรือ
เปรียบเทียบกับงบการเงินระหว่างกิจการได้เพื่อการประเมินฐานะการเงินผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการเองหรือระหว่างกิจการหนึ่งกับอีกกิจการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้การตัดสินใจเกิดความถูกต้อง
หรือสามารถลดโอกาสข้อผิดพลาดในด้านการตัดสินใจให้แก่ผู้ใช้งบการเงินได้  
 ส าหรับผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี นอกเหนือจากจากความรู้ความสามารถทางด้าน
บัญชีแล้ว จ าเป็นต้องมีพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.  2547 
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ที่ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีและผู้มีวิชาชีพทางบัญชีต้องมีความโปร่งใสในการท างาน มีความเป็นอิสระในการ
ใช้ดุลยพินิจในการท างานและสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบวิชาชีพได้โดยอิสระไม่อยู่ภายใต้การบังคับ 
ท างานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ใด ๆ พิจารณา
หลักฐานโดยปราศจากอคติ ปฏิบัติงานทางบัญชีด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงและท างานตามหลักฐานที่เป็นจริง 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ออนไลน์, 2547) ความซื่อสัตย์และเที่ยงตรงในการท างานของนักบัญชีมีความส าคัญ
ต่อการด าเนินกิจการ ซึ่งการตกแต่งตัวเลขหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการท าบัญชี การท าบัญชีที่ไม่โปร่งใส 
มีการตกแต่งตัวเลขหรือละเลยการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุน
และด าเนินการทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหากับสภาพคล่องทางด้านการเงิน ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจอย่างมหาศาลซึ่งอาจท าให้บริษัทเกิดการล้มละลายได้ และผลที่ตามมาก็กระทบกันเป็นวงกว้าง 
ทั้งตัวเจ้าของกิจการที่ขาดทุนหรือสูญเสียเงินจากการด าเนินงานผิดพลาดเป็นจ านวนมากจนถึงขั้นปิด บริษัท 
ผู้บริหารและพนักงานต้องออกจากงานเมื่อบริษัทปิดกิจการ นักลงทุนและเจ้าหนี้ที่ต้องสูญเสียเงินในการ
ลงทุนและเงินให้กู้ ไปจนถึงสรรพากรที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้เนื่องจากบริษัทล้มเลิกกิจการ จนท าให้
ประเทศจะต้องสูญเสียรายได้ที่จะน าไปพัฒนาประเทศ (Stephen, Online, 2002) 
 จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณภาพของงบการเงินซึ่งได้มาจากทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและ
คุณธรรมจริยธรรมทั้งของผู้บริหารและนักบัญชีมีความส าคัญอย่างยิ่ง จึงเป็นที่มาของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพงบการเงินในมุมมองนักบัญชี นอกจากคุณภาพของงบการเงินจะช่วยหลีกเลี่ยงและลดข้อผิดพลาด
ที่อาจส่งผลเสียหายต่อกิจการแล้ว ยังช่วยให้กิจการเติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร
ของกิจการและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นเคร่ืองมือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงินในมุมมองนักบัญชี จังหวัดนนทบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 ตัวแปรอิสระ (independent variable)       ตัวแปรตาม (dependent variable) 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณภาพงบการเงิน 
(quality of financial statement) 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี 
ความรับผิดชอบของนักบัญชี 
การให้ความส าคัญกับนักลงทุน 
ความโปร่งใสของผู้บริหาร 
ความรูแ้ละความสามารถของนักบัญช ี
การมีจรรณยาบรรณของนักบัญชี 
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วิธีด าเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นักบัญชีในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 216 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง (sampling) จากประชากรเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 216  คน ผู้วิจัยท าการเลือก
ตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ตามหลักวิชาการที่ว่าด้วยการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973, p. 56) ซึ่งท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 140 ราย 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิจัยนี้เป็นการรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 
โดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaires) จ านวน 140 ชุด เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ส าหรับการวัด
ค่าระดับความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงินเป็นมาตรวัด 5 ระดับ คือ 
ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนถึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานจริง
น้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 คือ มีนัยส าคัญทางสถิติ และระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 คือ มีนัยส าคัญทางสถิติอย่างสูง 
 

สรุปผลการวิจัย   
 

ตารางที่ 1 แสดงผลของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงินในมุมมองของนักบัญชี 

  Standardized 
Coefficients Beta 

t-value Sig. 
  

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร .218 6.61 .00** 

ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี .130 4.01 .00** 

ความรับผิดชอบของนักบัญชี .180 5.14 .00** 

การให้ความส าคัญกับนักลงทุน .133 3.99 .00** 

ความโปร่งใสของผู้บริหาร .122 3.60 .00** 

ความรู้และความสามารถของนักบัญชี .221 6.25 .00** 

การมีจรรณยาบรรณของนักบัญชี  .210 6.24 .04* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
งบการเงินในมุมมองของนักบัญชี พบว่า 
 1. ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่า ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .218 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 6.61** โดยมี
ระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (p-value ของ t) เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (Sig = .00 < .01) แสดงว่า ความรับผิดชอบของผู้บริหารส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 2. ปัจจัยด้านความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่า ความเป็นมืออาชีพ
ของนักบัญชีมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .130 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 4.01** 
โดยมีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (p-value ของ t) เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (Sig = .00 < .01) แสดงว่า ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 3. ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่า ความรับผิดชอบของ
นักบัญชีมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .180 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 5.14** โดยมี
ระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (p-value ของ t) เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (Sig = .00 < .01) แสดงว่า ความรับผิดชอบของนักบัญชีส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 4. ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับนักลงทุนที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่า การให้ความส าคัญ
กับนักลงทุนมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .133 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 3.99** 
โดยมีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (p-value ของ t) เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (Sig = .00 < .01) แสดงว่า การให้ความส าคัญกับนักลงทุนส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 5. ปัจจัยด้านความโปร่งใสของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่า ความโปร่งใสของ
ผู้บริหารมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .122 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 3.60** โดยมี
ระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (p-value ของ t) เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (Sig = .00 < .01) แสดงว่า ความโปร่งใสของผู้บริหารส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 6. ปัจจัยด้านความรู้และความสามารถของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่า ความรู้
และความสามารถของนักบัญชีมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .221 และค่าสถิติทดสอบ t 
เท่ากับ 6.25** โดยมีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (p-value ของ t) เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 (Sig = .00 < .01) แสดงว่า ความรู้และความสามารถของนักบัญชีส่งผลต่อคุณภาพงบ
การเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 7. ปัจจัยด้านการมีจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่า การมีจรรยาบรรณ
ของนักบัญชีมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน  เท่ากับ .210 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 6.24* 
โดยมีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ t (p-value ของ t) เท่ากับ .04 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (Sig = .04 < .05) แสดงว่า การมีจรรยาบรรณของนักบัญชีส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผล   
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงินในมุมมองของนักบัญชีจังหวัดนนทบุรี   เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม พบว่า นักบัญชีในจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีความคิดเห็นต่องบ
การเงินระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงินในมุมมองของนักบัญชี ประกอบด้วย 
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ความรับผิดชอบของนักบัญชี ความโปร่งใสของผู้บริหาร คุณภาพงบการเงิน 
การมีจรรณยาบรรณของนักบัญชี การให้ความส าคัญกับนักลงทุน ความรู้ความสามารถของนักบัญชีและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุพา ยะใจมั่น (ออนไลน์, 2551) และ ณัฐวุฒิ 
ตันติเศรษฐ (ออนไลน์, 2558) และ Ferdy (Online, 2009) ซึ่งค้นพบ ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพ
ของนักบัญชีกับคุณภาพรายงานการเงิน นั่นคือ ความเป็นมืออาชีพ ทักษะทางปัญญาและความรับผิดชอบ
ของนักบัญชี ช่วยให้นักบัญชีสามารถที่จะแก้ปัญหา ตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ของกิจการอันมีผลต่อการจัดท างบการเงินที่มีคุณภาพได้ และในท านองเดียวกันกับผลการศึกษาของ อังกูร 
วิริยจารี (ออนไลน์, 2554) ได้ศึกษาข้อมูลทางบัญชีกับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนเพื่อศึกษาถึงความมี
ประสิทธิภาพของงบการเงินในปัจจุบันต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน และพิสูจน์ให้เห็นว่าการปรับ
ข้อมูลในงบการเงินเพื่อลดปัญหาการตกแต่งตัวเลขของข้อมูลบัญชีซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับการลงทุน
ของนักลงทุน ซึ่งมีผลท าให้นักลงทุนได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้นจากคุณภาพที่เกิดขึ้น
ของงบการเงิน  รวมทั้งผลการศึกษาของ สุฏิกา รักประสูต (ออนไลน์, 2558)  พบว่า ความรับผิดชอบ และ
ความโปร่งใสของผู้บริหารจะสอดคล้องและส่งผลต่อคุณภาพของการจัดท างบการเงิน โดยผู้บริหารที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านการจัดท าบัญชีจะมีความตั้งใจให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างโปร่งใสและครบถ้วน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อังคณา นุตยกุล (ออนไลน์, 2548) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ท าบัญชีในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทย ส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การมีจรรณยาบรรณของนักบัญชีจะ
ส่งผลให้นักบัญชีใช้ความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า การที่กิจการด าเนินงานด้านการจัดท างบการเงินโดยการให้ความส าคัญและ



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

370 

 

มุ่งเน้นที่ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ความรับผิดชอบของนักบัญชี ความโปร่งใสของผู้บริหาร คุณภาพ
งบการเงิน การมีจรรณยาบรรณของนักบัญชี การให้ความส าคัญกับนักลงทุน ความรู้ความสามารถของนักบัญชี
และความรับผิดชอบของผู้บริหาร จะส่งผลให้งบการเงินของกิจการมีลักษณะเชิงคุณภาพตามที่แม่บทการบัญชี
ก าหนดไว้ สามารถท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจได้ทันที มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การประเมิน
เหตุการณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นย า มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากคุณภาพของงบการเงินจะ
ช่วยลดข้อผิดพลาดอันเป็นสาระส าคัญ ข้อมูลในงบการเงินมีความเที่ยงธรรมและเป็นกลาง แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
และอย่างแท้จริง ดังนั้น คุณภาพของงบการเงินนอกจากต้องได้จากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังจ าเป็นต้อง
ได้จากคุณธรรมจริยธรรมทั้งของผู้บริหารและนักบัญชีซึ่งถือได้ว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง อันจะเป็นเคร่ืองมือ
ส่งเสริมให้กิจการสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน
และเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน   
 

ข้อเสนอแนะ   
 1. ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงบ
การเงินในมุมมองของนักบัญชีให้ครอบคลุมมากขึ้น หรืออาจเพิ่มมุมมองของผู้สอบบัญชี รวมทั้งขยายขอบเขต
กลุ่มประชากรที่น ามาศึกษาวิจัยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงิน
มากยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นข้อมูลสถิติที่ได้น ามาใช้ในการอภิปรายผลจะเป็น
ลักษณะในภาพกว้าง ทั้งนี้การวิจัยคร้ังต่อไปควรใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งวิธีเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ
เข้าด้วยกัน โดยอาจใช้ทั้งวิธีการส ารวจร่วมกับการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้ ง
ในภาพกว้างประกอบการพินิจพิเคราะห์ พิจารณาอย่างลุ่มลึก ครอบคลุมทุกประเด็นในทุกมิติอันน าไปสู่การ
พัฒนาเคร่ืองมือที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดท างบการเงินที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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COMPARATIVE ON MORAL AND ETHICAL BEHAVIORS OF 

UNDERGRADUATE STUDENTS AT SIAM TECHNOLOGY COLLEGE, 
BANGKOK, BEFORE AND AFTER THEIR TAKING COURSE OF 

DHAMMA SUEKSA STUDEY 
 

กิจสดายุทต์ สังข์ทอง* 
Kitsadayut Sangthong 
เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์* 
Kriangsak Rachakot 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกํอนและหลังการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยเป็นนักศึกษาที่เรียน
ธรรมศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 84 คน และใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการวิจัย พบวํา กํอนการเรียน
การสอนธรรมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม อยูํในระดับปานกลาง 
ในด๎านความรับผิดชอบ (3.25) ด๎านความสามัคคี (3.39) และด๎านการมีสัมมาคารวะ (3.11) ในขณะที่ด๎าน
ความยุติธรรม (3.93) และด๎านความกตัญญู (4.03) อยูํในระดับมาก หลังการเรียนการสอนธรรมศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม อยูํในระดับมาก ในด๎านความรับผิดชอบ (3.78) 
ด๎านความสามัคคี (4.01) สํวนด๎านการมีสัมมาคารวะ (4.58) ด๎านความยุติธรรม (4.60) และด๎านความกตัญญู 
(4.80) อยูํในระดับมากที่สุด นอกจากนั้น ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เรียนธรรมศึกษา จ าแนกตามอายุ คณะที่ศึกษา และภูมิล าเนา โดยภาพรวม พบวํา 1) เพศที่
... 
 
 
 
 

* อาจารย์ประจ าส านักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 
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ตํางกันมีพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คณะที่ตํางกัน
มีพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) อายุและภูมิล าเนา
ของนักศึกษาไมํมีผลตํอพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
ค าส าคัญ: ธรรมศึกษา, พฤติกรรมกํอนเรียน, พฤติกรรมหลังเรียน 

 
ABSTRACT 
         The purpose of this research was to study and compare the behaviors before and after the teaching 
and learning of Dharma of undergraduate students at Siam Technology College. The samples used in the 
research were 84 students who studied Dharma Studies. Questionnaires were used as research tools in the 
research. It was found that before the teaching of Dharma education the undergraduate students had moderate 
moral behavior. The aspects of responsibility (3.25), unity (3.39) and respect (3.11); the aspects of justice 
(3.93) and gratitude (4.03) were at a high level. For analysis on the results after teaching the Dharma the 
undergraduate students had a high level of moral and ethical behaviors. The aspects of responsibility (3.78), 
unity (4.01), respect for (4.58), justice (4.60) and gratitude (4.80) were at the highest level. In addition, the 
results of comparative analysis of moral behavior and ethics, of the undergraduate students who had studied 
Dharma studies, classified by age, faculty, and domicile, were found as follows: 1) The students with different 
sexes had different moral and ethical behaviors with statistical significance at the level of .05; 2) The students 
with different faculties had different moral and ethical behaviors with statistical significance at the level of 
.05; and 3) The students with different ages and domiciles had no different moral and ethical behaviors. 
Keywords: dhamma study, behavior before, behavior after. 
 

บทน า  
               ปัจจัยในการพัฒนาประเทศที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยการ
ด าเนินการให๎คนในชาติมีการกินดีอยูํดี มีความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 
มีความสามารถและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีคุณคํา
และเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม ดังนั้นจึงนับได๎วําการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุก
ประเทศ จ าเป็นต๎องตระหนัก เพราะถ๎าประชาชนในประเทศปราศจากคุณภาพแล๎ว แม๎วําประเทศนั้นจะมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เพียงใด ก็มิอาจท าให๎ทรัพยากรที่มีอยูํนั้นเป็นประโยชน์ในการสร๎าง
ความเจริญก๎าวหน๎าแกํประเทศชาติได๎ (วิชัย ตันศิริ, 2543) การพัฒนาประเทศจ าเป็นต๎องพัฒนาการศึกษา
ของคนในประเทศ การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นตํอการพัฒนาประเทศ ตามบทรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
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ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได๎บัญญัติให๎รัฐต๎องด าเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี 
ตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย ดังนั้นการจัดการศึกษาที่
สมบูรณ์จะต๎องน าแนวคิดสูํการพัฒนาคนให๎สมบูรณ์ และเกิดความสมดุลทั้งด๎านจิตใจ รํางกาย  ปัญญา และ
สังคม 
        ในสํวนของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยได๎เล็งเห็นความส าคัญดังกลําว จึงด าเนินตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการที่วํา “การศึกษาท าให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความเป็นอยูํที่ดี มีสุขของคนไทย” ใน
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล๎อม ท าให๎คนไทยก๎าวทันโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงข๎อมูล
ขําวสารและเทคโนโลยีตําง ๆ รวมทั้งสามารถพึ่งพาตนเองได๎ โดยที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 
(ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, ออนไลน์, 2545) ควบคูํกับการท าหน๎าที่ผลิตบัณฑิต โดยมุํงเน๎นการ
สอน การวิจัย ให๎มีความร๎ูคูํคุณธรรม มีสติปัญญาใฝ่การเรียนร๎ู นึกคิดอยํางเป็นระบบ  มีจิตส านึกและศักยภาพ
ในการสร๎างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู๎น า ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัย  รับผิดชอบตํอตนเอง
และเอ้ืออาทรตํอสังคม ตระหนักในคุณคําทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่น สุขภาพดีและมีความเป็นสากล 
รวมถึงการบริการสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงมั่นพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาให๎เป็นตัวอยําง
และเป็นสถาบันที่สังคมยอมรับ ได๎มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ซึ่งได๎รับความเมตตาจากพระธรรม
วิทยากรจากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผํธรรมเพื่อพัฒนาสังคม มาอบรมให๎ความร๎ูและแทรกหลักธรรมเพื่อประยุกต์ 
ใช๎ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาจิตใจให๎ดีงาม เชํน หลักเบญจศีล-เบญจธรรม หลักกุศลกรรมบถ  และหลัก
ประสบความส าเร็จคือ อิทธิบาท 4 เป็นต๎น และเพื่อให๎เห็นกระบวนการแก๎ปัญหาด๎านวิกฤติศีลธรรมจริยธรรม 
และสามัคคีธรรม ซึ่งนับวันได๎ลดน๎อยลงไปจากมโนส านึกของคนในสังคม อันสํงผลกระทบตํอพฤติกรรม
ทางจิตใจและความสงบสุขตํอบุคคล สังคม  เศรษฐกิจ ประเทศชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เชํน 
การขาดหิริ คือความละอายแกํใจในกิจที่กระท า ในค าพูด และการขาดโอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตํอบาป
ทุจริตทั้งปวงและตํอกฎหมายบ๎านเมือง สาเหตุของปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การหํางเหินหลักของ
คนดีในการด าเนินชีวิตได๎แกํ หลักธรรม กลําวคือมีความร๎ูทางเชิงวิชาการวิชาชีพ แตํขาดวิชาชีวิตคือจรณะ
ความประพฤติที่ดีงามทางกาย วาจา และใจ ที่ควรปลูกฝังมีไว๎ในตัวผู๎ที่จะได๎รับการขานนามวําเป็นบัณฑิต
ในอนาคตในอุดมคติที่ดี ที่พึงประสงค์ของสังคมแบบดี เกํง และมีความสุขทุกภาคสํวน และเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับรายงานประเมินตนเอง (self-assessment report) ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งมีเนื้อหา
ตรงตามภารกิจที่ 1 และ 4 ดังนี้  
   ภารกิจที่ 1 มุํงมั่นในการสร๎างบัณฑิตให๎มีความร๎ูคูํคุณธรรม และมีจริยธรรมสอดคล๎องตามแผนการ
ศึกษาแหํงชาติ และสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ด๎วยการบริหารการศึกษาในทุก ๆ ด๎านให๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
และภารกิจที่ 4  มุํงมั่นในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เพื่อสนับสนุนสํงเสริมและ
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รักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให๎มั่นคงตลอดไป พร๎อมทั้งสร๎างบรรยากาศการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให๎อยูํในจิตส านึกของนักศึกษา รวมทั้งผู๎สนใจโดยทั่วไป  
 จากภารกิจทั้งสองท าให๎ผู๎วิจัยมองเห็นวํา การพัฒนาด๎านคุณธรรมจริยธรรมให๎เกิดแกํนักศึกษาถือ
เป็นหน๎าที่หลักและจ าเป็นอยํางยิ่ง ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเกิดประโยชน์ตํอแวดวงวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ให๎ถึงพร๎อมทั้งคุณธรรมจริยธรรมและความดีตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม กํอนและหลังการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม กํอนและหลังการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่มีอายุ เพศ คณะที่ศึกษา และภูมิล าเนาที่
แตกตํางกัน มีผลตํอพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมหลังจากการเรียนธรรมศึกษาที่แตกตํางกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได๎แกํ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ศิลป
ศาสตร์ บัญชี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ลงทะเบียนเรียนและสอบธรรมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภาคเรียนที่ 
1 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 84 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)   
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด๎วย ตัวแปรต๎น ได๎แกํ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา และภูมิล าเนา  ตัวแปรตาม 
ได๎แกํ ระดับพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นโดยจิตส านึก กํอนและหลังการเรียนธรรมศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามความคิดเห็นเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
กํอนและหลังการเรียนการสอนธรรมศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
กรุงเทพมหานคร แบํงออกเป็น 3 ตอน ได๎แกํ 
              ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนตัวของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (multiple  
choices) จ านวน 10 ข๎อ 
             ตอนที่ 2 แบบสอบถามความร๎ูด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากํอนการเรียนธรรมศึกษา จ านวน 
8 ข๎อ และหลังการเรียนธรรมศึกษา จ านวน 7 ข๎อ 
             ตอนที่ 3 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ครอบคลุมทั้ง 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความซื่อสัตย์สุจริต ด๎านความสามัคคี ด๎านความ
อุตสาหะวิริยะ ด๎านความยุติธรรม ด๎านการมีสัมมาคารวะ และด๎านความกตัญญูกตเวที โดยมีค าตอบให๎เลือก 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด จ านวน 60 ข๎อ ดังนี้ ด๎านความรับผิดชอบ ข๎อที่ 1-11 
ด๎านความซื่อสัตย์สุจริต ข๎อที่ 12-27 ด๎านความสามัคคี ข๎อที่ 28-33 ด๎านความอุตสาหะวิริยะ ข๎อที่ 34-43 ด๎าน
ความยุติธรรม ข๎อที่  44-50 ด๎านการมีสัมมาคารวะ ข๎อที่ 51-55 และด๎านความกตัญญูกตเวที ข๎อที่ 56-60 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามพฤติกรรมไปสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี บัญชี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก  
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 84 คน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ให๎
นักศึกษาทุกคนได๎ทราบกํอนท าแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามที่ได๎รับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกต๎อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
จากนั้นลงรหัสล าดับเลขของแบบสอบถามเพื่อใช๎ในการลงโปรแกรมวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ตํอไป 
 3. น าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม กํอนและหลังการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล๎วน าไปวิเคราะห์
ข๎อมูลโดยโปรแกรม SPSS (statistical package for the social sciences) ดังนี ้
       1. วิเคราะห์ข๎อมูลด๎านสถานภาพของนักศึกษา โดยใช๎วิธีหาคําร๎อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ข๎อมูลพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม โดยน าคะแนนที่ได๎จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคําเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และ
หาสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   
        3. วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่เข๎าสอบธรรมศึกษา 
ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตามสถานภาพ ได๎แกํ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ภูมิล าเนา ซึ่งตัวแปรทั้งสองกลุํมนี้ใช๎สถิติ 
t-test ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
          1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม กํอนการเรียนการสอนธรรมศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสรุปผลไดว๎ํา นักศึกษามีพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด๎าน พบวํา พฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมอยูํในระดับปานกลาง มี 3 ด๎าน คือ ด๎านความรับผิดชอบ 
ด๎านความสามัคคี และด๎านการมีสัมมาคารวะ และอยูํในระดับมาก มี 4 ด๎าน คือ ด๎านความซื่อสัตย์ ด๎านความ
อุตสาหะวิริยะ ด๎านความยุติธรรม และด๎านความกตัญญู ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กํอนการเรียน
.....  ธรรมศึกษา 

  

 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม หลังการเรียนการสอนธรรมศึกษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีสรุปผลไดว๎ํา นักศึกษามีพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด๎าน พบวํา พฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมอยูํในระดับมาก มี 4 ด๎าน คือ ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความ
ซื่อสัตย์ ด๎านความสามัคคี และด๎านความอุตสาหะวิริยะ และอยูํในระดับมากที่สุด มี 3 ด๎าน คือ ด๎านความ
ยุติธรรม ด๎านการมีสัมมาคารวะ และด๎านความกตัญญู ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังการเรียน 
 ธรรมศึกษา 

  

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  SD ระดับ 

ด๎านความรับผิดชอบ 3.25 0.83 ปานกลาง 
ด๎านความซื่อสัตย์ 3.60 0.82 มาก 
ด๎านความสามัคคี 3.39 0.76 ปานกลาง 
ด๎านความอุตสาหะวิริยะ 3.50 0.79 มาก 
ด๎านความยุติธรรม 3.93 0.81 มาก 
ด๎านการมีสัมมาคารวะ 3.11 0.80 ปานกลาง 
ด๎านความกตัญญู 4.03 0.90 มาก 

รวม 3.54 0.81 มาก 

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  SD ระดับ 

ด๎านความรับผิดชอบ 3.78 0.83 มาก 
ด๎านความซื่อสัตย์ 3.72 0.86 มาก 
ด๎านความสามัคคี 4.01 0.78 มาก 
ด๎านความอุตสาหะวิริยะ 3.66 0.83 มาก 
ด๎านความยุติธรรม 4.60 0.84 มากที่สุด 
ด๎านการมีสัมมาคารวะ 4.58 0.81 มากที่สุด 
ด๎านความกตัญญู 4.80 0.78 มากที่สุด 

รวม 4.16 0.85 มาก 
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 3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม กํอนและหลังการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสรุปผลได๎วํา การเปรียบเทียบพฤติกรรมด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม กํอนและหลังการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในภาพรวม พบวํา นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนและเข๎าสอบธรรมศึกษามีความร๎ูด๎านคุณธรรมจริยธรรม และมีความเข๎าใจในหลักค าสอน
พระพุทธศาสนา หลังการเรียนมากกวํากํอนการเรียนในทุกด๎าน คือ ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความซื่อสัตย์ 
ด๎านความสามัคคี ด๎านความอุตสาหะวิริยะ ด๎านความยุติธรรม ด๎านการมีสัมมาคารวะ และด๎านความกตัญญู 
แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม กํอนและหลังการเรียนธรรมศึกษา 

  
 ผลการจัดเก็บข๎อมูลความร๎ูด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม กํอนและหลังการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท  และชั้นเอก พบวํานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและเข๎า
สอบธรรมศึกษาทุกระดับชั้น มีความร๎ูด๎านคุณธรรมและจริยธรรมสัมพันธ์กัน และเห็นการพัฒนาทางด๎าน
ความร๎ูและความเข๎าใจในหลักค าสอนทั้งกํอนและหลังเรียน โดยนักศึกษามีพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม
หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนธรรมศึกษา เรียงล าดับจากมากไปน๎อยดังนี้ เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติเหมาะสมและชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิตให๎มีความสุข สามารถน าความร๎ูที่ได๎รับไปปรับใน
ชีวิตประจ าวันได๎มากขึ้น มีพฤติกรรมด๎านจริยธรรมหลังการเรียนธรรมศึกษา และมีโอกาสเป็นผู๎น าเพื่อ
เผยแพรํพุทธศาสนาหลังการเรียนธรรมศึกษา พบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนแล๎ว 
และหลังการเรียนการสอนธรรมศึกษาทํานคิดวําชํวยให๎ปรับปรุงพฤติกรรม ตามล าดับ      
         ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลังการเรียนธรรมศึกษา ดังนี้ 
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  ด๎านความรับผิดชอบ พบวําทั้งนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความรับผิดชอบในภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก เรียงล าดับจากน๎อยไปมากดังนี้ 1) เมื่อยืมของหรือเงินจากเพื่อน จะใช๎คืนตรงเวลาที่ก าหนด         
2) การตั้งใจท าข๎อสอบเพื่อให๎ผลการเรียนออกมาดี 3) เมื่อท าความผิด จะยอมรับผิดและปรับปรุงตนเองไมํให๎
ท าผิดซ้ า  4) ทิ้งถุงขยะลงในถังขยะเสมอเมื่อรับประทานเสร็จแล๎ว 5) เมื่อใช๎อุปกรณ์การเรียนตําง ๆ ในห๎อง  
ปฏิบัติการเสร็จ จะจัดเก็บอยํางเรียบร๎อย 6) ชํวยดูแลรักษาทรัพย์สินของสถาบันประดุจเป็นของตนเอง และ 
7) เมื่อได๎รับมอบหมายให๎ท าหน๎าที่ตําง ๆ จะรีบด าเนินการโดยเร็วที่สุด 
  ด๎านความซื่อสัตย์สุจริต พบวําทั้งนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความซื่อสัตย์ในภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก เรียงล าดับจากน๎อยไปมากดังนี้ 1) เมื่อได๎รับมอบหมายให๎ดูแลเร่ืองเงินของสํวนรวม จะไมํน า
เงินมาใช๎สํวนตัวแม๎มีโอกาส 2) เมื่อเดินหรือวิ่งชนผู๎อ่ืนโดยไมํตั้งใจ จะขอโทษและยอมรับผิด 3) คืนเงินให๎แกํ
แมํค๎าเสมอเมื่อทอนเงินเกิน 4) ทุกครั้งที่ไปเที่ยวจะขออนุญาตผู๎ปกครองตามความจริง 5) ไมํพูดตํอเติม
ข๎อความกับเหตุการณ์ที่พบเห็นมาจนผู๎อ่ืนได๎รับความเสียหาย 6) ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช๎ห๎องสมุดอยําง
เครํงครัด และ 7) ยอมรับผิดทุกคร้ังที่ท าผิด 
  ด๎านความสามัคคี พบวํา ทั้งนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความสามัคคีในภาพรวมอยูํในระดับ
มาก เรียงล าดับจากน๎อยไปมากดังนี้ 1) ให๎ความส าคัญกับความสามัคคีของคนในครอบครัว 2) สามารถท า
กิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และให๎ความส าคัญกับความสามัคคีในหมูํคณะ 3) เชิญชวนเพื่อนให๎เห็นความส าคัญใน
กิจกรรมทุกคร้ัง 4) ให๎ความส าคัญกับความพร๎อมเพรียงและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมูํคณะ และ 5) ให๎
ความรํวมมือในการท ากิจกรรมให๎ส าเร็จลุลํวงโดยมุํงประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตน 
  ด๎านความอุตสาหะวิริยะ พบวํา ทั้งนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความอุตสาหะวิริยะในภาพ
รวมอยูํในระดับมาก เรียงล าดับจากน๎อยไปมากดังนี้ 1) พยายามแก๎ไขปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให๎ดีขึ้นเสมอ  
2) สามารถหารายได๎พิเศษเมื่อวํางจากการเรียนในแตํละวัน 3) ร๎ูจักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและ
ผู๎อ่ืน 4) พยายามศึกษาค๎นคว๎าหาความร๎ูเพิ่มเติมอยูํเสมอ และเมื่อผู๎ปกครองมอบหมายงานให๎ท า จะกระตือรือร๎น
ท างานให๎เสร็จโดยเร็วและเรียบร๎อย 5) ขาดเรียนเมื่อมีเหตุสุดวิสัยจริง ๆ และ 6) ทบทวนบทเรียนลํวงหน๎า
กํอนสอบทุกคร้ัง  
  ด๎านความยุติธรรม พบวํา ทั้งนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความยุติธรรมในภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากน๎อยไปมากดังนี้ 1) เป็นคนมีเหตุผลและเข๎าใจเหตุผลของผู๎อ่ืนเสมอ 2) ไมํฉวยโอกาส
เมื่อมีโอกาส 3) ยินดีชํวยผู๎อ่ืนด๎วยความเต็มใจเสมอเมื่อถูกร๎องขอ 4) ฟังความทั้งสองฝ่ายกํอนตัดสินใจ 5) เปิด
โอกาสให๎ผู๎อ่ืนแสดงความคิดเห็นได๎อยํางเสรีและปราศจากอคติ 6) ท าทุกอยํางได๎เพื่อความส าเร็จ และ 7) ปฏิบัติ
ตนด๎วยความเป็นธรรมแกํผู๎อื่นเสมอ 
  ด๎านการมีสัมมาคารวะ พบวํา ทั้งนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีสัมมาคารวะในภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก เรียงล าดับจากน๎อยไปมากดังนี้ 1) กราบไหว๎พํอแมํเพื่อแสดงความเคารพ 2) ท าความเคารพครู-
อาจารย์ในสถาบัน 3) เมื่อไปบ๎านเพื่อน จะถามถึงพํอแมํของเพื่อนเพื่อเข๎าไปท าความเคารพ 4) ก๎มหลังเมื่อ
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เดินผํานผู๎อาวุโส และ 5) รับฟังค าตักเตือนของพํอแมํอยํางรู๎ส านึก 
  ด๎านความกตัญญูกตเวที พบวํา ทั้งนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความกตัญญูกตเวทีในภาพ
รวมอยูํในระดับมาก เรียงล าดับจากน๎อยไปมากดังนี้ 1) เมื่อเรียนจบ ทํานมีความตั้งใจจะทดแทนบุญคุณของ
พํอแมํ 2) ให๎ความอนุเคราะห์เกื้อกูลผู๎อ่ืนเมื่อมีโอกาสชํวยได๎ 3) หากเห็นอาจารย์ถือของพะรุงพะรัง จะเข๎าไป
ชํวยถือ 4) ระลึกถึงบุญคุณของเพื่อนที่เคยให๎ยืมของ และ 5) เป็นผู๎เอาใจใสํดูแลปรนนิบัติพํอ-แมํ 
 ส าหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม หลังการเรียนธรรมศึกษา จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา และ
ภูมิล าเนาที่แตกตํางกัน สามารถสรุปได๎ดังนี้        
 ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ นักศึกษาที่มีเพศแตกตํางกัน ในภาพรวม พบวํา มีการปฏิบัติพฤติกรรม
ด๎านคุณธรรมจริยธรรมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา มีเพียง
ด๎านความรับผิดชอบเทํานั้น สํวนด๎านความซื่อสัตย์ ด๎านความสามัคคี ด๎านความอุตสาหะวิริยะ ด๎านความ
ยุติธรรม ด๎านการมีสัมมาคารวะ และด๎านความกตัญญู พบวําไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด๎านคุณธรรม
จริยธรรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุ นักศึกษาที่มีอายุแตกตํางกัน ในภาพรวม  พบวํา มีการปฏิบัติ
พฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด๎าน  
พบวํา มีด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความซื่อสัตย์ ด๎านความสามัคคี ด๎านความยุติธรรม ด๎านความอุตสาหะ
วิริยะ สํวนด๎านการมีสัมมาคารวะและด๎านความกตัญญู พบวํา ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด๎านคุณธรรม
จริยธรรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านคณะที่ศึกษา นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาแตกตํางกัน ในภาพรวม พบวํา มี
การปฏิบัติพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายด๎าน พบวํา มีด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความสามัคคี ด๎านการมีสัมมาคารวะ และด๎านความกตัญญู สํวน
ด๎านความซื่อสัตย์ ด๎านความอุตสาหะวิริยะ ด๎านความยุติธรรม พบวํา ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด๎าน
คุณธรรมจริยธรรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านภูมิล าเนา นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาแตกตํางกัน ในภาพรวม พบวํา มีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาราย
ด๎านพบวํา มีด๎านความซื่อสัตย์ ด๎านความสามัคคี ด๎านความอุตสาหะวิริยะ ด๎านความยุติธรรม และด๎านความ
กตัญญู สํวนด๎านความรับผิดชอบและด๎านการมีสัมมาคารวะพบวําไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด๎าน
คุณธรรมจริยธรรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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อภิปรายผล 
              การวิจัยพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะภาพรวมและรายด๎านเพื่อให๎เห็นความแตกตําง
กัน ผู๎วิจัยจึงก าหนดพฤติกรรมออกเป็น 7 ด๎านได๎แกํ ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความซื่อสัตย์ ด๎านความสามัคคี 
ด๎านความอุตสาหะวิริยะ ด๎านความยุติธรรม ด๎านการมีสัมมาคารวะ และด๎านความกตัญญู  พบวํ า นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสํวนใหญํอยูํในระดับมาก อาจเป็นเพราะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได๎เปิดศูนย์
พระพุทธศาสนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2550 โดยศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผํธรรมเพื่อพัฒนาสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให๎ควบคูํไปกับองค์ความร๎ูของนักศึกษา และเพื่อปลุกจิตส านึก
ตามนโยบายหลัก 4  ด๎านของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด๎วย นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังได๎มีการ
สังเคราะห์วิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎ศึกษา ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 
             นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นนักศึกษาที่ผํานการคัดเลือกมาจากผลคะแนนความร๎ู
ความสามารถตามศักยภาพผู๎เรียนและการสัมภาษณ์ ระบบการคัดเลือกได๎ก าหนดเกณฑ์ประกอบการคัดเลือก 
คือ IQ (intelligent quotient) หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา EQ (emotional quotient) หมายถึง ความ
ฉลาดทางอารมณ์ หรือเชาวน์อารมณ์ SQ (social quotient) หมายถึง ความฉลาดในการปรับตัวเพื่ออยูํรํวมกับ
ผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข MQ (morality quotient) หมายถึง ความฉลาดทางจริยธรรม AQ (adversity quotient) 
หมายถึง ความสามารถในทักษะพิเศษ ด๎านดนตรี กีฬา พบวํา นักศึกษาที่ผํานการคัดเลือกร๎อยละ 20 ผํานการ
เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก โดยการแสดงวุฒิบัตรให๎ทราบ ท าให๎เห็นวํานักศึกษาได๎พัฒนาตนเอง
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมตามที่ปรากฏ  
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา มีสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพียงพอตํอ
ผู๎เรียน นอกจากนี้ยังก าหนดให๎แตํละคณะเน๎นคุณลักษณะของผู๎เรียนให๎มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
ซึ่งจากการเก็บข๎อมูลการวิจัยในคร้ังนี้ พบวํา 
 ด้านความรับผิดชอบ นักศึกษาที่เรียนธรรมศึกษามีพฤติกรรมด๎านความรับผิดชอบอยูํในระดับ
มาก อาจเป็นเพราะระบบการประเมินผลการเรียนมีการเช็คชื่อเข๎าเรียน หากนักศึกษาคนใดไมํปฏิบัติตามก็
จะหมดสิทธิ์สอบตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนดไว๎ โดยเฉพาะการเรียนวิชาจริยศาสตร์ นักศึกษาจะต๎องเข๎า
เรียนตรงเวลาเพราะเช็คเวลาเข๎าเรียน และต๎องมีอุปกรณ์การเรียนเสมอ ท าให๎มีความกระตือรือร๎นตลอดเวลา 
 ด้านความซื่อสัตย์ นักศึกษาที่เรียนธรรมศึกษามีพฤติกรรมด๎านความซื่อสัตย์อยูํในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะวิทยาลัยตระหนักในเร่ืองความซื่อสัตย์ให๎เกิดขึ้น เชํน นักศึกษาพบกระเป๋าเงินที่เพื่อนลืมไว๎ใน
ห๎องเรียน นักศึกษาเก็บกระเป๋าเงินนั้นแล๎วน ามาคืนอาจารย์เพื่อประกาศหาเจ๎าของ เป็นต๎น                                                                                                                                      
 ด้านความสามัคคี นักศึกษาที่เรียนธรรมศึกษามีพฤติกรรมด๎านความสามัคคีอยูํในระดับมาก โดย
วิทยาลัยมีนโยบายในการจัดกิจกรรมให๎กับนักศึกษา มุํงสํงเสริมให๎นักศึกษามีสํวนรํวมและร๎ูจักการปรับตัว
เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมตลอดปีการศึกษา 
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               ด้านความอุตสาหะวิริยะ นักศึกษาที่เรียนธรรมศึกษามีพฤติกรรมด๎านความอุตสาหะวิริยะอยูํใน
ระดับมาก โดยวิทยาลัยจะให๎นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ประกาศตําง ๆ ของ
วิทยาลัยผํานระบบ Internet Online ด๎วยตนเอง เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมด๎านความอุตสาหะวิริยะให๎เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาอยํางไมํร๎ูตัว ในระยะแรกนักศึกษาอาจมีปัญหาในเร่ืองของความอุตสาหะวิริยะ แตํในขณะนี้  พบวํา
นักศึกษาสามารถเรียนร๎ูการใช๎เทคโนโลยี Internet รับร๎ูขําวสารตําง ๆ และปฏิบัติตามทุกเร่ืองได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
               ด้านความยุติธรรม นักศึกษาที่เรียนธรรมศึกษามีพฤติกรรมด๎านความยุติธรรมอยูํในระดับมาก โดย
วิทยาลัยจะให๎นักศึกษาได๎รับความยุติธรรมอยํางเทําเทียมกัน เชํน การมีระบบประกันชีวิตให๎กับนักศึกษา 
และมีระบบการจบหลักสูตรภายใน 4 ปี และ 2 ปี รวมถึงเปิดโอกาสให๎นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ตามที่ร๎องขอได๎ โดยผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ได๎รับมอบหมาย 
 ด้านการมีสัมมาคารวะ นักศึกษาที่เรียนธรรมศึกษามีพฤติกรรมด๎านการมีสัมมาคารวะอยูํในระดับ
มาก เพราะผู๎บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยได๎ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีให๎นักศึกษาได๎เห็นอยําง
สม่ าเสมอ เชํน การท าความเคารพผู๎อาวุโส ผู๎ใหญํ เพื่อนรํวมงานรํุนน๎องรํุนพี่ ด๎วยการไหว๎ ท าให๎เกิดความ
ประทับใจ อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามตลอดมา ท าให๎นักศึกษามีการปฏิบัติตนเชํนเดียวกัน 
 ด้านความกตัญญู นักศึกษาที่เรียนธรรมศึกษามีพฤติกรรมด๎านความกตัญญูอยูํในระดับมาก แตํ
เมื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับผู๎ที่เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก พบวํา มีพฤติกรรมด๎านความกตัญญูอยูํใน
ระดับมากถึงระดับมากที่สุด โดยเฉพาะนักศึกษาที่ เรียนธรรมศึกษาชั้นเอก และมีภูมิล าเนาอยูํนอกเขต
กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายเพื่อประชาชน
ในเขตพื้นที่บริการ เทศบาลต าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี เพื่อให๎ประชาชนได๎รับการพัฒนาสูํการมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ ์โดยน ารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายตามรูปแบบของ จิราวัฒน์  ขจรศิลป์ 
และคณะ (2556) ไปทดลองใช๎กับเทศบาลต าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 1 ปี เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย 
ได๎แกํ  แบบสอบถามถึงผลของความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกาย โดยผู๎ตอบ
แบบสอบถามประกอบด๎วย บุคลากรผู๎รับผิดชอบด๎านการออกก าลังกาย และผู๎น าด๎านการออกก าลังกายที่เป็น
อาสาสมัครที่มีความร๎ูด๎านการน าการออกก าลังกาย จ านวน 30 คน สอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการของ
รูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกาย จ านวน 500 คน และระดมความคิดจากผลของการสนทนากลุํม (focus 
groups) ด๎านรูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกาย จ านวน 20 คน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ 
คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลการวิจัย พบวํา ผลของการน ารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายไปใช๎กับเทศบาล
ต าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี โดยสรุปในภาพรวมมีการพัฒนาอยูํในระดับมาก ทั้งความคิดเห็นของผู๎รับผิดชอบ
ด๎านการออกก าลังกาย ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ และการสนทนากลุํม ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) ด๎าน
ปัจจัยน าเข๎า โดยใช๎หลัก 4 M’s ที่ประกอบด๎วย ด๎านบุคลากร ด๎านการเงินและงบประมาณ ด๎านสถานที่วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ด๎านการจัดการ และ 2) ด๎านกระบวนการ โดยใช๎หลัก กระบวนการบริหาร 
(POLC) ประกอบด๎วย ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค์การ ด๎านการน า และด๎านการควบคุม  
ค าส าคัญ:  การพัฒนา, รูปแบบ, การออกก าลังกาย   

 

ABSTRACT  
 This research is conducted so as to develop exercise encouragement services model for people 
in the service area by Bang Sai subdistrict, Chonburi province. The aims are to enrich the people to have 
their healthy lives. The form of Jirawat Kajornsilp (2013) regarding exercise promotion services had been 
applied to trial with the Bang Sai district municipality, Chonburi Province for a year. Following that, the 
questionnaires were served as crucial tools to explore the results of the leader's opinions with regards to the 
exercise service model. The respondents include 30 people who were responsible for the mentioned exercise 
and volunteers who specialise in working out. The research then explored the satisfaction of 500 recipients 
towards the exercise services model and conducted the focus group discussion with 20 recipients. The instruments 
used in the study were questionnaire, opinions of exercise leaders, forms of exercise service and questionnaires of 
recipient’s satisfactions towards the model of exercise services. Focus groups discussion results were used to be 
analyzed the data. The statistics is used for data analysis which includes percentage, mean, and standard deviation. 
 The research cleary demonstrated that effects of the exercise promotion services towards Bang Sai 
can be seen as the desirable result. In summary, the overall development has been at a high level. This also 
includes the opinions of the people who were responsible for the exercise, the satisfaction of the customers and 
two groups of discussion: 1) imports using, which are4 M's, consisting of personnel, finance and budgets, 
locations, facilities management and process, and 2) regarding organisational process, it requires planning, 
directing and controlling. 
Keywords: development,  model, physical exercise. 
 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

388 

 

บทน า 
 แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2559) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ ไว๎วํา “การกีฬาเป็นสํวนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคสํวน และเป็นกลไกส าคัญใน
การสร๎างคุณคําทางสังคมและสํงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว๎ 6  ประเด็น 
โดยสาระส าคัญจากแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560–2564) นั้น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสํงเสริม
ให๎เกิดความรู๎และความตระหนักด๎านการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสํงเสริม
ให๎มวลชนมีการออกก าลังกายและมีสํวนรํวมในกิจกรรมการกีฬา เป็นยุทธศาสตร์ที่มีสาระส าคัญตํอการสํงเสริม
ให๎มีการจัดการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาส าหรับประชาชน และจากบันทึกข๎อตกลงระหวํางกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น สมาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัดแหํงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารสํวนต าบลแหํงประเทศไทย และส านักงานกองทุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ณ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น โดยทั้ง 5 หนํวยงานได๎จัดท าข๎อตกลงเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ที่จะรํวมมือกันในการบริหารจัดการ และด าเนินงานตําง ๆ ในการสํงเสริมการออกก าลังกายและ
กีฬาเพื่อสุขภาพ  
 จากเหตุผลและความส าคัญของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน แนวนโยบายของรัฐบาล 
รวมทั้งข๎อตกลงดังกลําว และจากงานวิจัยของ จิราวัฒน์ ขจรศิลป์และคณะ (2556) เร่ือง การน าเสนอรูปแบบ
การให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายของประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในจังหวัดชลบุร ีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายเพื่อประชาชน
ในเขตพื้นที่บริการโดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ให๎ประชาชนได๎รับการพัฒนาสูํการมี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  ใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต EDFR (ethnographic delphi futures research) โดย
ผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 30 คน เป็นรูปแบบเชิงข๎อความที่มีคุณภาพดี สามารถน าไปใช๎เป็นต๎นแบบในการให๎บริการ
สํงเสริมการออกก าลังกายเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่บริการได๎มีองค์ประกอบหลัก  2 องค์ประกอบ ได๎แกํ  
1) ด๎านปัจจัยน าเข๎า โดยใช๎หลัก 4 M’s ประกอบด๎วย ด๎านบุคลากร ด๎านการเงินและงบประมาณ ด๎านสถานที่
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และด๎านการจัดการ 2) กระบวนการ โดยใช๎หลักกระบวนการบริหาร 
(POLC) ประกอบด๎วย ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค์การ ด๎านการน า และด๎านการควบคุม 
 จากผลการวิจัยดังกลําวท าให๎ผู๎วิจัยสนใจในเร่ืองการพัฒนารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่บริการโดยเลือกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นคือ เทศบาลต าบลบางทราย 
จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ในการพัฒนารูปแบบเพื่อตํอยอดงานวิจัยและเป็นต๎นแบบของการให๎บริการการ
ออกก าลังกายของประชาชนในพื้นที่บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพื่อพัฒนารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่บริการโดย
เทศบาลต าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี ให๎ประชาชนมีความพึงพอใจจากการรับบริการเพื่อการพัฒนาสูํการมี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  
 

ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด๎านพื้นที่ ไดแ๎กํ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลต าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี 
 2. ขอบเขตด๎านรูปแบบ  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลัง
กายของ จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ และคณะ (2556) เร่ือง การน าเสนอรูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลัง
กายของประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ใน 2 องค์ประกอบ 
คือ  ด๎านปัจจัยน าเข๎าโดยใช๎หลัก 4 M’s ประกอบด๎วย  ด๎านบุคลากร (man)  ด๎านการเงิน และงบประมาณ  
(money) ด๎านสถานที่วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก (materials) ด๎านการจัดการ (management) 
และด๎านกระบวนการโดยใช๎หลักกระบวนการบริหาร (POLC) ประกอบด๎วย  ด๎านการวางแผน (plan)  ด๎าน
การจัดองค์การ (organizing) ด๎านการน า (leading) และด๎านการควบคุม (controlling)  
 3. ขอบเขตประชากร  กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลด๎านความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการออกก าลังกาย
คือ บุคลากรผู๎รับผิดชอบด๎านการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทรายทุกพื้นที่การให๎บริการ  และผู๎น า
ด๎านการออกก าลังกายที่เป็นอาสาสมัครที่มีความร๎ูด๎านการน าการออกก าลังกาย ของเทศบาลต าบลบางทราย
ทุกพื้นที่การให๎บริการ จ านวน 30 คน ประกอบด๎วย บุคลากรผู๎รับผิดชอบด๎านการออกก าลังกายของเทศบาล
ต าบลบางทรายทุกพื้นที่การให๎บริการ จ านวน 20 คน  ผู๎น าด๎านการออกก าลังกายที่เป็นอาสาสมัครที่มีความร๎ู
ด๎านการน าการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ทุกพื้นที่การให๎บริการ จ านวน 10 คน กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล
ด๎านความพึงพอใจของรูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี 
ประกอบด๎วย ผู๎เข๎ารับบริการการออกก าลังกาย ของเทศบาลต าบลบางทราย ทุกพื้นที่บริการ จ านวน 500 คน 
กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลการสนทนากลุํม (focus groups) ด๎านรูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกายของเทศบาลต าบล
บางทราย จังหวัดชลบุรี จ านวน  20  คน ประกอบด๎วย  บุคลากรผู๎รับผิดชอบด๎านการออกก าลังกายของเทศบาล
ต าบลบางทราย จ านวน 10 คน  ผู๎น าด๎านการออกก าลังกายที่เป็นอาสาสมัครที่มีความร๎ูด๎านการน าการออก
ก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย  จ านวน 10 คน  ผู๎เข๎ารับบริการการออกก าลังกายของเทศบาลต าบล
บางทราย  จ านวน 10 คน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.1 ขั้นตอนในการสร๎างเคร่ืองมือ ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
   1) แบบสอบถามชุดที่ 1  ศึกษาค๎นคว๎ารูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกายของเทศบาล
ต าบลบางทราย ตามรูปแบบของ จิราวัฒน์  ขจรศิลป์ และคณะ (2556) แบํงเป็น 2 ด๎าน ดังนี้ ปัจจัยน าเข๎า (input) 
และกระบวนการ (process) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประมาณคํา 5 ระดับ (rating scale)  
สอบถามความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย โดยผู๎ตอบ
แบบสอบถามประกอบด๎วย บุคลากรผู๎รับผิดชอบด๎านการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ทุกพื้นที่
การให๎บริการ และผู๎น าด๎านการออกก าลังกายที่เป็นอาสาสมัครที่มีความร๎ูด๎านการน าการออกก าลังกายของ
เทศบาลต าบลบางทราย ทุกพื้นที่การให๎บริการ แบํงเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎ใช๎รูปแบบการให๎บริการออกก าลังกายของ
เทศบาลต าบลบางทราย แบํงเป็น 2 ด๎าน ดังนี้  1) ปัจจัยน าเข๎า (input) หมายถึง ทรัพยากรในการบริหารงาน โดย
ใช๎หลัก 4 M’s ได๎แกํ ด๎านบุคลากร (man) ด๎านการเงินและงบประมาณ  (money)  ด๎านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก (materials) และด๎านการจัดการ  (management) 2) กระบวนการ (process) หมายถึง 
กระบวนการบริหารใช๎หลัก POLC ได๎แกํ ด๎านการวางแผน (plan) ด๎านที่ 2) ด๎านการจัดองค์การ (organizing) 
ด๎านการน า (leading) และด๎านการควบคุม (controlling) ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ข๎อเสนอแนะของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 2) แบบสอบถามชุดที่ 2 สร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการการให๎บริการออกก าลังกาย
ของเทศบาลต าบลบางทราย ตามรูปแบบของ จิราวัฒน์  ขจรศิลป์ และคณะ (2556) ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามประมาณคํา 5 ระดับ  (rating scale) สอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการของรูปแบบการให๎ 
บริการออกก าลังกาย ของเทศบาลต าบลบางทราย โดยผู๎เข๎ารับบริการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย
ทุกพื้นที่บริการ แบํงเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 
2 แบบสอบถามความพึ่งพอใจในการรับบริการ ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ข๎อเสนอแนะของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม 
  1.2 วิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ น าเคร่ืองมือทั้ง 2 ชุด ไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังนี ้
   1) หาความเที่ยงตรง (validity) โดยการน าแบบสอบถามไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน
ตรวจสอบ แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไข ตามค าแนะน า  
   2) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (try out) กับกลุํมตัวอยําง จ านวน 30 คน 
กับกลุํมผู๎ออกก าลังกายในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แล๎วน าไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach) ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.86 
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 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู๎วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
  2.1 ท าหนังสือขอความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง ไปยังเทศบาลต าบล
บางทราย 
  2.2 ชี้แจงรายละเอียดกับผู๎ชํวยวิจัยที่เก็บข๎อมูล 
  2.3 ให๎ผู๎ชํวยวิจัยออกติดตามแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข๎อมูลคืนด๎วยตนเอง 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  น าแบบสอบถามที่ได๎รับกลับคืนมาวิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงบรรยาย ดังนี้ 
  3.1 น าแบบสอบถามชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม น ามาแจกแจงความถี่ หาคําร๎อยละ แล๎วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  3.2 น าแบบสอบถามชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตอนที่ 3 มาสรุปแล๎วน าเสนอในรูปแบบจ านวนผู๎ตอบ
และความเรียง  
 

ผลการวิจัย  
 การน ารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายไปทดลองใช๎กับเทศบาลต าบลบางทราย  
จังหวัดชลบุร ีทุกพื้นที่บริการ โดยน ารูปแบบที่ได๎จากการวิจัยของ จิราวัฒน์  ขจรศิลป์ และคณะ (2556) ไป
ใช๎ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแตํ วันที่ 1 ธันวาคม 2559-1 ธันวาคม 2560 ผลการแสดงความคิดเห็นของผู๎ตอบ
แบบสอบถามประกอบด๎วย บุคลากรผู๎รับผิดชอบด๎านการออกก าลังกาย และผู๎น าด๎านการออกก าลังกายที่เป็น 
อาสาสมัครที่มีความร๎ูด๎านการน าการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ทุกพื้นที่การให๎บริการ พบวํา 
  1. ด๎านปัจจัยน าเข๎า (input) หมายถึง ทรัพยากรในการบริหารงาน โดยใช๎หลัก 4 M’s  
   1.1 ด๎านบุคลากร (man) พบวํา ความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกาย
ของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.23 (SD = 0.48)  
   1.2 ด๎านการเงินและงบประมาณ (money) พบวํา ความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการ
การออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก  คําเฉลี่ย 4.33 (SD = 0.63) 
   1.3 ด๎านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (materials) พบวํา ความคิดเห็นของ
ผู๎น ารูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 
4.23 (SD = 0.60)  
   1.4 ด๎านการจัดการ  (management) พบวํา ความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการการ
ออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.20 (SD = 0.60)  
  2. ด๎านกระบวนการ (process) หมายถึง กระบวนการบริหารใช๎หลัก POLC  ด๎านกระบวนการ
จัดการ 4 ด๎าน คือ ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค์กร ด๎านการน า และด๎านการควบคุม 
   2.1 ด๎านการวางแผน (plan) พบวํา ความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกาย
ของเทศบาลต าบลบางทราย  ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.13 (SD = 0.56)  
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   2.2 ด๎านการจัดองค์การ (organizing)  พบวํา ความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการ
การออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.18 (SD = 0.58) 
   2.3 ด๎านการน า (leading) พบวํา ความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกาย
ของเทศบาลต าบลบางทราย  ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.37 (SD = 0.57)  
   2.4 ด๎านการควบคุม (controlling) พบวํา ความคิดเห็นของผู๎น ารูปแบบการให๎บริการออก
ก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.16 (SD = 0.64)  
 ความคิดเห็นของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกายเกี่ยวกับทรัพยากรในการ
บริหารงานใน 4 ด๎าน พบวํา 
   1. ด๎านบุคลากร (man) พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการออกก าลังกาย
ของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.13 (SD = 0.55)  
  2. ด๎านการเงินและงบประมาณ (money) พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรูปแบบการ
ให๎บริการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก  คําเฉลี่ย 4.10 (SD = 0.58) 
  3. ด๎านสถานที่วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก (materials) พบวํา ความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการรูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย   ในภาพรวมมีคําระดับมาก 
คําเฉลี่ย 4.12 (SD = 0.65) 
  4. ด๎านการจัดการ (management) พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการ
การออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.12 (SD = 0.70) 
 ความคิดเห็นของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ด๎าน
กระบวนการ (process) พบวํา 
  1. ด๎านการวางแผน (plan)  พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการการออก
ก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.05 (SD = 0.60)  
  2. ด๎านการจัดองค์การ (organizing) พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการ
การออกก าลังกายของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.12 (SD = 0.65)  
  3. ด๎านการน า (leading) พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการออกก าลังกาย
ของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.13 (SD = 0.58)  
  4. ด๎านการควบคุม (controlling) พบวํา ความพึงพอใจของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการ
การออกก าลังกาย ของเทศบาลต าบลบางทราย ในภาพรวมมีคําระดับมาก คําเฉลี่ย 4.08 (SD = 0.60)  
 

อภิปรายผล 
 การน ารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายไปทดลองใช๎กับเทศบาลต าบลบางทราย 
จังหวัดชลบุร ีทุกพื้นที่บริการ โดยน ารูปแบบที่ได๎จากการวิจัยของ จิราวัฒน์  ขจรศิลป์ และคณะ (2556) ไป
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ใช๎ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2559–1 ธันวาคม 2560 สรุปผลการวิจัยพบวํา การพัฒนารูปแบบ
ดังกลําวบุคลากรผู๎รับผิดชอบด๎านการออกก าลังกายและผู๎น าด๎านการออกก าลังกายที่เป็นอาสาสมัครที่มีความร๎ู
ด๎านน าการออกก าลังกาย ความคิดเห็นของผู๎รับบริการรูปแบบการให๎บริการการออกก าลังกาย และผลของ
การสนทนากลุํม (focus groups) มีความเห็นสอดคล๎องกันตํอการพัฒนารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลต าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี ในด๎านทรัพยากรใน
การบริหารงาน 4 ด๎าน โดยรวมทุกด๎านคือ ด๎านบุคลากร (man) อยูํในระดับมาก ด๎านการเงิน และงบประมาณ 
(money) อยูํในระดับมาก ด๎านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก อยูํในระดับมาก และด๎านการ
จัดการ  (management) อยูํในระดับมาก ในด๎านกระบวนการ (process) การบริหารใช๎หลัก POLC  โดยรวม
ทุกด๎านคือ ด๎านการวางแผน (plan) อยูํในระดับมาก ด๎านการจัดองค์การ (organizing) อยูํในระดับมาก ด๎าน
การน า (leading) อยูํในระดับมาก และด๎านการน า (Leading) อยูํในระดับมาก  
 สรุปการพัฒนารูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายไปทดลองใช๎กับเทศบาลต าบลบาง
ทราย จังหวัดชลบุร ีทุกพื้นที่บริการ มีผลการพัฒนาดีขึ้นในระดับมากทุกด๎าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. รูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายของประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหารงานใน 4 ด๎าน ควรประกอบด๎วย  
  1.1 ด๎านบุคลากร (man) องค์กรฯ ควรมีผู๎ปฏิบัติงานที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการท างาน 
ผู๎ปฏิบัติงานที่มีจ านวนเพียงพอ ผู๎ปฏิบัติงานมีความร๎ูความสามารถในงานที่ได๎รับมอบหมาย และควรมี
ผู๎ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับงานที่ได๎รับมอบหมาย 
  1.2 ด๎านการเงินและงบประมาณ (money) องค์กรฯ ควรมีงบประมาณที่ใช๎ไปมีความคุ๎มคํา 
งบประมาณที่ได๎รับมีความเพียงพอตํอการด าเนินงาน มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับอยํางเหมาะสม 
มีการหาแหลํงเงินทุนในการสนับสนุนเพิ่ม และงบประมาณที่ได๎รับมีสภาพคลํองในการเบิกจําย 
  1.3 ด๎านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (materials) องค์กรฯ ควรมีการจัดการ
ด๎านสถานที่อยํางเป็นระบบ สนามกีฬาและอุปกรณ์มีสภาพพร๎อมใช๎งาน  สิ่งอ านวยความสะดวกมีเพียงพอ
ตํอการใช๎งาน มีอุปกรณ์เพียงพอตํอความต๎องการ มีการควบคุมการเบิกจํายวัสดุ และควรมีวัสดุที่มีการวางแผน
เพื่อใช๎งานอยํางคุมคํา    
  1.4 ด๎านการจัดการ  (management) องค์กรฯ ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตํอไป ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อให๎งานเป็นไปตามแผน มีการ
ใช๎ความรํวมมือของฝ่ายตําง ๆ ในองค์กร จัดท าข๎อมูลและสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง  ๆ 
หรือการแขํงขัน 
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 2. รูปแบบการให๎บริการสํงเสริมการออกก าลังกายของประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารใช๎หลัก  POLC  ด๎านกระบวนการจัดการ 4 ด๎าน  ควร
ประกอบด๎วย 
  2.1 ด๎านการวางแผน (plan) องค์กรฯ ควรก าหนดแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู๎ฝึกสอน ผู๎ตัดสิน
ให๎กับสมาชิกขององค์กรและผู๎ที่สนใจอยํางเหมาะสม ควรมีแผนการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
และนโยบาย มีนโยบายและพันธกิจขององค์กรสอดคล๎องกับแผนพัฒนากีฬาแหํงชาติในด๎านกีฬาเพื่อมวลชน มี
การจัดท าแผนงบประมาณคําใช๎จํายในแตํละปีไว๎ลํวงหน๎า วางแผนการคัดเลือกกิจกรรมอยํางเหมาะสม ยุติธรรม 
และมีการวางแผนการจัดการประเมินผลงานขององค์กร เพื่อให๎เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ 
  2.2 ด๎านการจัดองค์การ (organizing) องค์กรฯ ควรมีการจัดการโครงสร๎างการบริหารองค์กรไว๎
อยํางชัดเจนและเหมาะสม มีการแบํงสายงานออกเป็นฝ่ายตําง ๆ ให๎มีเอกภาพในการบังคับบัญชา มอบหมาย
บทบาทหน๎าที่ให๎แกํผู๎รับผิดชอบในต าแหนํงตําง ๆ ลงไปตามสายงาน ก าหนดขอบเขตของแตํละงานอยําง
ชัดเจน จัดให๎มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาไว๎อยํางชัดเจน และควรมีการฝึกอบรมบทบาทหน๎าที่ให๎แกํ
ผู๎รับผิดชอบในต าแหนํงตําง ๆ ตามสายงาน 
  2.3 ด๎านการน า (leading) องค์กรฯ ควรมีหัวหน๎างานมีภาวะผู๎น าและอ านาจตัดสินใจ   มีล าดับ
การสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ และควรมีล าดับการสั่งงานที่เป็นขั้นตอน 
  2.4 ด๎านการควบคุม (controlling) องค์กรฯ ควรมีการสรุปรายงานผลตํอผู๎บริหารเมื่อสิ้นสุด
แผนงาน ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง  มีแบบฟอร์มเกี่ยวกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตําง ๆ อยํางชัดเจน มีการรายงานผลเป็นไปอยํางทั่วถึงในทุกระดับ และควรสรุปรายงานผลตํอ
ผู๎บริหารเป็นระยะ ๆ ระหวํางปฏิบัติงานตามแผน 
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ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน 

THE PROMOTION RESULTS OF SPORTS AND RECREATION 
LEARNING FROM THE KINDERGARTEN AND PRIMARY  

SCHOOL AFTER SCHOOL 
 

จิราวัฒน์  ขจรศิลป์* 
Jirawat Khajornsilp 

จันตรี  ลดาวรรษ์* 
Chantree  Ladawon 
สายพิน  แก้วสร** 
Saipin  Kaewsorn 
วศินชัย  ถึงวงค์** 

Wasinchai  Tungwong 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการใน
เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน กลุํมตัวอยํางเป็นประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท๎องคุ๎ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จังหวัดชลบุรี จ านวน 200 คน เคร่ืองมือที่ใช๎
ในการวิจัยคือ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพเด็กไทย อายุ 7-18 ปี 
และแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทย อายุ 4-6 วิเคราะห์ผลกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการ โดยใช๎คําสถิติเป็นร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 ผลการวิจัย พบวํา 1) ความพึงพอใจของครูและผู๎ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดท๎องคุ๎ง “ไพโรจน์
ประชาสรรค์” จังหวัดชลบุรี ในการจัดโครงการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการหลัง
เลิกเรียน มีความคิดเห็นของการจัดโครงการอยูํในระดับมากทุกรายข๎อ 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพ
.. 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
** อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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ของนักเรียน กํอนและหลังการเข๎ารํวมกระบวนการเรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 
หลังการเข๎ารํวมสูงกวํากํอนเข๎ารํวม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว๎นยืนกระโดดไกล 3) เปรียบเทียบ
ผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมี 4 กิจกรรม โดยภาพรวมหลังการเข๎ารํวม
สูงกวํากํอนเข๎ารํวม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว๎น ดันพื้น 30 วินาทีของนักเรียนชั้น ป. 2 
ค าส าคัญ: กระบวนการเรียนร๎ู, กีฬาและนันทนาการ, หลังเลิกเรียน  
 

 ABSTRACT  
 The purposes of this research were to study the promotion results of after school sports and 
recreation learning process of kindergarten and primary school students. The samples of this research consisted 
of the 2nd level Kindergarten and the 1-3 classes of primary students of Watthongkung “Pirojprachason” 
school in Chonburi province, using a sample group of 200 persons. The research instruments were questionnaires, 
the standardized fitness test for Thai children aged 7-18 years old, and model tests for Thai children aged 4-
6 years old which took 2 months to evaluate the model that could be identified to be pre-test and post -test 
and analyzed the results of the model tests. After the researchers had all the data from questionnaires, 
statistics for data analysis (including percentage, frequency, mean, standard deviation and paired t-test 
were used to compare pre-test and post-test) were analyzed. 
 The research results found that: 1) the satisfaction results of teachers and parents of the 
kindergarten and primary schools after learning class in every level of their opinions were at a high level, 
2) the before and after results of fitness tests of the students who came from the 2nd level kindergarten 
were significantly different at the level of .01, except long jumping and 3) the before and after results of 
fitness tests of students who came from 1-3 class of primary school were significantly different at the level 
of .01, except put-up. 
Keywords:  promotion results, sports and recreation, after school. 

 

บทน า 
 การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติที่ผํานมายังไมํสามารถจัดการศึกษาให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติได๎ตามที่ตั้งไว๎  ซึ่งจากการประเมินแผนฯ พบวํา คุณภาพ
การศึกษาของไทยอยูํในระดับที่นําเป็นหํวง  ความร๎ูความสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยอํอนลง ทั้งในด๎าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อยํางมีเหตุผล  ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์  การแก๎ปัญหา  ความรู๎ทางด๎าน
วิชาการ  ด๎านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด๎านลักษณะนิสัยใฝ่ร๎ู  
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มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  การท างานเป็นหมูํคณะ เป็นต๎น  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาตามชํวงวัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  พบวํากลุํมวัยเด็กมีระดับเชาว์ปัญญาเฉลี่ยลดลง  ขณะเดียวกันยังมีภาวะโภชนาการ
เกินและโรคอ๎วนจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมํเหมาะสม  สํวนเด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากวํา
ร๎อยละ 50  และมาตรฐานความสามารถของผู๎เรียนในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การมีวิจารณญาณ 
และการคิดสร๎างสรรค์คํอนข๎างต่ า  
 จากปัญหาดังกลําวพบวํา สาเหตุแหํงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากวํามาตรฐาน  และการมีภาวะ
โภชนาการเกินและโรคอ๎วนนั้น สํวนหนึ่งมาจากการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ของนักเรียนไมํถูกต๎อง  
โดยเด็กสํวนใหญํให๎ความสนใจสื่อทางสังคมและเกมคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลตํอเด็ก
และเยาวชนอยํางมาก  โดยเฉพาะเกมที่เน๎นการตํอสู๎ที่ใช๎ความรุนแรง  ซึ่งท าให๎พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไป
เป็นคนก๎าวร๎าว  นอกจากนั้นถ๎าเลํนเกมออนไลน์ติดตํอกันเป็นเวลานานยังสํงผลกระทบในด๎านตําง  ๆ  เชํน
ผลกระทบด๎านสุขภาพจากการนั่งเลํนเกมหน๎าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน โดยไมํมีการเปลี่ยนอิริยาบถ 
ไมํระวังเร่ืองการรับประทานอาหาร และการพักผํอนอยํางเหมาะสม  จะสํงผลให๎สุขภาพเสื่อมโทรม  และ
เกิดภาวการณ์ติดเกมไมํสนใจเรียน 
 การใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมและถูกต๎องจะชํวยให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านตําง ๆ ดีขึ้น  
มีสมาธิที่ดี  มีความสัมพันธ์กับคนรอบข๎าง และมีพัฒนาการด๎านรํางกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
หากเด็กเลือกประกอบกิจกรรมการเลํนกีฬาในเวลาวําง หรือความคิดสร๎างสรรค์  มีสุนทรียะที่ดีถ๎าเลือก
กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะหรือดนตรี 
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญดังกลําวท าให๎ผู๎วิจัยเกิดความคิดในการศึกษาวิจัยผลการสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน  เพื่อศึกษาผล
การสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื ่อวิจัยผลการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาหลังเลิกเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากร  ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยผลการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการ
ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ได๎แกํ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จาก
โรงเรียนวัดท๎องคุ๎ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จังหวัดชลบุรี จ านวน 200 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling )  
ได๎แกํ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดท๎องคุ๎ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 
จังหวัดชลบุรี ชั้นละ 50 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  รวม 200 คน 
 ตัวแปร  ได๎แกํ กิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและ
เด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ผู๎วิจัยได๎ใช๎เคร่ืองมือที่สถาบันการพลศึกษาสร๎างเคร่ืองมือและ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. หลักสูตรการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ด าเนินการจัดท าหลักสูตรตามขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 จัดท าหลักสูตรที่ครอบคลุม 4 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านกีฬา ด๎านนันทนาการ ด๎านดนตรี และ
ด๎านศิลปะ โดยการเชิญผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 4 สาขาจ านวน 16 คน รํวมรํางหลักสูตร ซึ่งก าหนดให๎แตํละระดับชั้น
ประกอบกิจกรรมในแตํละด๎านจ านวน 10 คร้ัง ๆ ละ 50 นาที  
  1.2 น าหลักสูตรการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎ ความถูกต๎องของรูปแบบ
หลักสูตร 
  1.3 น าหลักสูตรการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการมาปรับปรุงตาม
ข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ 
  1.4 น าหลักสูตรการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการไปศึกษาน ารํอง (pilot 
study) กับนักเรียนอนุบาลชลบุรี จ านวน 200 คน ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง 
 2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช๎แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กอายุ 4–6 ปี ของกรม
พลศึกษา และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กอายุ 7–18 ปี ของ สสส.  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ด าเนินการสร๎างตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของมาสโลว์ 
  3.2 ศึกษาวิธีสร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม โดยก าหนด
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ซึ่งก าหนดคําคะแนน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) 
  3.3 สร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดกิจกรรม
การสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน 
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  3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร๎างขึ้นให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของ
ข๎อความ และความเที่ยงตรง 
  3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ 
 การด าเนินการวิจัย  
 1. ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางกํอนการฝึก (pre–test) โดยใช๎แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเด็กอายุ 4-6 ปีของกรมพลศึกษา และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กอายุ 7-18 ปี 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
 2. ด าเนินการฝึกตามหลักสูตรสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎วยกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน 
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางหลังการฝึก (post–test) โดยใช๎แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเด็กอายุ 4-6  ปีของกรมพลศึกษา และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กอายุ 7-18 ปี 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
 4. วัดความพึงพอใจนักเรียน ครู และผู๎ปกครอง โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู 
และผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดกิจกรรมการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาล
และเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู ผู๎ปกครอง 
 2. วิเคราะห์ข๎อมูลตอนที่ 1-5 สถานภาพของผู๎ตอบแบบประเมินและความคิดเห็นของครู ผู๎ปกครอง
ในการจัดโครงการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการ เป็นคําความถี่ (frequency) คําร๎อยละ 
(percentage) คําเฉลี่ย ( X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และข๎อมูลการเสนอแนะเป็นความเรียงตามรายข๎อ 
 3. วิเคราะห์ข๎อมูลตอนที่ 6 ข๎อมูลพื้นฐานของนักเรียนด๎านความสูงและน้ าหนัก 
 4. วิเคราะห์ข๎อมูลตั้งแตํตอนที่ 7-10 เปรียบเทียบผลกํอนและหลังการทดสอบสมรรถภาพของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชายและหญิง โดยใช๎เกณฑ์ทดสอบของกรมพลศึกษาและของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ  
 

ผลการวิจัย  
 1. ความพึงพอใจ   
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูและผู๎ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดท๎องคุ๎ง “ไพโรจน์
ประชาสรรค์” จังหวัดชลบุรี เป็นเพศชาย 18 คน หญิง 30 คน โดยจ าแนกเป็นครูประจ าชั้น จ านวน 13 คน ครู
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 คน และผู๎ปกครอง จ านวน 33 คน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นของโครงการ
และวัตถุประสงค์ของโครงการอยูํในระดับมากทุกข๎อ มีคําเฉลี่ยรวม 4.20 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินกิจกรรม อยูํในระดับมากทุกข๎อโดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.16 คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .73 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมมีความคิดเห็นอยูํในระดับมากทุก
รายด๎านเชํนเดียวกัน โดยมีคําเฉลี่ยในภาพรวมเทํากับ 4.27 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69  
 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎านกีฬาและนันทนาการ 
  2.1 สภาพข๎อมูลเบื้องต๎น นักเรียนชั้นอนุบาล 2 มีสํวนสูงเฉลี่ย 108.89 ซม. น้ าหนักเฉลี่ย 20.12  
กก. และมีคําดัชนีมวลกายโดยเฉลี่ยเทํากับ 16.97 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยเปรียบเทียบกํอนและหลังเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและ
นันทนาการ พบวํา ทุกรายการมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน 
กลําวคือ นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและ
เด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน  มีสมรรถภาพทางกายหลังเข๎ารํวมกิจกรรมดีกวํากํอนเข๎ารํวมกิจกรรม ยกเว๎น 
การยืนกระโดดไกล แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน  กลําวคือ มีสมรรถภาพ
ทางกายด๎านการยืนกระโดดไกลดีขึ้นแตํไมํแตกตํางกันมากนัก 
  2.2 นักเรียนระดับชั้น ป.1 มีสํวนสูงเฉลี่ย 117 ซม. น้ าหนักเฉลี่ย 20.29 กก. ปริมาณไขมันใต๎
ผิวหนัง ตรงสํวนบริเวณ Triceps เทํากับ 12.33  บริเวณ Medial Calf เทํากับ 11.67 และ และมีคําดัชนีมวลกาย 
(BMI) เทํากับ 14.75  เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น  ป.1 โดยการ
เปรียบเทียบกํอนและหลังเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการ พบวํา ทุก
รายการมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เป็นไปตามสมมติฐาน กลําวคือ นักเรียนที่
เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา 
หลังเลิกเรียน  มีสมรรถภาพทางกายหลังเข๎ารํวมกิจกรรมดีกวํากํอนเข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
  2.3 นักเรียนระดับชั้น ป.2 ทั้งชายและหญิง มีสํวนสูงเฉลี่ย 126 ซม. น้ าหนักเฉลี่ย 25.21 กก. 
ปริมาณไขมันใต๎ผิวหนัง ตรงสํวนบริเวณ Triceps เทํากับ 17.22 บริเวณ Medial Calf เทํากับ 19.46 และคํา ดัชนี
มวลกาย (BMI) โดยเฉลี่ยเทํากับ 15.82 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น 
ป.2 โดยการเปรียบเทียบกํอนและหลังเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการ 
พบวํา ทุกรายการมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เป็นไปตามสมมติฐาน กลําวคือ 
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาหลังเลิกเรียน  มีสมรรถภาพทางกายหลังเข๎ารํวมกิจกรรมดีกวํากํอนเข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน ยกเว๎น การดันพื้น 30 วินาที แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ ไมํเป็นไปตามสมมติฐาน  
กลําวคือ มีสมรรถภาพทางกายด๎านการดันพื้น 30 วินาที ดีขึ้นแตํไมํแตกตํางกันมากนัก 
  2.4 นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทั้งชายและหญิง มีสํวนสูงเฉลี่ย 129 ซม. น้ าหนักเฉลี่ย 27.42 กก. 
ปริมาณไขมันใต๎ผิวหนัง ตรงสํวนบริเวณ Triceps เทํากับ 15.22 บริเวณ Medial Calf เทํากับ 19.86 และคําดัชนี
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มวลกาย (BMI) โดยเฉลี่ยเทํากับ 16.23 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น ป.3 
โดยการเปรียบเทียบกํอนและหลังเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการ พบวํา 
ทุกรายการมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เป็นไปตามสมมติฐาน กลําวคือ นักเรียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา
หลังเลิกเรียน  มีสมรรถภาพทางกายหลังเข๎ารํวมกิจกรรมดีกวํากํอนเข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 

อภิปรายผล  
 1. ความพึงพอใจของครู และผู๎ปกครอง ที่มีตํอโครงการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนร๎ูด๎ านกีฬา
และนันทนาการหลังเลิกเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดท๎องคุ๎ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม
อยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํานักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางหลังเลิกเรียนให๎เป็นประโยชน์ตํอสุขภาพทั้ง
รํางกายและจิตใจ ในการออกก าลังกายด๎านกีฬาและนันทนาการ  เชํน ได๎เลํนเกม กีฬา ดนตรี กิจกรรมศิลปะ
ตําง ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมตําง ๆ นั้น ได๎จัดในรูปแบบกิจกรรมทางกาย  
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของวิชาพลศึกษาอันจะสํงผลให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนร๎ู ซึ่งสอดคล๎องกับอภัย เป็งนวล 
(2553, หน๎า 62-63) ได๎ท าการวิจัย เร่ืองการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ด๎วยกิจกรรมนันทนาการ ผลการวิจัยพบวํา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกํอนและหลังการทดลองใช๎กิจกรรม
นันทนาการเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ นักเรียนมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในด๎านดี  ด๎านเกํง 
และด๎านมีความสุขเพิ่มขึ้นในระดับเกณฑ์ปกติ และเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะด๎านดี ด๎านเกํง และด๎านมี
ความสุขของนักเรียนที่ได๎รับการจัดกิจกรรมนันทนาการกํอนการทดลองและหลังการทดลอง พบวํา นักเรียนมี
คุณลักษณะด๎านดี ด๎านเกํง และด๎านมีความสุขเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ปกติ เพราะในการเรียนดนตรีเด็กนักเรียน
สํวนใหญํจะมีความสุข และยิ่งถ๎าได๎เคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรีก็จะท าให๎เกิดการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางด๎านรํางกายไปพร๎อมกันด๎วย ท าให๎นักเรียน ผู๎บริหารโรงเรียน และครูประจ าชั้นมีความพึงพอใจตํอโครงการ
จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดท๎องคุ๎ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”  
เพราะวํานักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางหลังเลิกเรียนให๎เป็นประโยชน์ตํอสุขภาพทั้งรํางกายและจิตใจในการออก
ก าลังกายด๎านกีฬา และนันทนาการ เชํน ได๎เลํนเกม กีฬา กิจกรรมศิลปะตําง ๆ ได๎ตามความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมตําง ๆ นั้น ได๎จัดในรูปแบบกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของวิชาพลศึกษา
อันจะสํงผลให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎และมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรงขึ้น 
 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนกํอนและหลังการเข๎ารํวมกิจกรรมกระบวนการ
เรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการ พบวํา นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและ
นันทนาการ ตั้งแตํชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้น ป. 3 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
กระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการสูงกวํากํอนการเข๎ารํวมกระบวนการ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
อาจเพราะวํานักเรียนเกิดแรงจูงใจที่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ โดยในแตํละกิจกรรมนักเรียนมี
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ความพึงพอใจ สนุกสนานที่ได๎ใช๎รํางกายและอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมตําง ๆ มีความหลากหลาย 
ไมํวําจะเป็นด๎านกีฬา นันทนาการ ดนตรีและศิลปะท าให๎ผู๎เรียนได๎รับความสนุกสนาน ได๎พัฒนาทั้งทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ และอารมณ์ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งมีสังคมกับเพื่อน ๆ ได๎ดีขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ   
 ผลการวิจัยนี้แสดงถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการสํงเสริมกระบวนการเรียนร๎ู  ด๎านกีฬาและ
นันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียนได๎ดีมาก และควรมีการจัดกิจกรรมการสํงเสริม
กระบวนการเรียนร๎ูด๎านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียนในโรงเรียน
ตําง ๆ อยํางตํอเน่ือง และมีการติดตามผลตลอดปีการศึกษา 
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อภัย เป็งนวล.  (2553).  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยกิจกรรม 

 นันทนาการ.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย 
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สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

STATUS, PROBLEMS AND NEEDS ON INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY USAGE OF THE STUDEN OF 

PHYSICAL EDUCATION CHONBURI CAMPUS 
 

เทพรักษ์ กันพยุง* 
Tapparat Ganpayong   

มนัสวี จ่าแก้ว* 
Manatsawee Jakaew 

สาโรจน์ สิงห์ชม*   
Sarochana Singchom 
ภานุวัฒน์ ศรีวรรณ* 

Panuwat Sriwan 
สุนิสา คุณากรธรรมกุล* 

Sunisa Kunakrontommakun 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี กลุํมตัวอยํางคือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 352 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบวํา 1) นักศึกษาสํวนใหญํจะใช๎คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่บ๎านและหอพัก  โดยใช๎
บริการในการดูหนัง ฟังเพลง มากที่สุด  มีการใช๎โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เชํน Internet Explorer มากที่สุด และ
.. 
 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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การบริการสืบค๎นข๎อมูล WWW (เชํน yahoo, google) มากที่สุด  2) ปัญหาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านบุคลากร 
มีปัญหาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด๎านฮาร์ดแวร์  ด๎านซอฟต์แวร์  ด๎านฐานข๎อมูล  และด๎านระบบเครือขําย 
ตามล าดับ 3) ความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา โดยภาพรวมมีความต๎องการ
อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อม  มีความต๎องการเป็นอันดับแรก  รองลงมา
คือ ด๎านฮาร์ดแวร์ ด๎านการสื่อสาร ด๎านบุคลากร และด๎านซอฟต์แวร์ ตามล าดับ  4) การเปรียบเทียบสภาพปัญหา 
และความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
จ าแนกตามคณะและชั้นปี พบวํา นักศึกษาที่อยูํคณะตํางกันมีความต๎องการในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแตกตาํงกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ  .05 ใน 2 ด๎านคือ ด๎านฮาร์ดแวร์ และด๎านซอฟต์แวร์
สํวนนักศึกษาที่เรียนอยูํชั้นปีตํางกัน มีความต๎องการในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ไมํแตกตํางกัน    
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ABSTRACT  
 The purpose of this research was to examine problems and needs of using information and 
communication technology to utilize learning at the Institute of Physical Education, Chonburi Campus in 
academic year 2016. The samples were 352 students enrolling in that academic year. The research 
instrument was five-rating scale questionnaire. Percentage, standard deviation, and one-way (ANOVA) were 
used to analyze data. 
 The results were as follows:  
  1.  Students mostly used computer at home and dormitory. The majority of them use internet 
and search engine such as google and yahoo to watch movie and listen to music. 
  2. The problems from using information technology and communication was significant in 
five aspects; personnel, hardware, software, database and the networking, respectively. 
  3.  The need of students in using information technology and communication was high. This 
included environment, hardware, communication, personnel, and software. 
  4. A Comparison between problems and needs in using information and communication 
technology to utilize learning indicate that students have different preferences in using the internet. This 
depends on their majors. The statistical significant difference is at .05 level in both hardware and softwar. 
Keywords: information technology and communication. 
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บทน า  
 ความก๎าวหน๎าและความแพรํหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็ว และมีบทบาทส าคัญในด๎านตําง ๆ อยํางมากมาย  โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการศึกษา ท าให๎ปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาได๎น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข๎ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต๎
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู๎เรียนร๎ูจักศึกษาค๎นคว๎า
หาความร๎ูด๎วยตนเองมากกวําการเรียนในชั้นเรียนเพียงอยํางเดียว  เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ร๎ูจัก
แก๎ปัญหาด๎วยตนเอง สามารถใช๎เหตุผลและวิจารณญาณในการปรับตัวให๎ทันตํอความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ได๎  
ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการศึกษาทุกระดับให๎ความส าคัญกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎
เพื่อการศึกษา ถือวําเป็นเคร่ืองมือส าหรับเตรียมความพร๎อมและเพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษาจึงต๎องให๎ความส าคัญและให๎การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน รวมถึงกระบวนการ
เรียนร๎ูและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (ยืน ภูํวรวรรณ และสมชาย น าประเสริฐชัย, 2546, หน๎า 9) 
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  ได๎น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ในการจัด
การศึกษา ดังนี้  1) ทรัพยากรสารสนเทศ  2) ฐานข๎อมูลออนไลน์  3) คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการ
บริการ  4) ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ ให๎บริการเครือขํายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมพื้นที่ของหนํวยงานภายใน
สถาบัน เพื่อให๎การใช๎ระบบเครือขํายของสถาบันเกิดประโยชน์สูงสุด   5)  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถาบันการพลศึกษา  ได๎แกํ  ระบบงานสารบรรณ (e-Documents)  ระบบห๎องสมุด (e-Library)  6) ระบบการ
บริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) ระบบลงทะเบียน  ระบบเกรด  ระบบตารางสอน  และระบบ
การเรียนการสอนผํานอินเตอร์เน็ต (e-Learning)  ซึ่งจากการที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี น าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเข๎ามาใช๎ในด๎านตําง ๆ  เชํน การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  และการให๎ 
บริการนักศึกษา พบวํา การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทางสถาบันให๎บริการอยูํนั้นยังไมํเป็น
ที่นําพอใจ  เชํน จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไมํเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  การใช๎ฐานข๎อมูลตําง ๆ ยังไมํเพียงพอ
และใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเต็มที่ ปัญหาด๎านระบบเครือขํายที่มีความลําช๎า  และขัดข๎องบํอย  นอกจากนี้หนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องคือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  ยังไมํเคยส ารวจถึงสภาพ
และปัญหาในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันมากํอน 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพ ปัญหา และความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  เพื่อน าข๎อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ
ก าหนดเป็นนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการน า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ใช๎เพื่อการศึกษา และจัดให๎มีการบริการได๎กว๎างขวางมากขึ้นตรงตามความต๎องการของ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาสถาบันให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตํอสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุร ีตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุร ี
 2. เพื่อศึกษาปัญหาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุร ี
 3. เพื่อศึกษาความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุร ี
 4. เพื่อเปรียบเทียบความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ าแนกตามคณะและชั้นปี    
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตด๎านเน้ือหา  
  1.1 สภาพการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุร ี
  1.2 ปัญหาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี แบํงเป็น 5 ด๎าน คือ  ด๎านฮาร์ดแวร์ ด๎านซอฟต์แวร์ ด๎านฐานข๎อมูล  ด๎านบุคลากร และด๎าน
ระบบเครือขําย 
  1.3 ความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี  แบํงเป็น 5  ด๎าน คือ  ด๎านฮาร์ดแวร์  ด๎านซอฟต์แวร์  ด๎านการสื่อสาร  ด๎านบุคลากร  และ
ด๎านสภาพแวดล๎อม 
 2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  2.1 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี
การศึกษา 2559   
  2.2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังนี้ ได๎แกํ  นักศึกษาจ านวน 352  คน  ซึ่งได๎มาโดยวิธีการสุํม
อยํางงําย (simple random sampling) โดยก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจากประชากรตามตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน   
 3. ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย  
  3.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ  เพศ  อายุ  ชั้นปีที่ศึกษา  คณะที่สังกัด   
  3.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ 
   3.2.1 สภาพการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุร ี
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   3.2.2 ปัญหาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี แบํงเป็น 5 ด๎าน คือ ด๎านฮาร์ดแวร์ ด๎านซอฟต์แวร์ ด๎านฐานข๎อมูล   ด๎านบุคลากร และด๎าน
ระบบเครือขําย 
   3.2.3 ความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี  แบํงเป็น 5 ด๎าน คือ ด๎านฮาร์ดแวร์ ด๎านซอฟต์แวร์ ด๎านการสื่อสาร ด๎านบุคลากร และด๎าน
สภาพแวดล๎อม   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการสร๎างเคร่ืองมือวิจัย  การสร๎างเคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้  
  1. ศึกษาค๎นคว๎าจากต ารา เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
  2. สรุปกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย 
  3. สร๎างแบบสอบถามฉบับรํางตามกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย  
  4. น าแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาสาระและ
ความเหมาะสมของข๎อความโดยจัดเรียงข๎อค าถามตามขอบเขตของเน้ือหาในแตํละด๎านชัดเจนในการพิจารณา
ของผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน  
  5. น าแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบแล๎วทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางในการ
ท าการวิจัย  จ านวน  30  คน จากนั้นน าข๎อมูลมาวิเคราะห์หาคําความเชื่อมั่น โดยใช๎วิธีหาสัมประสิทธ์แอลฟา 
(alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 161) ได๎คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทํากับ  .95 
  6. น าแบบสอบถามที่หาคําความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล๎วไปด าเนินการจัดพิมพ์ เป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณเ์พื่อใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ด าเนนิการตามขั้นตอนตําง ๆ  ดังตํอไปนี้ 
  1. ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 
3 คณะ จ านวน 352  คน 
  2. ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามที่ได๎มาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อน าไปวิเคราะห์ข๎อมูลและเขียนผล
การวิเคราะห์ สรุปผล อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะตําง ๆ  
 การวิเคราะห์ข๎อมูล  ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ดังนี ้
  1. วิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยใช๎คําสถิติความถี่  และคําร๎อยละ 
  2. วิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหา และความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษา  โดยใช๎คําคะแนนเฉลี่ย ( X ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่
เรียนอยูํคณะตํางกัน และระดับการศึกษาตํางกัน  เป็นการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยมากกวํา 2 กลุํม ที่เป็นอิสระจากกัน 
เปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (one way analysis of variance: ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พบวํา นักศึกษาสํวนใหญํจะใช๎คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ที่บ๎านและหอพัก  โดยใช๎บริการในการดูหนัง ฟังเพลง มากที่สุด  มีการใช๎โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เชํน 
Internet Explorer มากที่สุด และการบริการสืบค๎นข๎อมูล WWW (เชํน yahoo, google) มากที่สุด   
 2. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 
 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรผลระดับปัญหาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 สื่อสารของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยรวมและรายด๎าน 
 

ปัญหารายด้าน X  SD 
ระดับ 
ปัญหา 

1.  ด๎านฮาร์ดแวร์ 
2.  ด๎านซอฟต์แวร์ 

4.11 
4.10 

0.75 
0.73 

มาก 
มาก 

3.  ด๎านฐานข๎อมูล  4.10 0.73 มาก 
4.  ด๎านบุคลากร  4.16 0.70 มาก 
5.  ด๎านระบบเครือขําย  4.09 0.72 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.73 มาก 
  
  จากตารางที่ 1  พบวํา นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  มีปัญหาการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X  = 4.11, SD = .73)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  
พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน  โดยเรียงล าดับปัญหาจากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ ด๎านบุคลากร  ด๎านฮาร์ดแวร์  
ด๎านซอฟต์แวร์  ด๎านฐานข๎อมูล  ด๎านระบบเครือขําย 
 3. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศึกษา 
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ตารางที่ 2 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรผลระดับความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 สื่อสารของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยภาพรวม 
 

ระดับความต้องการรายด้าน X  SD 
ระดับ 

ความต้องการ 
1.  ด๎านฮาร์ดแวร์ 4.28 0.69 มาก 
2.  ด๎านซอฟต์แวร์ 4.26 0.70 มาก 
3.  ด๎านการสื่อสาร 4.27 0.74 มาก 
4.  ด๎านบุคลากร  4.27 0.73 มาก 
5.  ด๎านสภาพแวดล๎อม 4.32 0.70 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.71 มาก 
  
                จากตารางที่ 2 พบวํา นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  มีความต๎องการในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.28, SD = .71)   และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน  พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน  โดยเรียงล าดับความต๎องการจากมากไปหาน๎อย ได๎ดังนี้  ด๎าน
สภาพแวดล๎อม  ด๎านฮาร์ดแวร์ ด๎านการสื่อสาร ด๎านบุคลากร และด๎านซอฟต์แวร์  ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 1. นักศึกษาสํวนใหญํจะใช๎คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่บ๎านและหอพัก โดยใช๎บริการในการ
ดูหนัง ฟังเพลง มากที่สุด  มีการใช๎โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เชํน Internet Explorer มากที่สุด และการบริการ
สืบค๎นข๎อมูล WWW (เชํน yahoo, google) มากที่สุด   
 2. ปัญหาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  โดยภาพรวมมีปัญหาอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านบุคลากร  มีปัญหาเป็นอันดับแรก  รองลงมา คือ ด๎านฮาร์ดแวร์  
ด๎านซอฟต์แวร์  ด๎านฐานข๎อมูล  และด๎านระบบเครือขําย ตามล าดับ 
 3. ความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา   โดยภาพรวมมีความต๎องการ
อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อม  มีความต๎องการเป็นอันดับแรก  รองลงมา
คือ ด๎านฮาร์ดแวร์ ด๎านการสื่อสาร ด๎านบุคลากร และด๎านซอฟต์แวร์  ตามล าดับ 
 4. การเปรียบเทียบความต๎องการในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ าแนกตามคณะและชั้นปี  พบวํา นักศึกษาที่สังกัดคณะตํางกันมีความ
ต๎องการในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตํางกันใน 2 ด๎าน คือ ด๎านฮาร์ดแวร์ และด๎าน
ซอฟต์แวร์  ทั้งนี้เนื่องจาก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ได๎รับงบประมาณในการปรับปรุงและจัดสรร
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อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมาก  และจ านวนนักศึกษาน๎อยกวําคณะศึกษาศาสตร์ จึงท าให๎ไมํมีปัญหา
ในเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไมํเพียงพอกับการใช๎งาน  สํวนนักศึกษาที่อยูํระดับชั้นปีตํางกัน มีความต๎องการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของจารึก ชื่นสมบัติ (2550)   
และงานวิจัยของสุพรรณา  เอ่ียมสะอาด (2552)  ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีทรัพยากร
สารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และห๎องปฏิบัติการส าหรับใช๎ในการเรียนการสอน ฐานข๎อมูลออนไลน์  
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการ จ าแนกเป็นห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา และการสืบค๎นข๎อมูล และมีการให๎บริการระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมพื้นที่ของหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษามีความต๎องการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคุณภาพครบทุกด๎านด๎วยความเสมอภาค  และความมีประสิทธิภาพ 
สํงผลให๎ความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมํแตกตํางกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สถาบันควรพิจารณาและปรับปรุงการให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกํ
นักศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช๎งานและการให๎บริการ 
  2. สถาบันควรท าการส ารวจวํา นักศึกษาต๎องการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรบ๎าง เพื่อเป็น
การเพิ่มทางเลือก และความหลากหลายของโปรแกรมในการใช๎งานให๎มากขึ้น 
  3. สถาบันควรด าเนินการสํงเสริมให๎ความสะดวกแกํนักศึกษาโดยการสรรหาเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จ าเป็น  เพื่อให๎นักศึกษาสามารถเข๎าถึงบริการสื่อออนไลน์ตําง  ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
  4. สถาบันควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎มีความทันสมัยทั้งด๎านการใช๎
งานอินเทอร์เน็ต ด๎านซอฟต์แวร์ ด๎านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ให๎มีจ านวนเพียงพอและสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษา สภาพ ปัญหา และความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา ในวิทยาเขตภาคกลาง 
  2. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล๎อมทีเอ้ือตํอการเรียนร๎ูด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และความต๎องการในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของอาจารย์และบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานของสถาบันการพลศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาการร่วมแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการรํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แหํงประเทศไทย ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได๎แกํ ผู๎บริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรี จ านวน 11 คน ผู๎ฝึกสอน/เจ๎าหน๎าที่ทีม จ านวน 47 คน และนักกีฬาที่เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาแหํงประเทศไทย จ านวน 342 คน รวมทั้งหมด 400 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น มีคําความตรงของแบบสอบถามเทํากับ 0.71 โดยแบํงออกเป็น 2 ด๎าน ด๎านที่ 1 ด๎านทรัพยากร 
ด๎านที่ 2 ด๎านกระบวนการการจัดการกีฬาได๎คําความเชื่อมั่น 0.91 และ 0.93 วิเคราะห์คําร๎อยละ คําเฉลี่ย (µ) 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2)  
 ผลการวิจัยพบวํา 1) ด๎านทรัพยากรการจัดการ ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ ด๎าน
การเงินและงบประมาณ สํวนด๎านที่ให๎ความส าคัญในระดับมากคือ ด๎านบุคลากร ด๎านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ผู๎ฝึกสอนให๎ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ ด๎านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สํวนด๎าน
ที่ให๎ความส าคัญในระดับมากคือ การเงินและงบประมาณ และด๎านการจัดการบุคลากร  2) ด๎านกระบวนการ
จัดการกีฬา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ ด๎านการประเมินผล  สํวนด๎านที่ให๎ความส าคัญใน
ระดับมากคือ ด๎านการน า ด๎านการจัดองค์กร และด๎านการวางแผน ผู๎ฝึกสอนให๎ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ 
ด๎านประเมินผล สํวนด๎านที่ให๎ความส าคัญในระดับมากคือ ด๎านการจัดองค์กรด๎านการน า และด๎านการวางแผน
.. 
* ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2561 
** อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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นักกีฬามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ ด๎านประชาสัมพันธ์ สํวนด๎านที่พึงพอใจในระดับมากคือ ด๎าน
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และด๎านการด าเนินการจัดการแขํงขัน 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนาการแขํงขันกีฬา 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to be a guideline for the development of athletic competition 
of the Institute of Thailand’s Institutes of Physical Education. The 400 participants include 11 persons of 
the board of Institute of Physical Education, Chonburi campus, 47 trainers and officers and 342 athletes. 
The research instrument was estimated by 5 scale questionnaires which included the most, much, moderate, 
little and least scare. There are two parts, which are  resource and sports management. Reliability of .91 
and .93 data was analyzed to percentage analyzed (µ), standard deviation (2). 
 Regarding the resource management section, the research displayed that the management 
resulted in the highest level of the finance and budget. The managers indicated the much scale to 
personnel, locations and facilities. The trainers gave the highest level on locations and facilities. They 
focus on the high level of finance, budget and the personnel management. For the section of sports management, 
the research found that the managers gave the highest level for the evaluation process. They indicated the 
much scale for the corporation and planning. The trainers gave the highest level of the evaluation process. They 
focus on the high level of organising and planning. The highest level of satisfaction that athletes gave was 
the public relations. They gave the much to locations, materials and facilities, and the conduct of the 
competition. 
Keywords:  guidelines for the development, sports competitions. 
 

บทน า 
 การเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาของสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย (กีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแหํง
ประเทศไทย) จัดได๎วําเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจ าทุกปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2518 เป็นต๎นมา
จนถึงปี พ.ศ. 2551 รวมการแขํงขันทั้งสิ้น 33 คร้ัง โดยมีการจัดการแขํงขันทั้งในสํวนกลางกรุงเทพมหานคร
และตํางจังหวัด และได๎เปลี่ยนชื่อการแขํงขันจากการแขํงขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแหํงประเทศไทยมาเป็น
การแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย เนื่องจากได๎มีการยกฐานะจากวิทยาลัยพลศึกษาเป็น
สถาบันการพลศึกษา โดยได๎แบํงเป็น 17 วิทยาเขต 
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 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย
เพื่อให๎บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต ได๎รับความร๎ูและประสบการณ์ตรง 
สามารถน าไปพัฒนาตนเองและสถาบันได๎ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการจัดการแขํงขัน 
การตัดสิน และความสามารถในการแขํงขันกีฬาได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ซึ่งจะท าให๎เห็น
แนวทางในการด าเนินงานจัดการแขํงขันกีฬาวําควรจะเป็นไปในทิศทางใดจึงกํอให๎เกิดผลดีตามต๎องการ 
ดังนั้น การศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผู๎บริหารสถาบันการพลศึกษา ผู๎ฝึกสอน
กีฬา และนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 ในฐานะที่ผู๎วิจัยเป็นผู๎ด าเนินงานในสํวนของการสํงนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการรํวมการแขํงขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตามทัศนคติผู๎บริหาร ผู๎ฝึกสอน 
เจ๎าหน๎าที่ทีม และนักกีฬา เพื่อพัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการรํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรํวมการการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย 
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ านวน 11 คน ผู๎ฝึกสอน/เจ๎าหน๎าที่ทีม 
จ านวน 47 คน และนักกีฬาที่เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย จ านวน 342 คน 
รวมทั้งสิ้น 400 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามแบํงเป็น 3 ชุด คือ 
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามส าหรับผู๎บริหารของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
การรํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งมี 2 สํวน 
คือ ทรัพยากรการจัดการ  และกระบวนการจัดการกีฬา โดยแบบสอบถามแบํงเป็น 4 ตอน  
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  ชุดที่ 2 แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาในการรํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํง
ประเทศไทย ส าหรับผู๎จัดการทีม ผู๎ฝึกสอน เจ๎าหน๎าที่ เพื่อยืนยันความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาใน
การรํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  
โดยแบบสอบถามแบํงเป็น 4 ตอน 
  ชุดที่ 3 แบบสอบถามส าหรับนักกีฬาที่รํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศ
ไทย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย โดย
แบบสอบถามแบํงเป็น 3 ตอน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 น าแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ไปเก็บข๎อมูลกับประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 
400 คน มาตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์คําสถิติตามที่ก าหนดไว๎ ซึ่งได๎รับแบบสอบถามกลับคืนมา
ครบทั้ง 400 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข๎อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามปลายปิด ส ารวจข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยคําความถี่ 
(frequency) และคําร๎อยละ (percentage) 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรการจัดการ 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการจัดการบุคลากร ด๎านการจัดการ
การเงินและงบประมาณ และด๎านการจัดการสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการกีฬา 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค์กร ด๎านการน า และด๎านการประเมินผล 
ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยคําเฉลี่ย (mean) 
และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตํอการด าเนินการเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการ
ด าเนินการจัดการแขํงขัน ด๎านบุคลากร ด๎านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วย
คําเฉลี่ย (mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 4. แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทย คร้ัง
ที่ 41 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา 5 ระดับ วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยคําเฉลี่ย (mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล๎วน าผลที่
ได๎จากการวิเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จะแสดงเฉพาะที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากขึ้นไป น าเสนอเรียงล าดับ
จากคําเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน๎อยที่สุด 
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 5. แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แสดงข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรี น ามาสรุปเป็นความเรียง 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติที่ใช๎ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ได๎แกํ การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert scale) ใช๎สถิติสัมประสิทธ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, 2554, หน๎า 128-132) 
 2. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่ออธิบายข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สถิติ ดังนี้   

คําร๎อยละ (percentage) และคําเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean: µ) 
 

ผลการวิจัย 
  ผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  
  ด๎านทรัพยากรการจัดการ ผู๎บริหารให๎ความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในภาพรวมมีความส าคัญใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาด๎านทรัพยากรการจัดการทั้ง 3 ด๎าน พบวํา ด๎านบุคลากร ภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทาง 
การพัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรีในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีความส าคัญในระดับมาก มี 4 ข๎อ ได๎แกํ บุคลากรในการเข๎า
รํวมการแขํงขันมีจ านวนเพียงพอกับภาระงานที่ได๎รับ บุคลากรมีประสบการณ์ ความร๎ูความสามารถและเข๎าใจ
ในงานที่ได๎รับมอบหมาย บุคลากรมีการติดตํอสื่อสารปฏิบัติงานรํวมกับฝ่ายตําง ๆ  และบุคลากรมีความ
มุํงมั่นและกระตือรือร๎นในการท างาน 
  ด๎านการเงิน และงบประมาณ พบวํา ภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีความส าคัญในระดับมากที่สุด มี 2 ข๎อ ได๎แกํ งบประมาณที่ได๎รับมีความ
เพียงพอตํอการด าเนินงาน และมีการบันทึกการใช๎จํายงบประมาณอยํางละเอียดถูกต๎อง  
  ด๎านกระบวนการจัดการกีฬา พบวํา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในภาพรวม
มีความส าคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณากระบวนการจัดการกีฬา ทั้ง 4 ด๎าน พบวํา ด๎านที่มีความส าคัญในระดับ
มากที่สุด มีจ านวน 1 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านประเมินผล   
  ด๎านการจัดองค์กร พบวํา ในภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความส าคัญในระดับมาก มี 4 ข๎อ ได๎แกํ มีการจัดท าโครงสร๎างของแผนงาน
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โครงสร๎างการบริหารงานที่ชัดเจน  มีการก าหนดขอบเขตงานของ แตํละฝ่ายถูกต๎องและเหมาะสม  มีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและเป็นระบบ  และผู๎บริหารมีการแบํงงานออกตามฝ่ายตําง ๆ ที่ได๎รับผิดชอบอยําง
เหมาะสม  
   ด๎านการน า พบวํา ในภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ความส าคัญในระดับมากที่สุด มี 2 ข๎อ ได๎แกํ มีการเปิดโอกาสให๎ผู๎ปฏิบัติงานได๎ซักถามและ
แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน  และผู๎ควบคุมงานใช๎วิธีการมอบหมายงานไปยังผู๎ปฏิบัติงานอยํางเหมาะสม  
  ด๎านการประเมินผล พบวํา ในภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  ในระดับมาก
ที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความส าคัญในระดับมากที่สุด มี 4 ข๎อ ได๎แกํ มีการประเมิน ผลการแขํงขัน
อยํางตํอเนื่องทุกปี  มีการสรุปประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการแขํงขันในปีตํอ ๆ ไป  มี
รายงานสรุปผลกากรด าเนินงานของแตํละฝ่ายที่รับผิดชอบอยําง และมีการวัดประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรตามระยะเวลาของงานที่ก าหนด 
 ผู้ฝึกสอนกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี   
  ด๎านทรัพยากรการจัดการ พบวํา ผ๎ูฝึกสอนกีฬาให๎ความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุ รี ในภาพรวม
มีความส าคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณาทรัพยากรการจัดการทั้ง 3 ด๎าน พบวํา ด๎านที่มีความส าคัญในระดับ
มากที่สุด มีจ านวน 1 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการจัดการสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ด๎านการจัดการการเงินและงบประมาณ พบวํา ในภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการ
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความส าคัญในระดับมากที่สุด มี 5 ข๎อ ได๎แกํ จัดสรรงบประมาณ
พิจารณาตามจ านวนนักกีฬาที่เข๎ารํวมแขํงขันแจ๎งขั้นตอนระเบียบการเบิกจําย การจัดซื้อและจัดจ๎าง เพื่อการ
แขํงขันกีฬาไปยังผู๎เกี่ยวข๎องทราบ ท าการบันทึกการใช๎จํายงบประมาณ จัดสรรงบประมาณพิจารณาตามจ านวน
ทีมที่สํงเข๎ามาแขํงขัน รับการตรวจสอบการใช๎จํายอยํางโปรํงใสจากฝ่าย ตรวจสอบของสถาบันการพลศึกษา 
  ด๎านการจัดการสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบวํา ในภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการ
พัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรีในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความส าคัญในระดับมากที่สุด มี 6 ข๎อ ได๎แกํ จัดประชุม
ปรึกษาหารืออยํางตํอเนื่องเพื่อพิจารณาความพร๎อมของสนาม วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตรวจสอบสนามวํามีสภาพเป็นไปตามกฎ กติกา ระเบียบของชนิดกีฬานั้นหรือไมํ ส ารวจสนามที่ใช๎กํอนการ
แขํงขันวํามีความพร๎อมในระดับใดปรับปรุงสนามที่ใช๎ในการซ๎อมแตํละชนิดและสภาพแวดล๎อมให๎พร๎อม 
จัดหาอุปกรณ์ตาํง ๆ ที่ใช๎ให๎เพียงพอ มีการตรวจสอบอุปกรณ์ตํางๆ และสนามกีฬาในแตํละชนิดกีฬา 
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  ด๎านกระบวนการจัดการกีฬา พบวํา ผู๎ฝึกสอนกีฬาให๎ความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในภาพรวม
มีความส าคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณากระบวนการจัดการกีฬาทั้ง 4 ด๎าน พบวํา ด๎านที่มีความส าคัญในระดับ
มากที่สุด มีจ านวน 1 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านประเมินผล  
  ด๎านการจัดองค์กร พบวํา ในภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความส าคัญในระดับมากที่สุด มี 5 ข๎อ ได๎แกํ ก าหนดบทบาทหน๎าที่ในแตํละฝ่าย 
แตํละต าแหนํงให๎เหมาะสมชัดเจน จัดแบํงหน๎าที่แตํละหน๎าที่ให๎ครอบคลุมงานที่ต๎องรับผิดชอบ คัดเลือกและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎ฝึกสอนกีฬาให๎เหมาะสม ก าหนดงานในการท างานออกเป็นฝ่าย ระบุผู๎ปฏิบัติงาน
พิจารณาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบนั้น ๆ 
  ด๎านการน า พบวํา ในภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 
สถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ความส าคัญในระดับมากที่สุด มี 5 ข๎อ ได๎แกํ ต๎องมีการประสานงานอยํางทั่วถึง เพื่อป้องกัน
ความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อน เน๎นการท างานเป็นทีม ค านึงถึงความเชี่ยวชาญของผู๎ปฏิบัติงาน เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด การสั่งงานหรือประสานงานไปยังผู๎ปฏิบัติงานใช๎การประชุมหารือรํวมกัน ไมํ
ใช๎การสั่งการอยํางเดียว ประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ทุกฝ่ายทราบความเคลื่อนไหวใน
การด าเนินงาน 
  ด๎านการประเมินผล พบวํา ในภาพรวมมีความส าคัญตํอแนวทางการพัฒนาการเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหํงประเทศไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อยูํในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความส าคัญในระดับมากที่สุด มี 5 ข๎อ ได๎แกํ จัดประชุมภายหลังการ
แขํงขันทุกคร้ัง เพื่อสรุปข๎อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น น ามาพิจารณาหาแนวทางแก๎ไข มีการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานในแตํละปี ควรประเมินผลและสรุปการด าเนินงาน 
  ด๎านความส าเร็จ ความพึงพอใจของทุกฝ่ายมีการประเมินผลการแขํงขันทุกคร้ัง มีการติดตาม
ผลการประสานงานระหวํางด าเนินการแขํงขัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถชํวยเหลือได๎ทันเวลา  และมี
ความส าคัญในระดับมาก มี  3 ข๎อ ได๎แกํ ควบคุมให๎มีการด าเนินงานตามแผน กติกาและเวลาที่วางไว๎ ต๎องมีการ
จดสถิติและมีการรายงานผลการแขํงขันให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบอยํางรวดเร็ว และควรมีคณะกรรมการประเมินผล 
โดยเฉพาะที่ท างานโดยอิสระ 
 นักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  
  ด๎านการจัดการกีฬา ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณากระบวน การจัดการ
กีฬาทั้ง 4 ด๎าน พบวํา ด๎านที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีจ านวน 1 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการประชาสัมพันธ์ 
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  ด๎านบุคลากร พบวํา ในภาพรวมนักกีฬามีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  มี 5 ข๎อ ได๎แกํ การอ านวยความสะดวกของเจ๎าหน๎าที่สนาม ผู๎ตัดสิน
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางยุติธรรมและปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย
งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บุคลากรในการจัดการแขํงขันมีความร๎ูความสามารถ มีแพทย์สนามปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  ด๎านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก พบวํา ในภาพรวมนักกีฬามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มี 2 ข๎อ ได๎แกํ สนามแขํงขันอยูํใน
แหลํงชุมชน เดินทางสะดวก สถานที่บริการอาหารและเคร่ืองดื่มเพียงพอกับความ 
  ด๎านการประชาสัมพันธ์ พบวํา ในภาพรวมนักกีฬามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มี 4 ข๎อ ได๎แกํ ทํานสามารถรับทราบขําวสาร ความ
เคลื่อนไหวหรือผลการแขํงขันได๎อยํางรวดเร็ว การประชาสัมพันธ์การแขํงขันมีความหลากหลายสามารถ
เข๎าถึงได๎งําย มีสื่อมวลชลที่รายงานขําวเกี่ยวกับการแขํงขัน สามารถรับร๎ูขําวสารจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่ตั้ง
อยูํในสนามแขํงขัน 
 

อภิปรายผล 
 ด๎านทรัพยากรในการจัดการ พบวํา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในด๎านการจัดการบุคลากรอยูํในระดับมาก 
และผู๎ฝึกสอนกีฬาให๎ความส าคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ  เพชราวุฒิไกร (2551) ที่
ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการแขํงขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน พบวํา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก และด๎านบุคลากรมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข๎อ พบวํา มีความส าคัญอยูํ
ในระดับมากทุกข๎อ ทั้งเห็นวําบุคลากรในการจัดการแขํงขันมีจ านวนเพียงพอกับภาระงานที่ได๎รับ บุคลากรมี
ประสบการณ์ ความร๎ูความสามารถ และเข๎าใจในงานที่ได๎รับมอบหมาย สามารถติดตํอสื่ อสารปฏิบัติงาน
รํวมกับฝ่ายตําง ๆ และบุคลากรมีความมุํงมั่นและกระตือรือร๎นในการท างาน ทั้งนี้เนื่องจาก บุคลากรที่
ปฏิบัติงานสํวนใหญํจะเป็นผู๎ที่ถูกคัดเลือกจากความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพทางด๎านการจัดการและควบคุม
การแขํงขัน และบุคลากรที่มาปฏิบัติหน๎าที่ล๎วนแล๎วมีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานแล๎ว หากเป็น
บุคลากรใหมํก็มีการจัดฝึกอบรมให๎พร๎อมในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีคุณภาพ 
 ด๎านการจัดการการเงินและงบประมาณ พบวํา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในระดับมากที่สุด และผู๎
ฝึกสอนกีฬาให๎ความส าคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของธงชัย  สันติวงษ์ (2540) กลําววํา 
งบประมาณนับวําเป็นปัจจัยส าคัญในการให๎การสนับสนุนให๎การจัดหาทรัพยากรเพื่อหลํอเลี้ยงและอ านวย
ให๎กิจกรรมขององค์กรด าเนินไปโดยไมํติดขัด 
 ด๎านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก พบวํา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในระดับมาก และผู๎ฝึกสอน
กีฬาให๎ความส าคัญในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของธงชัย  สันติวงษ์ (2540) ที่กลําววํา วัสดุ 
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อุปกรณ์เป็นปัจจัยที่มีปริมาณและมูลคําสูง ไมํตํางไปจากปัจจัยอ่ืน ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งเหลํานั้นจะต๎องมี
การจัดหามาใช๎ในการด าเนินการผลิตหรือพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใช๎ปฏิบัติงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ๎มคํา 
ส าหรับการจัดการด๎านสถานที่เน๎นถึงกระบวนการและวิธีในการปฏิบัติงานในด๎านความสะดวกสบายเพื่อ
เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ด๎านกระบวนการจัดการกีฬา พบวํา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในระดับมาก และผู๎ฝึกสอนกีฬาให๎
ความส าคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) ที่กลําวถึง การวางแผนวํา
เป็นสะพานเชื่อมระหวํางเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งท าได๎โดยการให๎บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต๎องการ 
การวางแผนจึงต๎องอาศัยการก าหนดกลยุทธ์ที่ให๎ประสบ และสอดคล๎องกับแนวคิดของสุรัชต์ หุํนทองกุล 
(2547) กลําววํา ในการท ากิจกรรมใดก็ตามไมํวําจะเป็นผู๎บริหารในระดับใดจะต๎องมีความเข๎าใจในเร่ืองการ
บริหารงานในสํวนของผู๎รับผิดชอบในการเตรียมทีมนักกีฬาผู๎บริหารจะต๎องเห็นความส าคัญของการกีฬา
ต๎องวางแผนการจัดการบริหารโปรแกรมอยํางถูกต๎องสมบูรณ์ในทุก ๆ ด๎าน 
 ด๎านการจัดองค์กร พบวํา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในระดับมาก และผู๎ฝึกสอนกีฬาให๎ความส าคัญ
ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ์ (2541) กลําววํา การจัดองค์กร เป็นกระบวนการ
ในการจัดต้ังและจัดวางทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรที่ไมํใชํบุคคล โดยวางแผนให๎สามารถบรรลุผลส าเร็จ
ขององค์กร 
 ด๎านการน า พบวํา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในระดับมาก และผู๎ฝึกสอนกีฬาให๎ความส าคัญในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) ที่กลําวถึง การน าหรือการสั่งการวําเป็นการใช๎
อิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงานให๎ปฏิบัติงานและน าไปสูํความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว๎ หรือเป็นกระบวนการ
จัดการให๎สมาชิกในองค์กรท างานรํวมกันได๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ๎อนและ
เข๎าใจถํองแท๎ได๎ยาก การน าหรือการสั่งการจึงต๎องใช๎ความสามารถหลายเร่ืองควบคูํกันไป อาทิ ภาวะความ
เป็นผู๎น าของผู๎บริหาร การจูงใจ การติดตํอสื่อสาร และการท างานเป็นทีม เป็นต๎น ดังนั้นการสั่งการจึงเป็น
เร่ืองของความร๎ู ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะชักจูงใจให๎พนักงานรํวมกันปฏิบัติงาน
ไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ให๎องค์กรประสบความส าเร็จตามต๎องการ 
 ด๎านการประเมินผล พบวํา ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในระดับมากที่สุด และผู๎ฝึกสอนกีฬาให๎
ความส าคัญในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2541) ที่กลําววํา การควบคุม
หรือการประเมินผลเป็นกระบวนการในการก าหนดกิจกรรมตําง ๆ ขององค์กรให๎เป็นไปตามมาตรฐาน และ
เป้าหมายที่องค์กรคาดหวังก าหนดไว๎ 
 ความพึงพอใจนักกีฬาที่มีตํอกระบวนการจัดการกีฬา พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎อง
กับไชยรัตน์ รุจิพงศ์ (2545) การบริหารจัดการกีฬาและการเตรียมนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให๎ไปตามแนวทางการจัดการ และกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการแขํงขันกีฬา ไมํวําจะแขํงขันในระดับใด
ก็ตาม การเตรียมตัวของนักกีฬาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให๎ประสบความส าเร็จหรือได๎รับผลดี และสอดคล๎อง
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กับแนวคิดการบริหารและการจัดการของ Weihrich & Koontz  (1993) ที่ได๎ให๎ความหมาย การจัดการ คือ 
การด าเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได๎แกํ คน เงิน วัตถุ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานนั้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด๎านทรัพยากรการจัดการ ควรก าหนดบุคคลปฏิบัติงาน พิจารณาจากความถนัดความเชี่ยวชาญ 
ที่จะต๎องรับผิดชอบในงานนั้น จัดฝึกอบรมบุคลากรเป็นระยะ เพื่อให๎มีความเชี่ยวชาญและเกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน การจัดการสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจัดให๎มีสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตําง ๆ อยํางถาวรมีมาตรฐาน 
 2. ด๎านกระบวนการจัดการกีฬา ควรมีการวางแผนโดยมีแผนปฏิทินโดยเน๎นการประชุมเป็นส าคัญ
ในทุกฝ่ายทั้งอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ เพื่อเตรียมงานลํวงหน๎าและมีแนวทางการปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน ควรมีการวางแผนส ารองไว๎เผื่อกรณีที่แผนหลักไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ควรจัดให๎มี
โครงสร๎างของต าแหนํงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎สะดวกตํอการประสานงาน แบํงบทบาทหน๎าที่ในการ
ท างานให๎ครอบคลุมงานที่ต๎องรับผิดชอบอยํางชัดเจน มีการประเมินผล จัดให๎มีการประชุมอยํางเป็นทางการ
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมเพื่อพิจารณาแนวทางแก๎ไขรํวมกัน และจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อสามารถน าไปใช๎อ๎างอิงเป็นแนวทางในการเข๎ารํวมแขํงขันคร้ังตํอไป 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

วันศุกรท์ี่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวทิยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบุรี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  อาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเติบโตภายใต้
โครงสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งก็เปรียบเสมือนเป็นต้นทุนของประเทศ ซึ่งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทย
ได้ห่างหายจากการลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ นับตั้งแต่การลงทุนในยุค “อีสเทิร์นซีบอร์ด” ที่เปลี่ยนโฉมหน้า
จากสังคมเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรม ทว่าในวันนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง
จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้องลุกขึ้นมายกระดับประเทศใหม่เพื่อความอยู่รอด และเพื่อ
เป็นการสร้างฐานความเจริญครั้งใหม่ของประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC) ปัจจุบัน คือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
EASTERN SPECIAL DEVELOPMENT ZONE ได้กลายเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนา
ประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” และเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย จึงต้องมีการก าหนดพื้นที่เป้าหมายน าร่องใน 
3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง อีกทั้งยังได้ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม
เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุนโครงการพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ 
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
และจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดท าแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 
8 แผน โดยมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก เป็น 1 ใน 8 แผนของการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างสมบูรณ์
แบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงได้มีโครงการ 2019 SPUC 
Conference ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 
เพื่อสนับสนุนและขานรับนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัยที่จะส่งผลประโยชน์ท่ี
จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออกต่อไปในอนาคต 
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  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2562 นี้ นับเป็นครั้งที่ 9 และจากความส าคัญของภาคเศรษฐกิจท่ี
ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
SPUC National and International Conference เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์           
 1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากอาจารย์ 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 2. เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อน า 
ไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 3. เพื่อเป็นการด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ส านักวิจัยและพฒันานวัตกรรม 
 
4. วิธีการด าเนินงาน           
 การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้    
  4.1 การปาฐกถา และการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ     
  4.2 การน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา
ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร ์        
  4.3 การแสดงนิทรรศการ ผลงาน และนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ  
 
5. วัน เวลา และสถานที่           
 วันศุกร์ที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี 
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6. ผู้เข้าร่วมประชุม         
 นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  และ
ผู้สนใจทั่วไป จ านวน 200 คน 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         

 7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป        
 7.2 นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม การ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ สู่สาธารณชน        
 7.3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา       
              7.4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม   
 7.5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย   
 
8. ค่าลงทะเบียน             
 8.1  ผู้น าเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ (ลงทะเบยีน และช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย 
ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562) 
   8.1.1 ระดับชาติ 
     - บุคคลทั่วไป คนละ 2,000 บาท 
     - นักศึกษาทุกสถาบัน คนละ 1,500 บาท  
     - บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบุรี  
      1) น าเสนอผลงาน คนละ 1,500 บาท 
     2) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ คนละ 500 บาท 
   8.1.2 ระดับนานาชาต ิ
     - บุคคลทั่วไป และนักศกึษาทุกสถาบัน คนละ 3,000 บาท 
    - บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบุรี น าเสนอผลงาน คนละ 2,000 บาท 
 8.2  ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม คนละ 2,000 บาท  (ลงทะเบียนล่วงหน้า และช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562)    
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9. ก าหนดการ 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2562 
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก 

วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวทิยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบุรี 

************************ 
09.00-09.30 น. ลงทะเบียนทีห่้องส านักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ ์
09.30-10.00 น. พิธีเปิด ณ ห้องศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลนิี พุคยาภรณ ์

- กล่าวต้อนรบั โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
   ดร.บุษบา ชยัจินดา 

 - กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน 
   รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง  

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 

10.00-12.00 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  Human and Technology Infrastructure for EEC   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา 
ผู้ก่อตั้งและทีป่รึกษา สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษาส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 - แขกผู้มีเกียรติและผู้บริหาร รับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 2 

  อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ ์  
 - ผู้น าเสนอผลงานและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 11                                            

  ห้อง 1111 และห้อง 1112 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
13.00-14.30 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ ช้ัน 10 ห้อง 1012 

 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ระดับชาติ  ชั้น 10 ห้อง 1011 
14.30-15.00 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับนานาชาติ ชั้น 10 ห้อง 1012 
13.30-16.30 น. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับชาต ิชั้น 10 ห้อง 1003, ห้อง 1004,            

ห้อง 1005, ห้อง 1006, ห้อง 1009 และห้อง 1010 
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10. ก าหนดส่งผลงาน  

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2562 
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 
ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวทิยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบุรี 

  

18 ธันวาคม 2561 เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม 
18 ธันวาคม 2561- 
15 มีนาคม 2562 

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (8 หน้า) เพือ่รับพิจารณา 
 

15 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนน าเสนอผลงาน 
15 มีนาคม 2562 น าเสนอบทความวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 
 5 เมษายน 2562 วันสุดท้ายที่ผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความให้เจา้ของบทความแก้ไข 
30 เมษายน 2562 วันสดุท้ายที่เจ้าของปรับแก้บทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งบทความวิจยัคืน 
 7 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในการน าเสนอ 
7-14 พฤษภาคม 2562 ผู้น าเสนอยืนยันผ่านระบบ 
 5 กรกฎาคม 2562 น าเสนอผลงาน 

 
11. รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ  (ดูตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจยั Template ประกอบ) 
 11.1 บทความมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เอกสารอ้างอิง) 
 11.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) โดยรอบ  
 11.3 ตัวอักษรให้ใช้ Angsana New ดังนี้ 
  11.3.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่ ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 
  11.3.2 ชื่อผู้เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ขนาด 16  ตัวหนา
ชิดขอบขวา 
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         11.3.3 เชิงอรรถ ขนาด 14 ตัวธรรมดา ชิดขอบซ้าย ประกอบด้วย 
   - (กรณีเป็นนักศึกษา) ประเภทของผลงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา สถานะของบุคคล 
(ทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม) เช่น 
 
 * วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2561  
** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
                            - (กรณีเป็นนักวิจัย) ค าอธิบายพิเศษของผลงาน (ถ้ามี) สถานะของบุคคล ชื่อสถาบัน เช่น 
  
* ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2561  
** รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

                                             
         11.3.4 หัวเรื่อง ขนาด 18 ตัวหนา ชิดขอบซ้าย  
          11.3.5 รายละเอียด / เนื้อเรื่อง ขนาด 16 ตัวธรรมดา  
               11.4 ตาราง ให้วางตารางใกล้ต าแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและล าดับของตารางเหนือตาราง 
และพิมพ์ค าอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง 
 11.5 ส่วนประกอบหลักในหวัข้อประเด็นตา่ง ๆ ประกอบด้วย  

- ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
- ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)         
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมค าส าคัญอย่างน้อย 2 ค า 
- บทน า  
- กรอบแนวคิด และทฤษฎ ี
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั                                                
- วิธีด าเนินการวิจัย  
- ผลการวิจัย  
- อภิปรายผล  
- ข้อเสนอแนะ  
- บรรณานุกรม 
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  11.6 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (Author-date in-text 
citation) ตามตัวอย่าง 
  (จรัส สุวรรณเวลา, 2553, หน้า 20)  
               11.7 การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิง
ในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ บรรณานุกรม ส าหรับผลงาน
วิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
แบบ 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.  แปลจากเรื่อง Customer genius (วัฒนา มานะวิบูลย,์ แปล).  กรุงเทพฯ:  
        เนชั่นบุ๊คส์.  
วงศ์เดือน ภานวุัฒนากูล และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย.  (2553).  อัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่.   
         ศิลปศาสตร ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ,่ 2(1), หน้า 26-41. 
Davis, Beverly M.  (2004).  The impact of leadership on employee motivation (Online).  Available:  
         http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/full citation & abstract/AAT MQ89924  
         [2005, May 27]. 
Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger.  (2010).  Destination branding: Creating the unique  
         destination proposition.  London, England: Elsevier. 
Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB  
          International. 
 
12. วิธีส่งต้นฉบับ 
 12.1 ผู้ส่งบทความวิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้น โดยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และลิขสิทธิ์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุรี 
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                12.2 ในกรณีที่ผลงานวิจัยมีผู้รับผิดชอบมากกว่า 1 คน ผู้ที่จะน าผลงานวิจัยนั้นมาน าเสนอจะต้องมี 
เอกสารรับรองจากผู้ร่วมงานว่าผู้น าเสนอผลงานวิจัยมีส่วนรับผิดชอบในผลงานนี้ไม่น้อยกว่า 50% 
                12.3 ในกรณีที่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ให้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และระบุชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชื่อที่สอง และ/หรือสาม โดยให้ระบุต าแน่งทางวิชาการพร้อมสังกัดทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษไว้ด้วย 

  12.4 ส่งต้นฉบับในเว็บไซต์หลังจากช าระเงินค่าลงทะเบียนตามอัตราที่ก าหนดแล้ว หรือติดต่อได้ที่ 
e-mail: research@east.spu.ac.th ด้วย MS Word2007 เท่านั้น (ไม่รับ PDF File) 

 
  การส่งต้นฉบบัออนไลน์ ท าได้ดังต่อไปนี ้      
            1. ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนส าเร็จ ท่านจึงสามารถเข้าสู่ระบบได้  
 

 
 
   2. เข้าสู่ระบบ http://www.east.spu.ac.th/spuccon2019/index.php?page=login 
 

 

http://www.east.spu.ac.th/spuccon2019/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 พร้อมกันนี้เจ้าของผลงานวิจัยต้องยืนยันโดย
ตอบรับการน าเสนอในระบบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจ ากัดจ านวนผลงานที่จะน าเสนอเพียง 80 ผลงานเท่านั้น  

 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่  

  ผศ.ประภัสสร ค าสวัสดิ์ หรือ นายพิชญา ทองอยู่เย็น 
  โทรศัพท์ 0 3814 6123 ต่อ 2506  หรือ 08 9188 7715 
  e-mail: research@east.spu.ac.th 
  ส านักวิจัยและพฒันานวัตกรรม 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
  79 หมู ่1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
  โทรศัพท์ 0 3814 6123 ต่อ 2506 
  โทรสาร 0 3814 6011  
  ปิดท าการวนัอาทิตย์ และวันจันทร ์
  www.east.spu.ac.th/spuccon2019 
 
 
 

mailto:research@east.spu.ac.th
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13. วิธีการน าเสนอผลงาน 
 13.1 แบบบรรยาย         
  - การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) ให้ผู้น าเสนอท า PowerPoint  ใช้ประกอบ 
การน าเสนอ           
  - ส่งไฟล์น าเสนอในวันศุกรท์ี่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น.    
  - การท า PowerPoint ใช้ตัวอกัษรขนาด 32 ส าหรับหัวขอ้ และขนาด 28 ส าหรับข้อย่อย PowerPoint 
ควรท าเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรท าเป็นเนื้อหาละเอยีด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์ สไลด์แรกควรเปน็ชื่อเรื่อง 
และชื่อผู้น าเสนอ        
  - เวลาในการน าเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ให้เวลาซักถามและตอบค าถาม 5 นาท ี
  - เจ้าของผลงานจะต้องเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจเรื่องละ 20 ชุด 
  - การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ประจ าแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน 
  - เมื่อน าเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมกลุ่มย่อยจะมอบเกียรติบัตรยืนยัน  
การน าเสนอผลงานของท่าน         
  - ในวันประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับซีดีรอมบทคัดย่องานวิจัย
ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยจะรีบด าเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการน าเสนอแล้ว ตพีิมพ์เป็น
รายงานสืบเนือ่ง (proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย     
  - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีจะส่งซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ์ (proceedings) พร้อม 
หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ท่ีน าเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวทิยาลัยต้นสังกดัโดยเร็ว    
 13.2 แบบโปสเตอร ์         
  - รูปแบบการจดัท าตาม Template ตัวอย่าง      
  - เนื้อหาประกอบด้วย        
   ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)      
   ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)      
   บทคัดย่อ         
   บทน า          
   วิธีด าเนินการวิจัย        
   ผลการวิจัย         
   อภิปรายผล         
   การน าผลการวิจัยไปใช ้        
   บรรณานุกรม         



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 
2019 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

  - ขนาดของโปสเตอร์ 80 x 120 เซนติเมตร      
  - วัน เวลา และสถานที่ ของการน าเสนอ      
   วันศุกรท่ี์ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ ์
   เจ้าของผลงานต้องอยู่ประจ าโปสเตอร์ ตามเวลาท่ีก าหนด 
  - วันเวลา การตดิโปสเตอร ์
   วันพฤหัสบดทีี่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. 
   วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562  เวลา 06.00 - 08.00 น. 
   เจ้าของผลงานจะต้องเตรยีมเอกสารสรุปเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจเรื่องละ 20 ชุด 
  - เมื่อน าเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมจะมอบเกียรติบัตรยืนยันการน าเสนอ
ผลงานของท่าน             
  - ในวันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับซีดรีอมบทคัดย่อผลงานวิจัย
ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยจะรีบด าเนินการรวบรวมผลงานฉบับที่สมบูรณ์ผ่านการน าเสนอแล้ว ตีพมิพ์เป็น
รายงานสืบเนือ่ง (proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย    
   - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ์ (proceedings) พร้อม
หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ท่ีน าเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวทิยาลัยต้นสังกดัโดยเร็ว 
 
สามารถดูตัวอย่างการพิมพบ์ทความวิจัย (template) และตัวอย่างโปสเตอร์ (template) ได้ที่ 
http://www.east.spu.ac.th/spuccon 2019 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
ที ่ 186/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิครั้งที่ 9 
----------------------------------------- 

 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันศุกรท่ี์ 5 กรกฎาคม 2562 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง การมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี 
วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีที่ 368/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2560 เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงให้ยกเลิกค าส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี ที่ 055/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 9 และแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1.1 รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ประธานกรรมการ 
 1.2 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี กรรมการ 
 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 1.4 รองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและแผน กรรมการ         
 1.6 ผู้ช่วยอธิการบด ี  กรรมการ 
 1.7 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ     
มีหน้าที ่ ก าหนดนโยบายแนวทางในการจัดงานและติดตามผลการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดการประชุม 
   2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ประธานกรรมการ 
    2.2 ผู้อ านวยการส านักวจิัยและพัฒนานวัตกรรม รองประธานกรรมการ 
   2.3 ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนรินทร์  พนาวาส)  กรรมการ 
   2.4 รองคณบดี  กรรมการ 
   2.5 รองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
   2.6 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกจิการนักศึกษา กรรมการ 

  2.7 ผู้อ านวยการ… 
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    2.7 ผู้อ านวยการกลุ่มงานทรัพย์สิน กรรมการ 
    2.8 ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา กรรมการ 
   2.9 ที่ปรึกษาส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 2.10 ที่ปรึกษาส านกังานบริการสวัสดิการนกัศกึษา กรรมการ 
 2.11 ผู้อ านวยการส านักประชาสมัพันธ์และการตลาด กรรมการ  
 2.12 ผู้อ านวยการส านักงานห้องสมุด กรรมการ 
  2.13 ผู้อ านวยการส านักงานการคลัง  กรรมการ 
  2.14 ผู้อ านวยการส านักงานกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 2.15 ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร ์ กรรมการ 
 2.16 ผู้อ านวยการส านักงานบริการสวัสดิการนกัศึกษา กรรมการ 
 2.17 ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ กรรมการ 
 2.18 ผู้อ านวยการส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ ์ กรรมการ 
 2.19 ผู้อ านวยการส านักงานอาคารสถานที่ กรรมการ 
 2.20 หัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
 2.21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร ค าสวสัดิ์ กรรมการ 
 2.22 นายพิชญา ทองอยู่เย็น กรรมการและเลขานุการ 
 2.23 นางกุสุมา  ถาวร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.24 นางสาวรัศมีพร  พยุงพงษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี  
ประสิทธิภาพ  
 2. จัดประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน
ทางวิชาการ  
3. คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน 
 3.1 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 3.2 รองคณบด ี  กรรมการ    
 3.3 นายพิชญา ทองอยู่เย็น กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที…่ 
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มีหน้าที ่ 1. จ าแนกสาขาบทความวิจัยและพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา 
 2. พิจารณาผลงานสร้างสรรค์ เพื่อร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งแบบบรรยายและ
โปสเตอร์ 
 3. ติดตามผลการพิจารณาผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยแก่เจ้าของบทความวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
 5. ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยในวันงาน 
4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 4.1 ที่ปรึกษาส านักงานรองอธิการบด ีประธานกรรมการ 
 4.2 ผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 4.3 ผู้อ านวยการส านักงานวชิาการ กรรมการ 
 4.4 บุคลากรส านักงานรองอธิการบด ี กรรมการ 
 4.5 นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1. จัดท าก าหนดการ ค ากล่าว หนังสือเชิญประธาน วิทยากร และแขกผู้รว่มงานในพิธีเปิด  
 2. ด าเนินการพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติตามก าหนดการให้เรียบร้อย 
 3. ประสานงานกับผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศ 
 4. รับรองผู้เข้าร่วมงานชาวตา่งประเทศ 
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 5.1 ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และการตลาด ประธานกรรมการ 
 5.2 หัวหน้างานศิลปกรรม  กรรมการ 
 5.3 หัวหน้างานการตลาด  กรรมการ 
 5.4 บุคลากรส านักประชาสมัพันธ์และการตลาด กรรมการ 
 5.5 นายธีระ แสงศิริสายันห์กุล กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่  1. ท าป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดตกแต่งบริเวณภายใน
อาคาร และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. ออกเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสือ่สิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต ์
 4. ให้บริการขอ้มูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์ 
 5. บันทึกภาพนิ่งตลอดงาน 

6. คณะกรรมการ… 
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6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ ์
 6.1 ผู้อ านวยการส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ ์ ประธานกรรมการ 
 6.2 บุคลากรส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ ์ กรรมการ 
 6.3 นายปิต ิ ปิยจิรภาส กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกด้านการจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง ให้กบัวิทยากร 
 2. จัดท าซีดีบทคัดย่อเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุม  
 3. จัดท าซีดีรายงานฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) ส่งสถาบันต่าง ๆ  
 4. บันทึกภาพวีดิทัศน์กิจกรรมในการอบรมทั้งหมด 
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สาธารณปูโภค รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 7.1 ผู้อ านวยการส านักงานอาคารสถานที่ ประธานกรรมการ 
 7.2 บุคลากรส านักงานอาคารสถานที่ กรรมการ   
 7.3 นางสุนันทา รักบรรจง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1. วางแผนก าหนดสถานทีภ่ายในบริเวณงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย       
 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 3. ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่จัดงาน  และดูแลความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน 
 4. จัดการจราจรและก าหนดสถานที่จอดรถ  
8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง 
 8.1 ที่ปรึกษาส านักงานบริการสวัสดิการนกัศึกษา  ประธานกรรมการ 
 8.2 ผู้อ านวยการส านักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา รองประธานกรรมการ  
  8.3 ผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 8.4 ผู้อ านวยการส านักงานบคุคล กรรมการ 
  8.5 บุคลากรส านักงานบริการสวัสดิการนกัศึกษา กรรมการ 
 8.6 บุคลากรส านักงานบุคคล  กรรมการ 
 8.7 บุคลากรส านักงานรองอธิการบด ี กรรมการ 
 8.8 นางกฤษณา  วิรยศิร ิ กรรมการ 
 8.9 นางอรุณเลิศ วรรณยศ กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่  จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ส าหรับบริการให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
 

9. คณะกรรมการ... 
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9. คณะกรรมการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 9.1 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
 9.2 Dr. Sukarna Chakma  กรรมการ 
 9.3 นางสาวจิรารัตน ์ เบญจขันธ ์ กรรมการ  
 9.4 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ส่งให้กองบรรณาธิการฝ่ายจัดท ารายงาน
สืบเนื่อง 
10.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝ่ายจัดท ารายงานสบืเนื่อง 
 10.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร ค าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
 10.2 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร ์ กรรมการ 
 10.3 ดร.ภูวดล บัวบางพล ู กรรมการ  
 10.4  ดร.กิตติศักดิ ์ แป้นงาม กรรมการ 
 10.5 ผู้อ านวยการส านักงานห้องสมุด กรรมการและเลขานุการ 
 10.6 นางสาวรัตนา เอมสถิตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1. ประสานงานกับฝ่ายเอกสารการจัดพิมพ ์
 2. จัดต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์  
  3. ตรวจรูปแบบและพิสูจน์อกัษรให้ถูกต้องก่อนจัดพิมพ ์  
11.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการจัดพิมพ ์
 11.1 ผู้อ านวยการส านักงานห้องสมุด ประธานกรรมการ 
 11.2 บุคลากรส านักงานห้องสมุด กรรมการ 
 11.3 นางสาวจันทรจ์ิรา นกงาม กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1. รวบรวมบทความวิจัยและจัดรูปแบบต้นฉบับเล่มสมบูรณ์ 
 2. จัดท าต้นฉบับบทคัดย่อและรายงานฉบบัสมบูรณ์ส่งฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เพื่อบันทกึลงซีดี  
  3. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม 
12.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 12.1 ผู้อ านวยการส านักงานพัสด ุ ประธานกรรมการ 
 12.2 บุคลากรส านักงานพัสด ุ   กรรมการ 
 12.3 นางสาวทัศว ี ม่ิงมงคล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมยานพาหนะให้พรอ้มใช้ในการประชุมวิชาการฯ และกรณีฉุกเฉิน 

13. คณะกรรมการ… 
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13. คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ 
 13.1 ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร ์ ประธานกรรมการ 
 13.2 บุคลากรส านักงานบริการคอมพิวเตอร ์ กรรมการ 
 13.3 นายสิทธิพงษ ์ พุทธวงษ ์ กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ 1. จัดท าเว็บไซต์ของงานประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบรุี 
 2. จัดท าเว็บเพจโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
14.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 14.1 ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ประธานกรรมการ 
 14.2 บุคลากรส านักงานทะเบียน  กรรมการ  
 14.3 ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียนและแจกเอกสารในการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
15.  คณะกรรมการฝ่ายหาผูส้นับสนุนการจัดงานและจัดท าของที่ระลึก 
 15.1 ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนรินทร์  พนาวาส) ประธานกรรมการ 
 15.2 รองคณบด ี  กรรมการ 
 15.3 ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร ์ กรรมการ  
 15.4 นางสาวนวรัตน ์ ค าเสียง กรรมการ 
 15.5 นายสุพพัต เทียมเมธ ี กรรมการ 
 15.6 นางสมพร แก้วสงค์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. จัดหาผู้สนบัสนุนการจัดงานพร้อมจัดท าโล่ให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
 2. จัดท าของทีร่ะลึกส าหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
16.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
 16.1 ผู้อ านวยการส านักงานการคลัง ประธานกรรมการ 
 16.2 ผู้อ านวยการส านักงานบัญช ี กรรมการ 
 16.3 บุคลากรส านักงานการคลัง  กรรมการ 
 16.4 บุคลากรส านักงานบัญช ี กรรมการ 
 16.5 นางสาวอภิญญา อานันทประภา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. วางแผนและจัดเก็บค่าลงทะเบียน 
 2. ดูแลการเบกิจ่ายเงินและการช าระบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ 

17. คณะกรรมการ... 
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17. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 17.1 ผู้อ านวยการส านักงานกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
 17.2 หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว กรรมการ 
 17.3 บุคลากรส านักงานกจิการนักศึกษา กรรมการ 
 17.4  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา กรรมการ 
 17.5 นักศึกษาช่วยงาน  กรรมการ 
 17.6 หัวหน้าสาขาวชิาการบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. ต้อนรับและอ านวยความสะดวก ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒ ิแขกผู้มีเกียรตแิละผู้เข้าประชมุวิชาการ 
 2. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดสถานที ่และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
18. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 18.1 ผู้อ านวยการส านักวจิัยและพฒันานวัตกรรม ประธานกรรมการ 
 18.2 บุคลากรส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กรรมการ 
 18.3 นางกุสุมา ถาวร กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1. จัดท าแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
 2. สรุปแบบประเมินผล 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
 

                                        สั่ง  ณ  วันที่   5  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
                                                            
                                                                                                      (รองศาสตราจารย์กาญจนา มณแีสง)  

                                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                                                            รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุร ี

ที่ 258/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานน าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

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

  

 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี 
ที่จะจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง การมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี 
วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 368/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2560 เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
น าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยาย 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1003) 
  1. ดร.ธ.ธง    พวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 
  2. นายอภิชัย   ตระหง่านศร ี กรรมการ 
  3. นายปฐม    พุ่มพวง  กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1004) 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  สุขสกุลชัย ประธานกรรมการ 
  2. นางจิราภรณ์    ชมยิ้ม  กรรมการ  
  3. นางสาวลัดดาวรรณ  มีอนันต ์ กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1005) 
  1. รองศาสตราจารย์เยาวนารถ  พันธุ์เพ็ง ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิวัฒน์   ประยูรรัตน ์ กรรมการ  
  3. นางสาวทิพย์สุคนธ์       เพชรโอภาส กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มผลงาน… 
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  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1006) 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิน่ปินัทธ ์  จ่าดา  ประธานกรรมการ 
  2.  ดร.พรทิวา   แสงเขียว กรรมการ 
  3.  ดร.ปิยภา   แดงเดช  กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1009) 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยา รินรัตนากร ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร   ด าจับ  กรรมการ 
  3. ดร.อารีย์   ขันติธรรมกุล กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1010) 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองค า ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ ์  พลสงคราม  กรรมการ 
  3. นางโสภิศ    ตรัสสรณวาทิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  1. แนะน าผู้น าเสนอผลงานวิชาการในการด าเนินการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 2. ก ากับเวลาในการน าเสนอ โดยใช้เวลาน าเสนอ 15 นาที  และตอบข้อซักถาม 5 นาที รวมเวลา
ทั้งหมด 20 นาที เมื่อเริ่มน าเสนอครบ 10 นาที  แจ้งเตือน “เหลือเวลา 5 นาที” และแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อครบ
ก าหนดเวลาตอบข้อซักถาม 5 นาที แจ้ง “หมดเวลา” 
 3. คอยก ากับความเรียบร้อยของบรรยากาศในการน าเสนอกลุ่มย่อย 
 4. เปลี่ยนป้ายช่ือให้สอดคล้องกับผู้น าเสนอ 
 5. มอบเกียรตบิัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการน าเสนอ 
 2. คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอกลุ่มย่อยแบบโปสเตอร ์
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบโปสเตอร์ (ห้อง 1011) 
  1. นางสาวธันยนันท์    สมบูรณ์รัตนโชค ประธานกรรมการ 
  2. นายชัยณรงค ์   ชัยจินดา กรรมการ   
  3. นายอดุลย ์   จวงสอน กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบโปสเตอร์ (ห้อง 1012) 
  1. Assoc.Prof Dr.Chonlatis  Darawong Committee Chairman 
  2. Asst.Prof  Praphatsorn  Khumsawat Committee 
  3. Dr.Veena    Khongpit Committee and Secretary 
 

มีหน้าที่...   
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มีหน้าท่ี   1. จัดเตรียมสถานที่ และก าหนดผังการตั้งบอร์ด ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ 
(ห้อง 1011 และห้อง 1012 ช้ัน 10 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์) 

 2. ก าหนดชื่อผู้น าเสนอผลงานวิชาการโดยติดที่บอร์ด 
 3. แนะน าผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ด าเนินการตอบข้อซักถามตามเวลาที่ก าหนด 
 4. เยี่ยมชม และซักถามผู้น าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ 
 5. มอบเกียรตบิัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการน าเสนอ 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บดันี้เป็นตน้ไป 

 

              สั่ง   ณ   วันที่   29  มถิุนายน  พ.ศ. 2562 
  
                                                            
                                                                                                 (รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง)  

                                                                       รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                                                     รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
  
          

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจําป  2562
2019 SPUC  National  and  International  Conference

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2562 

2019 SPUC  National  and  International  Conference 
 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี

ที่  196/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 

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

 

 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาต ิครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ที่จะจัดข้ึนวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ด าเนินไปด้วย ความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง 
การมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ที่ 368/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  จึง
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ดัง 
ต่อไปนี้ 
   1. รศ.ดร.วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   2. รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   3. รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
   4. รศ.ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
   5. รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
   6. รศ.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
   7. รศ.อนันต ์ เพียรวัฒนะกุลชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
   8. ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
   9. ผศ.ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 10. ผศ.ดร.วีรวิชญ ์ เลิศไทยตระกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 11. ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 12. ผศ.ดร.ป่ินปินัทธ ์ จ่าดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 13. ผศ.ดร.สุระทิน ชัยทองค า มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 14. ผศ.ดร.ปาริชาต ิ คุณปลื้ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี  
 15. ผศ.บญุธรรม พรเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 16. ผศ.ประภัสสร ค าสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 17. ดร.ภูวดล บัวบางพล ู มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
 

18. ดร.กิตติศกัดิ์... 
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 18. ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 19. ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 20. ดร.สุธี อยู่สถาพร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 21. ดร.บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์  ศาลอุทธรณ์ภาค 6 
 22. ดร.สุนีย ์ ชัยสุขสังข์ นักวิชาการอิสระ 
 23. ดร.ปิยานี  จิตร์เจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 24. ดร.พรนับพัน  วงศ์ตระกูล ศูนย์การเรียนรู้บ้านสามขา 
 25. ดร.อารีย ์ ขันติธรรมกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 26. ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี   

 27. ดร.สายชล ปิ่นมณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 28. Dr.David  Wortley The Serious Games Institute 
 29. Dr.Elizabeth Tipton College Columbia University  
 30. Dr.KRIZ Willy  Christian  Kozminski University Jagiellońska 
 31. Dr.Russell Gerald   Wrosenkranz Independent Scholar 
 32. Dr.Ryoju  Hamada Sirindhorn international institutie of technology 

 33. Dr.Vinod  Dumblekar GITAM University    
 34. Dr.William M. Martin Sinai Medical Center Miami 
 35. Dr.Yusuke  Toyod College of Policy Science Ritsumeikan University 
มีหน้าที ่ พิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เจ้าของผลงานน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9  
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บดันี้เป็นตน้ไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
                                                                                                  
 
                                                                                                        (รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง) 
                                                                                            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน                                                                                  
                                                                                                             รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี    
       
 
 

 

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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