
 



   
  

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิประจําปี 2564 

            เร่ือง งานวจัิยและพฒันานวตักรรมเพือ่ส่งเสริมเศรษฐกจิในยุค New Normal 
 
 
 

            Research and Innovation to Promote the Economy in the New Normal Era  
ข้อเขยีนทีป่รากฏในรายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิคร้ังที ่10 

ผู้เขยีนต้องรับผดิชอบต่อผลทางกฎหมายทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในทุกกรณ ี
ไม่มีผลต่อคณะกรรมการดาํเนินงานและมหาวทิยาศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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Message from Vice President 

SPUC National and International Conference 2021 

 

 Sripatum University at Chonburi organizes the National and International Conference 

2021 on Research and Innovation to Promote the Economy in the New Normal Era as an academic 

venue for researchers to exchange knowledge, concepts, and experience through their research 

paper and creative work presentations in the fields of Information Technology, Social Sciences, 

Humanities, Business Administration, Law, Communication Arts, and Education. The presentations 

will be given via VDO conference in order to support the development of research and innovation 

in the Digital Era. 

 On behalf of Sripatum University at Chonburi, I would like to thank all scholars, academic 

paper presenters, and participants for making this national and international conference a success. 

I hope the academic discussion will lead to the country’s development and promotion of economy. 

   

                                                                                                                                

                                                                                                   
                                                                                        Dr. Busaba Chaijinda 

                                                                                       Vice President of Chonburi Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

สารรองอธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

การประชุมวชิาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจาํปี ๒๕๖๔ 

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

 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดัประชุมวิชาการระดบัชาติ และนานาชาติ ประจาํปี 

๒๕๖๔ เร่ือง งานวิจยัและนวตักรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ

ในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เป็นการนาํเสนอผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์

ในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ ในรูปแบบบรรยาย ผา่น VDO Conference เพื่อนาํไปสู่การพฒันางานวิจยัและนวตักรรม

ในยคุดิจิทลั 

 ในนามของ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้าํเสนอผลงาน

ทางวชิาการ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีทาํให้การประชุมวิชาการระดบัชาติ และนานาชาติ ประจาํปี 

๒๕๖๔ สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลงานทางวชิาการท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี จะนาํไปสู่

การพฒันา และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศสืบไป                          

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                    
                                           (ดร. บุษบา  ชยัจินดา) 

                                   รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 
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Message from Organizing Committee Chairperson 
 

  SPUC National and International Conference 2021 on Research and Innovation to Promote 
the Economy in the New Normal Era aims for lectures, researchers, students, and the general public to 
academically exchange knowledge found in recent researches in various fields. A special talk by 
Assoc. Prof. Dr. Kanchit Malaivongs, Fellow of the Royal Institute and President of Sripatum 
University Council, is given in the morning, followed by academic paper presentations for the rest 
of the day. 
 On behalf of the organizing committee, I would like to express my sincere gratitude to 
Sripatum University at Chonburi together with both government and private sectors for supporting this 
national and international conference. I would also like to thank the keynote speaker, presenters, 
participants, and organizing committee for making this conference a success. 

 
  

                         
                 

                                                                             Associate Professor Kanchana Maneesaeng 
                                                                     Vice President for Research and Planning 
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สารประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดประชุม 
 
 การจดัประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2564  เร่ือง งานวิจยัและพฒันา
นวตักรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดัข้ึน
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย ์นักวิจยั นักศึกษา และผูส้นใจ น าเสนอ
บทความวิจยั แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นจากงานวิจยัในสาขาวิชาต่าง ๆ  และการบรรยายพิเศษ
จาก รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต นายกสภามหาวทิยาลยัศรีปทุม  
 ในนามของคณะกรรมการจดังาน ขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
องคก์รของรัฐ และภาคเอกชน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติใน
คร้ังน้ี ขอขอบคุณวิทยากร ผูน้ าเสนอผลงานวิจยั และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการทุกฝ่าย 
และคณะท างานทุกท่าน ท่ีมีส่วนส าคญัท าใหก้ารจดัประชุมวชิาการคร้ังน้ี ประสบความส าเร็จอยา่งดี  
 
  
                                                                                                       
        (รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและแผน 
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SPUC’s 10th National and International Conference 
Research and Innovation to Promote the Economy in the New Normal Era 

Thursday, July 1, 2021 (Online Conference)  
............................................................................................................ 

 
Morning Session 
08.30-09.00  Registration  

 - Registrants will be given the access code for morning session 
 - Scan QR code via online system 

09.00-09.30  Opening Ceremony, Masook Room, Floor 2,  
 Dr. Sook Pookayaporn-Malinee Building  
 - Conference Report by Assoc. Prof. Kanjana Maneesaeng,   
        Vice President for Research and Planning 
 - Opening Speech by Assoc. Prof. Dr. Kanchit Malaivongs,  

    Fellow of the Royal Institute and President of Sripatum  
    University Council 
09.30-12.00  - A Special Talk on Research and Innovation to Promote  

    Economy in the New Normal Era by Assoc. Prof. Dr. Kanchit  
   Malaivongs, Fellow of the Royal Institute and President of    
   Sripatum University Council 

 
Afternoon Session 
13.30-16.00  Oral Presentation 

 Scan QR code to join ZOOM meetings 
 International Oral Presentation, Group 1 
 National Oral Presentation, Groups 2-6 

16.00  End of Conference  
 

* The schedule is subject to change under certain circumstances. 
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กาํหนดการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิประจาํปี 2564 
เร่ือง งานวจัิยและพฒันานวตักรรมเพือ่ส่งเสริมเศรษฐกจิในยุค New Normal 

วนัพฤหัสบดีที ่1 กรกฎาคม 2564  โดยรูปแบบการประชุมออนไลน์ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 

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

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับรหสัในช่วงเชา้ 
- ผา่นระบบออนไลน ์สแกน QR code 

09.00-09.30 น. พิธีเปิด ณ หอ้งมาสุข ชั้น 2 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ 
 - กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน 

   รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง  
 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลยัศรีปทุม 

   รองศาสตราจารย ์ดร. ครรชิต มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต 
09.30-12.00 น. การบรรยายพเิศษ เร่ือง งานและพฒันานวตักรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในยคุ New Normal 

โดย นายกสภามหาวิทยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร. ครรชิต มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 - แขกผูมี้เกียรติ วิทยากร และผูบ้ริหาร รับประทานอาหารกลางวนั ชั้น 2 

  อาคาร ดร. สุข-มาลินี พคุยาภรณ์  
 - คณะกรรมการดาํเนินงานฯ รับประทานอาหารกลางวนั ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  

13.00-16.00 น. การนาํเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย 
- ระดบันานาชาติ กลุ่มท่ี 1 

 - ระดบัชาติ กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 3, กลุ่มท่ี 4, กลุ่มท่ี 5 และกลุ่มท่ี 6 
16.00 น. ปิดการประชุม  
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ผลงานทางวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 

หอ้งประชุม VDO Conference 1 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ชลธิศ  ดาราวงษ ์  ประธานกรรมการ 

2. Dr. Sukarna  Chakma   กรรมการ 

3. อาจารยนิ์รชร  บุญชูกุศล  กรรมการและเลขานุการลลิง 

ลิงกป์ระชุม: Join Zoom Meeting 

                     https://zoom.us/j/98400794687?pwd=WW1YU0dTK2ladDNpQXVLbTJmOE9PZz09 

 

เวลา ช่ือบทความ ผู้นําเสนอ 

13.30-13.50 pm. Vocabulary retention in a long-term memory 

through etymology 

Nuttanuch Munsakorn 

(Bangkok University)  

13.50-14.10 pm. An investigation into new skill requirements 

toward enhancing international hotel 

management program at Stamford International 

University: A focus on front office operations 

of hotels in Thailand 

Maturos Mathurasai 

(Stamford International 

University) 

14.10-14.30 pm. The efficacy and safety of 1064-nm picosecond 

laser for tattoo removal in Thai people 

Passaraporn 

Vongchansathapat 

(Thammasat University) 

14.30-14.50 pm.  The effect of topical epidermal growth factor 

on wound healing and post inflammatory 

hyperpigmentation prevention after ablative 

fractional CO2 laser 

Yanisa Ratanapokasatit  

(Thammasat University) 
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ผลงานทางวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 

หอ้งประชุม VDO Conference 2 

1. ดร. ธนัยนนัท ์ สมบูรณ์รัตนโชค ประธานกรรมการ 

2. ดร. พิชญา ทองอยูเ่ยน็  กรรมการ  

3. อาจารยช์ยัณรงค ์  ชยัจินดา  กรรมการและเลขานุการ 

ลิงกป์ระชุม: Join Zoom Meeting 

 https://zoom.us/j/93856445665?pwd=TUYyelJDbXBWS215V1Bkd1BOTXAyUT09 

 

วลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 

13.30-13.50 น. ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ศูนยซ่์อม

บาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี 

มณีนุช อภิบาล  

(มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

วทิยาเขตชลบุรี) 

13.50-14.10 น. ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจดา้นความปลอดภยัท่ีมีผล

ต่อความผกูพนัในงานของพนกังานโรงงานใน

นิคมอุตสาหรรมป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรี 

ณฐัพร  ปวิตรปก  

(มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

วทิยาเขตชลบุรี) 

14.10-14.30 น. ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของนิติบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยั

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

วศกร สิงห์ลอ  

(มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

วทิยาเขตชลบุรี) 

14.30-14.50 น.  ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของบริษทั 

รักษาความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบอกต่อ

และความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าของผูอ้ยูอ่าศยัใน

จงัหวดัชลบุรี 

ปภงักร ธารสุวรรณ์  

(มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

วทิยาเขตชลบุรี) 

14.50-15.10 น. ปัจจยัในการกาํหนดความสุขเชิงอตัวสิยั ประภสัสร คาํสวสัด์ิ 

(มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

วทิยาเขตชลบุรี) 
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ผลงานทางวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 

หอ้งประชุม VDO Conference 3 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ป่ินปินทัธ์ จ่าดา   ประธานกรรมการ 

2. ดร. พรทิวา แสงเขียว  กรรมการ  

3. ดร. ปิยภา  แดงเดช   กรรมการและเลขานุการ 

ลิงกป์ระชุม: Join Zoom Meeting 

                     https://zoom.us/j/97310386512?pwd=ekxtWXBCc1gyYjA1aDNvYmE4WG1ndz09 

 

เวลา ช่ือบทความ ผูน้าํเสนอ 

13.30-13.50 น. การบริหารความขดัแยง้ภายในองคก์รท่ีมี

อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาธิกา  โปธาเจริญ

(มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

วทิยาเขตชลบุรี) 

13.50-14.10 น. ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความ

ภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด 

ศุภิสรา   ขนุทิพย ์  
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13.50-14.10 น. การพฒันาวชิวลไลเซชนัเพื่อบริหารจดัการ 

อพาร์ทเมน้ท ์
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14.50-15.10 น.  การพฒันาระบบดาตา้วชิวลไลเซชนัเพือ่

สนบัสนุนการวางแผนเชิงกลยทุธ์การตลาด 
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 ABSTRACT  
 In 2020 the pandemic has brought to Thailand economic crisis that has transformed the 
standards and practices in the hotel service in many ways; it is essential for hospitality schools to 
align their curriculum and graduate profile to the needs of the industries’ current needs. The qualitative 
research was conducted with a focus group interview from four hotels in Bangkok and one in Hua Hin.  
This research aims to investigate the required skills needed for working in a hotel front office 
department. The primary data were collected by the in-person in-depth interviews. The secondary 
data were gathered from rooms division course learning outcomes from Stamford International 
University. The findings point to two new required skills of graduates: creativity & innovation 
and digital technology & application. These important skills are not the attention of the Ministry 
of High Education, Science, Research and Innovation (MHES) 2018, characteristic of graduates. 
The teaching techniques and learning process are recommended to be explored and updated for 
hotel management curriculum for Stamford International University and other hospitality school.  
Keywords: front office skill, hotel management curriculum. 
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INTRODUCTION  
 The hotel industry is a vital component of the hospitality industry and offers commercial 
lodging or accommodation such as hotels, motels, guesthouses, Airbnb' s, inns, etc. In Thailand, the 
hotel industry was growing rapidly before the  COVID-19 pandemic in 2020. The number of tourists 
visiting Thailand increased from 35.35 million in 2017 to 38.28 million in 2018 and 39.80 million 
in 2019. However, in February 2020, the global outbreak of the  COVID-19 virus, which brought 
domestic and international travel to a halt. This global pandemic resulted in the decline of Thailand 
international arrivals in 2020 by 76.4% compared with 2019 (Tourism Statistic Thailand 2000-2020, 
Online, 2021). The ongoing global pandemic and continued government restrictions on inbound 
and outbound tourism worldwide into 2021 also created an extensive economic recession in the 
hotel industry. Subsequently, the hotels had to furlough many of their employees to survive this 
crisis period while maintaining enough employees to provide a certain level of efficiency in guest 
services to limited hotel guests (Sperance, 2020). This new pandemic drove standards and practices 
in hotel services, therefore impacting the recruitment of new employees. After the unprecedented 
rapid change is guest services standards and practices in the hotel industry over the past year, it was 
necessary to conduct a review and gain insight into any existing knowledge to support the International 
Hotel Management curriculum's realignment. This research will inform and guide the redevelopment 
of the existing curriculum and benchmark the learning outcomes with recruiting criteria and 
expectations of needed skills in a hotel front office department. 
 

RESEARCH OBJECTIVES 
 The research question for this project is: What is the gap between existing skills and 
knowledge of the rooms division course at Stamford International University (STIU) and the needs 
of 4 and 5-star international chain hotels? 
 The objective of this research is: To investigate the required skills needed for working 
in the hotel front office department by using a focus group interview method. 
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LITERATURE REVIEW 
 This literature review presents the overview of the Thai Qualifications Framework for 
Higher Education (TQF2), program characteristics of STIU’s International Hotel Management (IHM) 
program, highlighting the Front Office Operations course, and other related research pertinent to 
informing this investigation. 
  - Major course: Front Office Operations 
  - Related Research  
 Program Characteristics of International Hotel Management 
 The International Hotel Program’s aims to integrate the related social fields into a modern 
professional program. It focuses on the planning and development in the service management industry 
includeing communication, information technology, marketing, research, foreign languages, law, 
revenue and managerial. 
 In this field of study, students can expand their knowledge up to the Doctorate degree 
and also pursue their career in service operations and management, government agencies, private 
sectors in the tourism industry, hotel business and other service businesses. 
 Characteristics of graduates 
 According to the Commission on Higher Education (2018) it is expected that the 
undergraduate students demonstrate certain learning outcomes under an International hotel management 
program, graduated qualifications should meet the needs of the industry in six skill categories. 
These categories are used as a benchmarking set of graduate’s skill comparing to the new skills 
required by the industry found in this research.  
  1. Morals, ethics, service mind and social responsibility according to professional 
code of conduct. 
  2. Academic knowledge and professional skills in tourism, ability to perform service 
and management operations comparable to international professional competency standards. 
  3. Adequate skills in situation analysis, applying suitable knowledge when faced with 
various situations. 
  4. Good personality, able to work with others at all levels appropriately, continuous 
self-development. 
  5. Ability to utilize the information technology efficiently, ability to communicate in 
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at least one foreign language especially English as well as being able to communicate across cultures 
appropriately. 
  6. Ability to use basic mathematical techniques in processing program and data analysis 
for planning, management, and development. 
 Major course: Front office operations 
 This course provides essential knowledge on the operations of the hotel from office department 
to IHM students. Students taking the front office operations course learn to examine the functional 
areas in the department and the responsibilities according to standard job descriptions. This course 
comprises of various functions in the room division department for example front office, reservation 
and concierge. The course is designed to develop students’ skills, knowledge and attitude desired 
for achieving successful work performance in the hotel’s front office department. The program 
provided front office practical class, Property Management System (PMS) class  and internship in 
front office department or room division   
 Related Research  
 Sharon and Goziker (2011)’s research on skill, perceptions and the socio-economies of 
hotel front office employees in Israel hotels shows that the front office serves as one of the most 
important contact points with guests. The skills and requirements from the front office staff most 
similar across different countries. The employees were asked to rate their agreement with several  
skill statements on a five-points Likert scale. The importance skills included communication (oral), 
Professional and ethical standard, teamwork, leadership qualities, Use of front office equipment, 
customer care, interpersonal, accounting, marketing, use of technology, health and safety, 
communication (writing), legal issues, and knowledge of foreign languages. Employees considered 
customer care as the most important skill follow by communication, interpersonal, professional, 
and ethical standards. The least important skill as perceived by the employees were legal issues. 
Other skills perceived as less important were accounting, marketing, health, safety, and the use of 
technology.  
 According to Phetpare (2019) from the Thai Health Organisation, digital intelligence in 
this century forms the social capability and emotional intelligence that helps individuals face the 
digital era's challenges. To further elaborate digital intelligence extends across knowledge, skills, 
attitude, and values crucial to digital citizens. Digital intelligence is defined as "the ability to understand 
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and utilise the power of IT to our advantage, is becoming a critical skill for all managers in today's 
economy…." (Mithas & McFarland, 2017, p. 3) and the Cambridge English dictionary defined a 
digital citizen as "someone skilled in using the internet to communicate with others, buy and sell 
things, and take part in politics, and who understands how to do this in a safe and responsible way" 
(2021). Thus, digital citizens must have digital intelligence based on ethics, responsibility, participation, 
sympathy, respect, and societal rule and regulation to build a balanced and harmonious society living 
(Phetpare, 2019). It purported that there are eight skills of a digital citizen as followers:  

i.      Digital Citizen Identity 
ii.      Privacy Management 
iii.    Critical Thinking 

  iv.     Screen Time Management 
  v.  Cyberbullying Management 
  vi.  Digital Footprints 
  vii.  Cybersecurity Management 
  viii. Digital Empathy 
 Study conducted by Wongwiwattana & Suwetwattanakul (2017) show that the learning 
skills necessary for hotel employees of conventional hotels  include a) creativity and innovation skill; 
b) critical thinking and problem-solving skill; c) communication and collaboration skill; d) media and 
information technology skill; e) social and cross-cultural skill; f) social responsibility skill; and 
g) self-directing and flexible working skill. Their findings from this research suggested that convention 
hotel staff who have these skills will possess the appropriate skills to provide professional guest 
services. 
 The TQF guidelines for international hotel management program development and current 
issues on developing skills to equip our students adequately to face the digital era provided the 
foundation and reference points for this research. 
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METHODOLOGY   
 This research adopts a qualitative explorative method by using interviews to collect the 
data. Primary data was collected from four hotels in Bangkok and one hotel in Hua Hin. Secondary 
data was gathered from the IHM and Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF2) 
of the Rooms Division course within the IHM program at Stamford International University. 
 The authors contacted a total of eight 5-star hotels in Bangkok and Hua Hin. These two 
locations are major tourist destinations where many of STIU students undertake their internship 
and where STIU campuses and located. 
 The authors also targeted the interviews with the managerial staff of each hotel. For this 
investigation, the Front Office Managers or Training Manager were targeted. They are in the best 
position to provide insightful information about work skills of front office staff.     
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FINDINGS 
 Insightful information from the in-depth interviews is grouped into seven categories of skill requirements as presented in Table below. The data are 
analyzed using the concept of key program characteristics from the Commission on Higher Education 2018 and the Tourism and Hospitality program. 
       

Table 1: Categories of skills required by the hotels based on in-depth interviews 

 The graduates' 
characteristics from 
the Commission on 

Higher Education 2018 

Skill 
requirements 

from 
interviewer 

Hotel 1 
 (Bangkok) 

Hotel 2  
(Bangkok) 

Hotel 3  
(Bangkok) 

Hotel 4  
(Bangkok) 

Hotel 5  
(outside 

Bangkok) 

1 Ability to use basic 

mathematical 

techniques in 

processing system 

Front office 
systematic 
program 

▪ PMS Opera 
▪ Computer program 
▪ Mandatory skill basic 

computer skill 
Repetition 

▪ PMS Opera 
▪ Microsoft office 

▪ PMS Opera 
▪ Microsoft office 
▪ Cashiering 

▪ Computer 
programs 

▪ PMS Opera 
▪ Computer 

programs 

2 Academic knowledge 

and professionalism  

Studiousness 
(or diligence) 

▪ Can make decision 
▪ Learning activities  
▪ Understand guest’s 

complaint 

▪ Complaint 
handling 

▪ Handle pressure 
▪  time flexibility 

▪ Confident  
▪ Keep update hotel 

information 
▪ Leadership 
▪ Solve problems 

▪ Solve problems 
▪ Keep learning 

new tasks 

▪ Learning front 
office skill 
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Table 1: (Continued) 

 The graduates' 
characteristics from 
the Commission on 

Higher Education 2018 

Skill 
requirements 

from 
interviewer 

Hotel 1  
(Bangkok) 

Hotel 2  
(Bangkok) 

Hotel 3  
(Bangkok) 

Hotel 4  
(Bangkok) 

Hotel 5  
(outside 

Bangkok) 

3 Morals, ethics Accountability ▪ Detail-oriented 
▪ Take ownership 
▪ Follow job assessment  

▪ Take ownership 
▪ Responsibility  
▪ Report incident  

▪ Work hard 
▪ Job responsibilities  

▪ Merged to other 
positions such as 
butler  

▪ Environmental 
concerns 

▪ Deal with 
money 

▪ Environmentally 
friendly 

4 Adequate skills in 
situation analysis 

Adaptability to 
work 

▪ Carefulness 
▪ Teamwork 
▪ Handle emotion 
▪ Work Experience 
▪ Patience 
▪ Adaption  
▪ Coping with difficult 

situation 
 
 

▪ Positive Attitude 
▪ Empathy the team 
▪ Work Experience 

▪ Positive Attitude 
▪ Work Experience 

▪ Positive Attitude 
▪ Work 

Experience 

▪ Positive 
Attitude 
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Table 1: (Continued) 

 The graduates' 
characteristics from 
the Commission on 

Higher Education 2018 

Skill 
requirements 

from 
interviewer 

Hotel 1  
(Bangkok) 

Hotel 2 
 (Bangkok) 

Hotel 3 
 (Bangkok) 

Hotel 4 
 (Bangkok) 

Hotel 5  
(outside 

Bangkok) 

5 Communicate in at 
least one foreign 

Communication 
skills  
  

▪ Co-ordinating work 
with others 

▪ Listening skill 
▪ Speaking skill 

▪ Collaborate with 
others 

 
 

▪ Multi languages 
▪ English language 

essential 
▪ Correct use of grammar  

▪ Multi languages 
▪ Chinese 

 Excellent 
speaking skill  

6  Creativity and 
innovation 

▪ Work and learn 
harder 

▪ Update news both 
domestic and outside  

▪ Creativity 
▪ Innovative idea 

for guest stay 
▪ Initiative 

 

▪ Customer service 
▪ Initiative 

▪ Creativity 
▪ Innovation 
▪ make a 

difference 
▪  New ways to 

impress guests 

 

7  Digital 
technology 
application 

▪ Hotel application 
system or digital 
information  

▪ Know the basics about 
digital technology 

Digital and 
Technology  

 ▪ Information 
system skill such 
as QR Code 

▪ Digital 
▪ Social media 
▪ Technology 
▪ Media 

application 
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 The researchers found seven important points in groups of skills that are needed in the 
hotel industry.  Each of the skill requirements is discussed below. 
 1. Front office systematic program: All interviewees mentioned the front office systematic 
program as the necessary knowledge for new employees in five-star hotels. Most are using programs 
such as Opera system, Fidelio, and Hotel Management System. New employees should understand 
basic system operation before providing services to guests. Interviewees mentioned that new front 
office employees with experience in using the system are likely to adapt with an organization’s 
operation’s faster than those without experience.  
 This requirement on front office systematic knowledge aligns well with the academic 
recommendation from CHE program characteristic of graduates in terms of  the ability to perform 
service and management operations. These are the mandatory skills which comparable to international 
professional competency standards related to the learning outcome of International Hotel Management 
of STIU. The basic hotel systematic is, therefore, a crucial element in course curriculum offering 
effective hotel front office education to students.  
 2. Studiousness (or diligence): Staff need to learning new tasks continuous, be able to 
handle difficult situations and make decision accordingly. This is the essential skill when facing 
with guest complaints, dealing with hotel physical problems, accounting for discrepancy, internal 
conflict and human errors, for example. Employees can learn about different tasks and situations 
from academic or on-the-job training. According to the program characteristics of the Tourism 
and Hospitality program  competencies related to good personality, ability to work with others at 
all levels appropriately, and continuous self-development are desirable characteristics. Based on 
the interviews conducted, we find that this set of characteristics fit well to the skills category of 
studiousness as demanded by the hotel industry. This category is important for students to develop 
during their academic years.  
 3. Accountability: Hotel industry considers employing those who are reliable and able 
to play the role of good employees by taking ownership to the property and showing environment 
concerns. Accountability is related to intention of staff and opportunity to growth in their career 
in companies. It builds confidence and trust in the industry (Patterson et al., 2013). The findings 
suggest that, to be successful in working at a hotel front office, students should develop front office 
knowledge, understand working progress and job responsibility on daily basic in order to advance 
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their skills in the areas of accountability. The finding is aligned with the Hotel and Tourism program 
characteristic requirements on morals, ethics, service mind, social responsibility and professional, 
code of conduct. 
 4. Adaptability to work: the hotel managers stated what it is important for employees to 
adapt to different work conditions and should understand about service mind, good attitude, teamwork, 
emotional control, patience, etc. The priority is the adaptability in workplaces, the employees need 
to be able to adapt themselves to any working circumstances, they have to find the way to match 
what they are doing in each situation to be the most productive at work (Kemsley et al., 2019). In 
the program characteristics of the Tourism and Hospitality program,  it is mentioned that graduated 
students should have adequate skills in situation analysis, applying suitable knowledge when faced 
with various situations. 
 5. Communication skills (multi-language abilities). Five of hotel interviewee has same 
statement that English language is important in the hotel industry especially in the front office 
department. Employees need to have effective communication skill. The communication is the most 
importance skill in the hospitality industry (Guerra, 2019). The hotel is looking for new employees 
with good speaking, listening, reading, writing, native language and second language (Mostly English). 
However, since hotels hosted guests from around the world, employees need to have various languages 
skills. Other languages become more used in the hotel industry due to more tourists from China, 
Germany, France Japan, Korea, etc (Atta, 2020). The program characteristics, The Tourism and 
Hospitality program stated that graduated students should be able to communicate in at least one 
foreign language especially English as well as being able to communicate across cultures appropriately. 
 6. Creativity and innovation; the hotel interviewee states that this is a new skill required 
to employee since many five-star hotels are competitor and most have the same high standard of 
service, Creativities and innovation can make a difference and provide better service The guests can 
be compare as an advantage to book the room of that property The creativity is the main achievement 
and competitiveness amount of five start hotels. Now the innovation frequently recognized and 
considered in the business management (Mann & Chan, 2011). Two hotels of the interview group 
mentions to initiative, initiative helps an organization to grow. Those companies are necessary looking 
for the better process to be an outstanding place, and the employees should influence services method, 
engagement, and initiative into the workplace (Treasurer, 2008). Since the initiative can inspire the 
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new things to the organization, front office hotel staff can create new era to impress the guest by 
surprise the guest in different situation or guest request as the initiative. The hotels also state that 
employee who able to create new experience services, do new thing to guests or suggestion organization 
from previous version to innovative productive or service beyond guest expectation, the employee 
be more opportunity to growth in their career faster and gain higher recognition.   
 The researchers found that creativity and innovation are new skill in the hotel industry, 
most of front office department prefer to hire an employees to perform the skills in their property, 
Also the researchers see widely in the program characteristics of the Tourism and Hospitality program 
and the program not specific or apply creativity and innovation into the need of industry.  
 7. Digital technology and application: the hotel interviewee states about hotel digital 
nowadays and in the future, paperless care of an environment and replace with digital and new 
technology such as hotel application, cloud system, electronic mail, and robot that may applied in 
the next few years. The researchers agree with Wongwiwattana and Suwetwattanakul (2017) that 
digital technology skill is the needed skill for employee. During to covid-19 situation, hotels considering 
less contact between guests and employee hence present that employee need to have knowledge 
of technology in their work and able to assist guests effectively.  
 The researchers found that the digital technology and application are important to the 
industry and especially front office employees. The employee must apply practical skill, solving 
skill on the daily job such as guest contact and check in via mobile application, digital key or check out 
without contact front office but hotel able to apply technology and application on the matter. The 
program characteristics of the Tourism and Hospitality program indicate in general that graduated 
person ability to utilize the information technology efficiently only but not state in detail how 
important digital technology and application to the new century. 
 

CONCLUSION 
 The purpose of this study is to investigate modern skills that fit the need of hotel industry 
in. The International Hotel Management Program at Stamford International University has been 
launched since 2011, certain academic content  may lead to the learning outcome that dose not align 
with current industry expectation. The researchers have investigated the expected graduates’ 
qualifications from the sample hotels to compare with characteristic of graduates from the Commission 
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on Higher Education (2018) which includes moral, knowledgeable, adaptability, personality, 
utilization. The findings show that characteristics of graduates from existing curriculum do not result 
in desired skills of qualified graduates expected by the industry. The five stars hotels provided the 
information regarding their desired skills for new graduates. The data found from the focus group 
has brought to the conclusion that there are seven required skills being expected from the front office 
department as follow: Front office systematic program, studiousness or diligence, accountability, 
adaptability to work, communication skills, creativity and innovation and digital information technology 
& application. Two main skills required by the hotels are creativity & innovation and digital technology & 
application. These new findings represent the new skill and were not mentioned on the Commission 
on Higher Education 2018 characteristics of graduates. 
 The researchers suggest that these new findings should be applied in the hotel management 
curriculum revision plan as part of learning topics or course description. It should also be further 
discussed amongst the curriculum management team and external committees during curriculum 
revision process in order to improve learning outcomes and align the graduates qualifications with 
industry needs. The consideration on these new findings will benefit the hospitality industry in term 
of human resource qualification and the academic curriculum within hospitality field.  
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VOCABULARY RETENTION IN A LONG-TERM MEMORY 
THROUGH ETYMOLOGY 

  
                         Asst. Prof. Nuttanuch Munsakorn* 

 

ABSTRACT  
 This study aimed to illustrate the efficacy of etymology as a vocabulary retention technique 
that enables students to determine the meanings of vocabulary and entrench them in their long-term 
memory.  The study was a one-group pre-test post-test experiment and examined the effect of 
etymology on the vocabulary retention ability of 40 Bangkok university students and explored their 
attitudes towards the use of etymology. The instruments were a vocabulary test and a questionnaire 
exploring their attitudes towards etymology. The pre-test and post-test scores of the experiment 
group were calculated by descriptive statistics and compared using a dependent t-test measure. It 
was found that students obtained higher scores on the post-test than on the pre-test at 0.05 level of 
significance. In addition, their attitudes towards using etymology were positive. Moreover, the results of 
this study supported that using etymology assisted the students in storing and retrieving a bunch 
of vocabulary encountered, motivated them to learn English language, and gave them pleasure in 
learning vocabulary. Pedagogical implications for vocabulary retention techniques are suggested 
in the conclusion.    
Keywords: etymology, word history, vocabulary retention technique. 

 

INTRODUCTION  
 Vocabulary is a significant contribution to comprehension, fluency, and achievement. 
Vocabulary development is both an outcome of comprehension and a precursor to it, with word 
meanings making up as much as 70-80% of comprehension (Nagy & Scott, 2000). Fluent readers 
.  
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can understand numerous words, and they read more rapidly and easily than those with smaller 
vocabularies, resulting in the fact that the students with large vocabularies understand text and 
score higher on achievement tests than the students with smaller vocabularies (Allington, 2006; Samuel, 
2002; Stahl & Fairbanks, 1986 cited in Bromley, 2007). For these reasons, students have to learn 
strategically and conceptually a lot of vocabulary so as to attain scholastic and career achievement. 
Nonetheless, it is useless if they learn a lot of words or possess a large number of vocabularies but 
can’t recollect or retain in their drawn-out memory (Jenpattarakul, 2012). Wei (2007) put it, one 
of the greatest problems in learning new words is the students’ inability to recall the learned words; 
therefore, nowadays long-term retention has received wide attention. Quinn and Irvings (1997) 
mentioned that the hardest way to learn the new words is to attempt to memorize a list of unrelated 
words and their meanings. The important point is that the students must be able to store and retrieve 
the vocabulary, leading to comprehension when using English (Thornbury, 2008). Therefore, the 
issue of remembering a myriad of vocabulary is common for English learners around the world, 
including Thai students. To tackle this problem, Oxford (1990), Nation (2008), Thornbury (2008), 
Wei (2007), Nemati (2009) also ascertained that vocabulary retention techniques are instrumental 
in storing a large number of vocabulary in long-term memory and recalling or retrieving to achieve 
comprehension.  In fact, vocabulary is by far the most sizable and unmanageable component in 
language learning, but vocabulary retention techniques assist the students to cope with this difficulty. 
Furthermore, vocabulary retention techniques will make the students happy to learn a lot of words 
as they can keep those words in memory which can contribute to an optimistic attitude and increased 
confidence in learning vocabulary. In supporting the ideas of those scholars and researchers after 
having studied comprehensively the concept of vocabulary retention, Jenpattarakul (2012) proposed 
twelve vocabulary retention techniques, namely 1) keyword technique, 2) word association, 3) grouping, 
rhyming, singing, and remembering confusing pairs, 4) breaking down new words, 5) acronym, 
6) personalized examples, 7) using context clues (context found in a passage), 8) using picture or 
imagery, 9) etymology, 10) morphology, 11) vocabulary book, and 12) using 4Rs (recite, review, 
repeat, recycle). Among them, etymology which is the focus of this research can assist the students 
in retaining a large number of vocabularies in their long-term memory.  

 To gain an insight into etymology, various perspectives of some scholars and educators 
are presented as follows;  
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 To begin with, Nation (2006) confirmed the value of etymology for the learners of English 
that it is an interesting subject in its own right but, more importantly, it can help make some words 
more memorable.  What’s more, he proposed that the learners should get information about the 
derivations of words, what languages they came from to English, and the form and meaning changes 
that occurred to them when they were adopted as English words. An interest in etymology requires 
learners to have access to a dictionary that provides this information. Another notion was expressed 
by Nist & Simpson (2001) suggesting that when you analyze the etymology, or the history of a word, 
you can find information that is interesting and useful in helping you understand and remember 
new words encountered in reading. To put it simply, the history of some words is so engrossing 
that we can place their meanings in our long-term memory and retrieve them forever. They also 
noted that although many of the more difficult English words do originate from languages no longer 
spoken, there are many sources for English words besides Latin and Greek. A considerable number 
of words that we use daily originate from modern languages such as French, Spanish, and Germany. 
Other words can trace their history to stories of interesting people and places. The word maverick, 
for instance, owes its beginnings to a man named Sam Maverick who was a Texas rancher in the 
1800s. Mr. Maverick had such a soft heart that he refused to brand his cattle. Cattle rustlers called 
his unmarked cattle mavericks. The label has been applied to people who are independent or rebellious 
because they do not follow the crowd or general trend. When you check the etymology of maverick 
you will see that Samuel Maverick is listed as the source of the word. When you read an etymological 
entry, make sure you look for the following sources of a word: 1) places, 2) mythologies, 3) acronyms,  
4) inventions, 5) clips, 6) blends of sounds and meanings, 7) names of people, and 8) foreign languages.  
 Collins English Dictionary & Thesaurus (2000) mentioned that the purpose of the etymology 
is to trace briefly the history of the word back from the present day, through its first recorded 
appearance in English, to its origin, often in some source language other than English. The etymologies 
show the history of the word both in English (wherever there has been significant change in form 
or sense) and in its pre-English source languages.  
 Baleghizadeh & Naeim (2011) further opined that etymology of a word often consists 
of a narration of a story related to the word, a list of older versions and variants of the word (usually 
in older languages, such as Latin, Greek, Old German, or French) , and/ or an account of the 
developmental process the word has gone through. Simply puts it, etymology falls into two parts: 
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1) history of the words or the word’s legend, and 2) derivations of the words or word origin. In 
addition, etymology is the study of the history of words. It tells us when words entered a language, 
where they came from, and how they have changed over the time. Finally, as Kinsella, K. et al. (2012) 
put it, morphological analysis or word analysis (affixes and roots) are very crucial to vocabulary 
learning because they can help the students to determine the meaning of the unknown words. For 
example, a secondary school teacher (Allen, 1999) reported reading about a character who suffered from 
amnesia. Teaching students that the prefix a- derives from Greek and means "not," while the base 
mne- means "memory" reveals the meaning.  After judicious teacher scaffolding, students were 
making connections to various words in which the prefix a- changed the meaning of a base word 
(e.g., amoral, atypical). Their notions were also in line with Nation (2006) proposing that using 
word analysis to help remember new words is a major vocabulary learning strategy. It deserves 
time and repeated attention because it can involve such a large proportion of English words. Learning 
and reviewing high-frequency affixes will equip students with some basic tools for word analysis, 
which will be especially useful when they are prompted to apply them is rich and varied learning 
contexts. There are too many affixes to directly teach them all; however, it is important to realize 
that relatively few affixes account for the majority of affixed words in English. Thus, it is helpful 
to explicitly teach highly-utility affixes (meaning and pronunciation) and assist students in making 
connections as they encounter new vocabulary containing these parts. Once these basic affixes have 
been mastered, it can be useful to explore more complex or less frequent word parts. Additionally, 
focused word study that builds student knowledge of Greek and Latin roots or bases can be of 
significant assistance to the students. Learners, in particular, are unlikely to have read enough or 
engaged in enough academic conversations beyond school in which key roots were clarified. 
Linguists estimate that over 50 percent of polysyllabic words found in English texts are of Latin 
and Greek derivations. Consequently, the students must know the significance of learning English 
from roots.  
 In view of literature reviews of etymology, several researches have been done. One is 
carried out by Baleghizadeh & Naeim (2011) exploring the effect of presenting etymological accounts 
of 30 low frequent words on short-and-long term vocabulary retention of EFL learners. The participants 
were 32 students of two intermediate intact classes randomly assigned to experimental and control 
groups. While both groups were asked to look up the meaning of the words in their dictionaries, 
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the participants in the experiment group received a short instruction on the etymologies of the words. 
The results of both immediate and delayed posttests demonstrated the mnemonic efficacy of 
etymology presentation.  In the same manner, Chatzisavvas ( 2005)  inspected if etymology was 
useful for vocabulary development in English in a second language classroom. There was an 
investigation as to whether Greek, the student’s native language, has an impact on learning a new 
lexicon in English. The subjects obtained a pre and post-test to access the knowledge of English 
vocabulary. Results proved that etymology has a positive impact when learning, new word. When 
students compare words from their native language to words from the target language, they can learn 
more words more easily. Another research which aimed to examine the impact of using etymological 
analysis to teach vocabulary to EFL students was carried out by Hosseini, et al. (2012). In their 
study, the population was 59 participants who belonged to two intact classes. They were assigned 
to experimental and control groups. As far as the level of vocabulary proficiency was concerned, 
a pretest was administered to both groups. While the control group was going to acquire new words 
by means of a dictionary and through using inference the meaning of unfamiliar words from a text, 
the experimental group received treatment based on etymological analysis. Findings indicated that 
the experimental group outperformed the control group. Pierson (1989) also proposed in his article 
that etymology could offer meaningful linguistic information and principles to the intermediate-
advanced second language learner. Etymology, the study of word origins, has all the attributes of 
what education psychologists term meaningful learning. This is a type of learning connected to prior 
learning, more highly retainable and generalizable, making it superior to simple rot learning of 
vocabulary. He also presented his hands-on experience of teaching etymology in his article-practical 
illustration and the efficacy of etymology in learning vocabulary. The last study portraying the value 
of etymological information in developing vocabulary for L2 college students was conducted by 
Bellomo (1999). He experimented to see if the students whose first language is derived from Latin 
have an unfair advantage in word recognition due to cognates. To sum up, the Latin-based samples do 
not have an advantage over non Latin-based samples when learning vocabulary by etymology. 
The findings also demonstrated that etymology may be a variable word attack strategy useful for 
a college level, heterogeneous ESOL reading class, irrespective of a students’ L1. 
 Having investigated the theories, ideas, and results of research of educators, scholars, 
and researchers, I found out that etymology is advantageous to vocabulary learning of the students 
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and consists of two parts: word history and word origin. Hence, teaching etymology should be 
deployed to solve the problems of Thai students when learning vocabulary because Thai students 
always have difficulty figuring out and retaining a plethora of unfamiliar words found in their 
textbooks and examinations. This problem likely derives from the fact that Thai students like to 
study vocabulary using word lists (unconventional approach to learn vocabulary) and always 
immediately look up words in a dictionary to find their meanings, interrupting their reading 
comprehension (Jenpattarakul, 2012). However, this research will focus on only word history 
(word origin will be examined in another separate research) because it will involve storytelling 
which can activate people’s mind and memory, resulting in long-term memory when learning 
vocabulary or any subject matter. This assumption is in consistent with Willingham (2009) who, 
as a psychologist at the University of Virginia, stated that the human mind seems exquisitely tuned 
to understand and remember stories so much that psychologists sometimes refer to stories as 
psychologically privileged meaning that they are treated differently in memory than other types of 
material. Furthermore, he confirmed three benefits of "stories" generated by a story. 1) They are 
easy to comprehend: because our experience of stories leads us to seek out causality, to make 
connections, to anticipate and refer back-- all leading to thinking and memory making. 2) They are 
interesting: story formats register higher levels of interest than other formats because we are invited 
to make inferences-- we don’t like to be told all the details or to have too many spoilers. Just 
as we enjoy doing puzzles that are neither too hard nor too easy. Stories have that effect too. 3) They are 
easy to remember: their causal structure supports memory because if we remember one part of the 
story, we are likely to remember other related parts. For this reason, this research will find out how 
etymology (word history) affects the vocabulary ability of the students by comparing the students’ 
vocabulary retention ability before and after being introduced to etymology.  
 

RESEARCH OBJECTIVES 
  1. To compare the students’ vocabulary retention ability before and after being introduced to 
etymology.  
 2. To survey the students’ attitude towards using the etymology. 
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RESEARCH QUESTIONS 
 To accomplish this investigation, the following research questions were formulated:  
 1) To what extent did the students improve their vocabulary retention ability after being 
give explicit instructions in etymology?  
 2) How did the students respond to the use of etymology?  
 

RESEARCH CONDUCTIVE 
 1. This research used a one-group pre-test post-test design. The data were collected from 
40 students enrolled in an intermediate English course in the first semester of the 2019 academic 
year at Bangkok University, Thailand. The participants were selected by purposive sampling. Among 
the participants, 20 were males and the other 20 students were females. The age of the participants 
ranged from 17 to 21 years old.  

 2. Two instruments were employed in the study: 
  1) The questionnaire surveying the students’ attitudes towards using etymologies. 
  The questionnaire was conceived to quantify students' viewpoints towards using 
etymology. The survey involves 7 statements anticipating a straightforward answer (Yes, No, or 
Not sure) from the respondent.  
  2) Vocabulary pre-test and post-test:  
  To boost the internal validity of the study by ensuring vocabulary pre-test and post-test, 
two criteria were used to screen the targeted words on the vocabulary test.  
  Twenty five words were selected from the Concise Oxford Dictionary of English 
Etymology (2003), Online Etymology Dictionary (2012), and Merriam-Webster.com Dictionary 
(2020) so as to ensure that the etymology of these words were intriguing and able to make the students 
realize the importance of etymology as a vocabulary retention technique. The 25 targeted words 
are kowtow to, maverick, lilliputian, Achilles’ heel, draconian, Judas, Pandora’s box, Miranda Rights, 
keep up with the Jones’s, John Hancock, the Midus touch, cornucopia, Tinseltown, armada, narcissism, 
maverick, the last straw, odyssey, boondoggle, there is no free lunch, bury the hatchet, gerrymander, 
boycott, nemesis, Alice in Wonderland, and Shangri-La. Below are the two examples of etymologies 
(word history) used in this research. 
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  Example 1: Achilles’ heel  
  Meaning: weakness  
  Usage: My English scores are very poor because it is my Achilles’ heel. 
  Etymology: The history of this word goes that it comes from Greek mythology the 
Trojan War. When the hero Achilles was an infant, his sea-nymph mother dipped him into the holy 
river to make him immortal. But since she held him by one heel, another heel did not touch the water 
and so mortal and vulnerable, and it was here that Achilles was eventually mortally wounded. Today 
the tendon that stretches up the calf from the heel is called the Achilles tendon. But the term Achilles’ 
heel is not used in medicine; instead it’s only used with the general meaning "weak point" for 
instance, to refer to a section of a country’s borders that aren’t militarily protected, or to a jeopardy 
contestant’s ignorance in the Sports category (Merriam-Webster.com Dictionary, 2020).  
  Example 2: Armada 
  Meaning: a fleet of warships 
  Usage: The USA will send an armada to challenge China in Taiwan Strait. 
  Etymology: The history of this word goes that it is a Spanish word that originally 
meant simply "armed." Armada is now used in Spanish-speaking nations as the name of their 
national navies. In English, the word usually has historical overtones. The Great Armada of 1588 
was a 120-ship fleet sent by Philip II of Spain in an attempt to invade Elizabethan England; it was 
defeated when British forces lit eight ships afire and sent them sailing into the Armada’s midst, 
then blocked the passage to the south so that the remaining ships were forced to sail northward 
around Britain in order to return home, causing dozens more ships to be wrecked in the stormy 
northern seas. Today we sometimes use the word humorously for the fleets of fishing boats, 
rowboats, or canoes (Merriam-Webster.com Dictionary, 2020).  
 The pre-test and post-test shared the same 25 targeted words, but they had different formats 
(activities and exercises were different) to prevent students from recalling vocabulary in the pre-test to 
complete the post-test. Exercises of the pre-test included choosing the right definition for each 
word and completing the blanks with the words provided. In contrast, exercises of the post-test 
included choosing the right words and completing the passage with the words provided. For the 
pre-test, students memorized the meaning of each word from the word lists whereas students 
adopted etymological information of each word to complete the post-test.  
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  Besides, to minimize the students’ familiarity with the targeted words, vocabulary familiarity 
tests were given to them before they took the vocabulary pre-test to ensure that none of them knew 
the meanings of the targeted words. The vocabulary familiarity test was constructed by Paribakht 
and Welsche (1997) and consisted of 5 levels as shown below: The vocabulary familiarity test was 
constructed by Paribakht and Welsche (1997) and consisted of 5 levels as shown:  

  Level 1: I don’t remember having seen this word before.  
  Level 2: I have seen this word before, but I don’t know what it means.  
  Level 3: I have seen this word before and I think it means… .  
  Level 4: I know this word. It means… .   
  Level 5: I can use this word in a sentence. 

 3. The data obtained from the vocabulary pre-test and post-test and the questionnaire 
were analysed quantitatively through dependent t-test and descriptive statistics.  

 4. The treatment procedure was undertaken as follows: 
 Week 1: The teacher evaluated whether the students had prior knowledge of the 25 targeted 
words by having them take the vocabulary familiarity test and recorded the result in Table 1.  
 
Table 1: The results of the students’ familiarity with 20 target words  

 
  Table 1, revealed that most students had no prior knowledge of these words as 81% 

chose level 1, 12% chose level 2 while 7% chose level 3.   
 

Level Statements 
Percentage of (%) 
responses (n = 40) 

1. I don’t remember having seen this word before. 81% 
2. I have seen this word before, but I don’t know what it means. 12% 
3. I have seen this word before, and I think it means….  7% 
4. I know this word. It means …  0% 
5. I can use this word in a sentence. e.g. . 0% 
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  After that, the teacher taught the students the 25 targeted words, and they were asked 
to write down the meanings in either Thai or English. The teacher suggested them to learn new 
words by rote (memorizing vocabulary lists). At the end of the period, the teacher informed that 
the first vocabulary test would be administered the following week.  
  Week 2: The teacher had the students take a vocabulary pre-test. The test required 
the students to complete two exercises using 25 targeted words that they had memorized in Week 
1. Each student completed the test within 30 minutes. The teacher corrected and recorded the pre-test 
scores as shown in the Table 2. After that, the teacher introduced the students to etymology-one 
of twelve vocabulary retention techniques. The teacher explained to the students the meaning of 
etymology, types and its benefits to assist in retaining vocabulary in long-term memory. Etymology is 
considered as 1) word history, legend or myth of the words, 2) word origin or derivations of the 
words, but the emphasis was placed on word history. The teacher advised students to study the word 
history from Concise Oxford Dictionary of English Etymology (2003) and Merriam-Webster Online 
Dictionary. Finally, the students were asked to take turn telling the etymologies of 25 targeted words. 
After that, the teacher asked the students to verbally give feedback and opinions of learning 25 targeted 
words through memorizing word lists and etymological peer-to-peer teaching. At the end of the 
class, the teacher told students to take a post-test in Week 10.  The interval between a pre-test and 
post-test was 2 months/ 8 weeks being used to prove how well the students retain the meanings of 
25 words through etymology.  
  Week 10: The students were asked to take the post-test, of which the exercises differed 
from those of the pre-test administered in Week 2. They had 30 minutes to complete the test. The 
test was aimed at evaluating the students’ memory of the meanings of the 25 words they had 
memorized by using the etymology taught in week 2.  

 The results of the vocabulary test indicated that all of the students obtained higher scores 
in the post-test completed in week 10 than in the pre-test. This means that etymology favorably 
affects the students’ vocabulary retention ability.  
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RESULTS AND DISCUSSIONS 
 To answer the first research question concerning the student’s vocabulary retention ability, the 

results of which have been shown in the Table 2. 
 
Table 2:  Mean of the pre-test and post-test of the students 

 N x SD         t     sig 
Pre-test 
Post-test 

40 
40 

6.65 
13.70 

2.202 
2.544 

    -18.207        .000 

  
 The results shown in Table 2 indicated that the mean of the post-test was higher than that of 
the pre-test based on a paired-sample test. The result from the t-test revealed significant difference 
between the pre-test and post-test scores was found.  The findings bolstered the hypothesis that 
etymology can improve the students’ vocabulary retention ability.  

 To answer the second research question concerning students’  views in self-report, the 
results of which have been shown in the Table 3. 
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Table 3: Results of the students’ attitude towards using etymology 

Statements for checking students’ attitude towards 
using etymology 

 
 

Response 

Total number of 

students  (n = 40) 

No. of 
students 

Percentage 
 

1) The etymology is interesting and challenging in  
     vocabulary learning.  
 

Yes 
No 

Not sure  

36 
4 
0 

90.0 
10 
0 

2) The etymology helps me to remember the meaning of  
     English words. 
 

Yes 
No 

Not sure 

34 
0 
6 

85.0 
0.0 

15.0 
3) The etymology helps me to connect my prior  
     knowledge with new words I am learning.  
 

Yes 
No 

Not sure 

37 
1 
2 

92.0 
2.5 
5.0 

4) The etymology helps me to store, recall vocabulary  
     easier and retain my vocabularies in long-term  
     memory.  

Yes 
No 

Not sure 

36 
0 
4 

90.5 
0.0 

10.0 
5) I like to memorize vocabulary through the  
     etymology. 

Yes 
No 

Not sure 

34 
3 
3 

85 
7.5 
7.5 

6) I have fun and feel relaxed when studying English  
     vocabulary through etymology. 
 

Yes 
No 

Not sure 

35 
2 
3 

87.5 
5.0 
7.5 

7) The etymology motivates me to learn new  
     vocabularies.  

Yes 
No 

Not sure 

37 
3 
0 

92.5 
7.5 
0.0 

   
 Table 3, shows that the students’ attitude towards the etymology is positive according to 
response to each statement as follows: 1) 90% of the students thought that the etymological information 
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is interesting and challenging in vocabulary learning. 2) 85% of the students said that the etymological 
information helps them to remember the meaning of English words. 3) 92% of the students expressed 
that the etymological information helps them to connect their prior knowledge with new words 
they are learning. 4) 90.5% of the students identified that the etymological information helps them 
to store, recall vocabulary easier, and retain their vocabularies in long-term memory. 5) 85%  of the 
students indicated that they like to memorize vocabulary through etymological information. 6) 87.5% 
of the students pointed out they have fun and feel relaxed when studying English vocabulary through 
etymological information. 7) 92.5% of the students reported that etymological information motivates 
them to learn new vocabularies.  
 

CONCLUSIONS 
  The research findings indicated that etymology (word history) substantially improves 
the students’ vocabulary retention ability. The results were in consistent with numerous research 
(Chatzisavvas, 2005; Nation, 2006; Nist & Simpson, 2001; Baleghizadeh & Naeim, 2011; Hosseini, 
E. et al., 2012). In addition, the students expressed their attitude that etymology which is regarded 
as one of twelve vocabulary retention techniques, can make them feel happy and relaxed to learn 
vocabulary as they can keep those words in memory or more memorable, contributing to an optimistic 
attitude and increased confidence in learning vocabulary (Jenpattarakul, 2012). What’s more, they 
agreed that etymology could assist them in storing new information by linking them to their existing 
schemas and a network of organized information, supporting them to use new words with self-assurance 
because they can learn culture, history, and global situation and development, etc. when that word 
originated. (Bromley, 2007). To illustrate, when the students learn the etymology of the word  "armada" 
whose meaning is a fleet of warships sent by Phillip II of Spain to invade England in 1588, they 
will understand the situation at that time where Spain and England which were maritime superpowers 
competed to control the global coasts and exert influence to other countries in order to dominate 
the whole world. As a result, Spain had to navally challenge and intimidate against England. Now, this 
word has developed to refer to a fleet of warships or a group of boats or ships. The story or etymology 
of this word can link the students’ schemas to the historical global situation, making it easier for 
them to remember the meaning of this word (Willingham, 2009).  
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  To maximize the benefits of this research’s findings, I recommend that:  
 1) To develop the students’ extensive vocabulary knowledge, eliminate boredom, keep 
them energetic to learn vocabulary, teachers should have the students seek etymology of interesting 
words and have them take turns telling in front of their classmates like peer-to-peer teaching because 
Nation (2006) found that the students can learn from their peers as much as or occasionally more 
than from their teachers. Besides, the students will retain 90%  of what their friends act, say, and 
do as an instructor (Bloom, 1987 cited in Banikowski, 1999).  This implied that the activity asking 
learners to orally present in class is favored by the undergraduates, leading to the willingness to 
learn (Eliah, 2013). However, teachers should remind the students to find out the etymologies 
which are related to a variety of things: people’s names, events, cultures, literary sources, and 
place names representing activities because the more etymologies are associated with various 
circumstances, the easier it is for students to pass new words into their long-term memory. 
 2) Since an etymology is composed of two parts: word history and word origin which is 
not investigated in this research, teachers should introduce word origin (roots and affixes) to students 
so that they can understand the concept of etymology more thoroughly. Nevertheless, teachers 
should gradually educate students on word origin and see whether they are interested and to what 
extent it can help them retain vocabulary in long-term memory. This suggestion was in line with 
Pitman (2003 cited in Chatzisavvas, 2005) mentioning that almost 50%  of the English words are 
complex, and they can be more understandable through the study of the word origin (roots and 
affixes). That is, when students explore the word origin of one specific word, they eventually come 
to a bunch of similar words. So, they could learn the entire most of words that derived from the 
same root and/or had the same predecessors instead of learning a separate word (Yamsani, 2018). 
For instance, if the students are taught the root “mort” meaning to die, end, stop, they can determine, 
decode, and enlarge the meanings of several words whose meanings are related to die, end, stop. 
Those words include: a) moribund (no longer active, come to an end), b) mortuary/ morgue (a room 
in a hospital where dead bodies were kept before being buried or cremated), c) mortician (someone 
whose job is to arrange funerals and prepare dead bodies to be buried or cremated), d) moratorium 
(stopping an activity for a period of time) and e) rigor mortis (the condition in which someone’s 
body is stiff after they die) Aside from instructing, the teachers should encourage the students to 
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practice using roots and affixes in vocabulary exercises so that they can recycle vocabulary which 
can lead to improved vocabulary retention ability (Thornbury, 2008).  
 3) Although etymology has been examined to truly assist the students in retaining vocabulary, 
it has limitations in that it can’t be used to retain every English word because some words don’t 
have a credible and obvious history or legend. This is in consistent with Nist and Simpson (2001) 
expressing that there is no one clean and perfect way to remember vocabulary. Rather, students 
must use a combination of all vocabulary retention techniques (VRTs). To solve this problem, as 
Jenpattarakul (2012) suggested earlier that there are 12 VRTs, one of which is etymology, the teachers 
should teach other VRTs to students and boost them to use those interchangeably or in combination. 
One guideline which I mentioned in (recommendation 2) is to teach word origin which is known 
as morphology. Another VRTs which is in the area of my interest is word association which refers 
to linking a new word to other people or things (person, animal, object, place, event, movie, song, 
and known word) and adding your imagination if possible. Take the word "sturgeon", for example. 
When students encounter this word which means a type of fish whose egg is called caviar, they can 
associate it with "surgeon" whose spelling is like "sturgeon", and which is his known word. Additionally, 
they may personalize example sentence as "A surgeon had an operation on a sturgeon". to make it 
more memorable. At this point, the students use two vocabulary retention techniques: word association 
and personalized example to help them retain the word "sturgeon". Therefore, if teachers always 
encourage students to practice using a variety of vocabulary retention techniques, they will be able to 
gradually discover personalized retention techniques, making them unlock, utilize, and remember 
the words skillfully.   
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ABSTRACT 
 Background: Innovative technologies are constantly being developed for the removal 
of tattoos. Not only the effectiveness in tattoo clearance that determines the success, but also the 
consideration of establishing new modalities to lessen the possible side effects that occur following 
the treatment.  
 Objective: Picosecond laser has been the standard of choice for tattoo removal due to its 
higher efficacy and less side effects when compared to other lasers such as conventional Q-switched 
nanosecond laser. Our study aim to evaluate the efficacy and safety of 1064-nm picosecond laser 
in removing black tattoos especially in Thai people. 
 Materials and methods: Ten black tattoos in 7 participants were treated with 1064-nm 
picosecond laser over three sessions with 4-week intervals and 1 month follow-up after the last session. 
Treatment efficacy was assessed using digital photographs evaluated by two-blinded dermatologists 
and patient satisfaction. Pain scores and adverse events were recorded on every visit. 
 Results: The tattoo clearance scores significantly improved at 8th and 12th week. Patients 
rated very satisfied to extremely satisfied at week 12. Pain levels were tolerable. Adverse effects 
were common and temporary.  
 Conclusion: The 1064-nm picosecond laser is effective and safe for tattoo removal in Thai 
people. 
Keywords: tattoo removal, picosecond laser. 
 
 

 
* Master Degree of Science in Dermatology, Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University  
**Assistant Professor of Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University, Bangkok, Thailand 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

33 

 

INTRODUCTION 
 Tattoos have fascinated humans from all cultures across the globe for many centuries. 
From the ancient times to the modern days, skin tattooing has been used in various purposes such 
as to enhance beauty, demonstrate uniqueness, and signify a symbolism. As the number of acquired 
tattoos are rising, the number of those who want to have their tattoos removed are also increasing. 
 A picosecond laser is the current standard device that is effective in tattoo removal 
because of its selective photoacoustic mechanism with ultra-short pulse duration, which results in lesser 
collateral damage compared with the conventional nanosecond lasers. This ultra-short picosecond 
range provides effective results in tattoo removal. The narrower pulse duration is associated with 
the rapid heating of the targeted chromophores, the efficacy of the tattoo removal of the skin, and 
the preservation of adjacent skin. Since 2012, picosecond laser has become the standardized FDA 
approved for the treatment of laser tattoo removal. 
 The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of using 1064-nm picosecond 
laser for the treatment of tattoo removal in Thai patients. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 Target Population: This prospective, evaluator-blinded, therapeutic trial enrolled 10 
healthy Thai men and women age between 18-50 years with Fitzpatrick skin types III-V and 
black tattoos on the trunk or extremities. The exclusion criteria were pregnancy, lactation, skin 
infection around the tattoo area, history of overtattooing with colors other than black, history of 
keloid or hypertrophic scars, previous history of laser treatments, dermabrasion, or chemical 
peeling of the tattooed skin within 6 months, hypersensitivity to light, and use of isotretinoin in 
the past 6 months. 
 Laser Treatment: The study was performed at dermatology clinic, Samitivej Sukhumvit 
hospital. Prior to each treatment, a topical anesthetic cream was applied to the corresponding areas for 
40 minutes with occlusion. The treatment was completed in three sessions, with 4-week intervals, and 
the participants were followed up for one month after the last treatment session at week 12. A 1064-nm 
picosecond laser (Discovery PICO; Quanta system S.p.A, Samarate, Italy) was used in this study. 
Tattoos were assigned to receive the 1064-nm picosecond laser with treatment parameters guided by 
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the clinical endpoint (epidermal whitening) and Fitzpatrick skin type of the participant. The laser 
parameters used were the following: fluence, 1.5-7.24 J/cm2; spot size, 3-4.5 mm; and frequency, 
2-5 Hz. A cooling device was used during the procedure. Immediately after the treatment, ice compression 
was applied to the treated site for 10 min followed by application of white petroleum jelly (Vaseline®, 
Unilever, USA.) For post-operative care, the participants were advised to keep the treated area dry 
for 24 h and apply Vaseline twice a day for at least 7 days. They were also instructed to avoid sun 
exposure and use sunscreen throughout the study duration. 
 

OUTCOME MEASUREMENTS 
 Efficacy: Treatment results were objectively assessed by clinical photographs which were 
taken using digital camera in a standardized manner at baseline, before each treatment, and at the last 
follow-up visit (baseline, 4th, 8th, and 12th week). Two blinded dermatologists assessed tattoo clearance 
based on the images at baseline and each visit using the following 4-point grading scale: 1 = 0%-25% 
clearance; 2 = 26%-50% clearance; 3 = 51%-75% clearance; and 4 = 76%-100% clearance. 
 The participants were requested to rate the satisfaction level regarding the improvement 
in tattoo clearance using the following scale at 4, 8, and 12 weeks: 0 = dissatisfied; 1 = slightly satisfied; 
2 = moderately satisfied; 3 = very satisfied; and 4 = extremely satisfied.  

 Safety: Tolerability of the treatment were quantified immediately following each treatment 
using a 10-point visual analog scale.  
 Immediate adverse events (erythema, edema, pinpoint bleeding, blistering, and crust) were 
noted by a physician after every laser treatment. Presence of any delayed adverse events were 
recorded the participants (erythema, edema, burning sensation, petechiae, purpura, blistering, 
pustules, hypopigmentation, hyperpigmentation, textural change, and crust) and were confirmed 
by the physician in the subsequent visit. 
 

STATISTICAL ANALYSIS 
 The data were analyzed using SPSS v26.0 (IBM Inc., Armonk, NY, USA). The descriptive 
data were presented as number of tattoos (percentages). The Wilcoxon signed rank test were used 
for two paired comparisons. P value < 0.05 was considered significant. 
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RESEARCH RESULT 
 Demographic Data: Seven participants with 10 black tattoos were enrolled and completed 
the study. Two tattoos (20%) from two patients were categorized as Fitzpatrick skin type III, 6 tattoos 
(60%) from 4 patients as type IV, and the rest as type V. A majority of the treated tattoos were 
made by professionals (60 %), while the rest were amateur. Patients’ age ranged from 24-41 years 
(Table 1).  
 
Table 1: Baseline Patient Characteristics 

Characteristics Number of Tattoos (Percentage) 

Mean age 32 (24-41 years) 
Sex Male 3 (30 %) 

Female 7 (70 %) 
Skin type III 2 (20 %) 

IV 6 (60 %) 
V 2 (20 %) 

Type of Tattoo Professional 6 (60 %) 
Amateur 4 (40 %) 

Tattoo Color Black 10 (100 %) 
Polychromatic 0 (0 %) 

Location Upper extremities 8 (80 %) 
Torso 0 (0 %) 
Lower extremities 2 (20 %) 

Mean Duration 8 (3-11 years) 
Layering Yes 0 (0%) 

No 10 (100 %) 
Previous 
Treatment 

Yes 0 (0 %) 
No 10 (100 %) 
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 Efficacy Evaluated by Physician: The improvement scores of tattoo clearance were 
significant at week 8 and 12 (P-value < 0.001) compared to baseline. Improvement significantly 
progressed from the first visit to 1 month after the final treatment (Table 2) (Figure 1). Representative 
tattoo removal case is shown in Figure 2. 
 

Table 2: Average physician evaluation of tattoo clearance from clinical photographs taken at  
              baseline, week 4, 8, and 12 

 
Mean ± SD 

Mean change 
(95%CI) 

P-value 

Week 4 0.1 ± 0.32 0.1 (-0.13, 0.34) 0.406 

Week 8 1.1 ± 0.32 1.1 (0.87, 1.34) <0.001* 

Week 12 2.1 ± 0.32 2.1 (1.86, 2.34) <0.001* 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 1:  Average tattoo clearance scores from baseline to 1 month after the final treatment 
 

 
 

Figure 2:  Representative tattoo removal case at baseline (A), week 4 (B), week 8 (C), and week 12 (D) 
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 Efficacy Evaluated by Patients: Overall patient satisfaction ratings indicated "moderately 
satisfied" at week 4, "very satisfied" at week 8 and to almost "extremely satisfied" at week 12. 
The satisfaction scores significantly increased from week 4 to week 12 compared to baseline 
(P-value < 0.001) (Table 3) (Figure 3). 
 

Table 3: Average patient satisfaction index at week 4, 8, and 12 

 
Mean ± SD 

Mean change 
(95%CI) 

P-value 

Week 4 2.7 ± 0.48 2.7 (2.42, 2.98) <0.001* 

Week 8 3 ± 0.47 3 (2.72, 3.28) <0.001* 

Week 12 3.8 ± 0.42 3.8 (3.52, 4.08) <0.001* 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figure 3:  Average patient satisfaction index from baseline to 1 month after the final treatment 

 
 Evaluation of Safety: The average pain scores rated by patients immediately after each 
treatment ranged from 5.2 ± 1.23 to 7.1 ± 1.45 from a scale of 0-10. 
 Immediate effect was whitening of the tattoo pigment after the laser treatment which was 
also considered as clinical endpoint and that occurred the same in all cases. Associated immediate 
effects were erythema, edema, and pinpoint bleeding which were temporary and completely resolved 
within a week. Other delayed effects such as blistering, crusting, textual changes were all improved 
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within the successive 1 month follow-up. There were no presence of dyspigmentation, pustules, 
or infection throughout the experiment. 
 

DISCUSSION 
 Picosecond lasers were approved by the FDA in 2012 for removing tattoos and other 
pigmented lesions. Since 1998, Ross et al. initiated the first intratattoo comparative study in vivo. 
Out of 16 tattoos, 12 tattoos revealed better result in terms of tattoo clearance post-treatment 
performed with 35 picosecond pulse versus 10 nanoseconds for 4 sessions. The picosecond pulse 
can target the chromophore, which in this case is tattoo pigment, while preserving the damage in 
the surrounding treated area which can be done by adjusting the pulse duration to less than thermal 
relaxation time. This concept results in significant photoacoustic and less photothermal effect, 
allow for precise tissue targeting and decrease risk of collateral damage as well as dyspigmentation and 
scarring. 
 The very first picosecond laser that was approved for tattoo removal was 755-nm alexandrite 
laser. Studies have showed that picosecond lasers have more advantage over nanosecond lasers in 
achieving tattoo lightening with fewer sessions and lesser side effects. Comparing to the traditional 
Q-switch lasers and the nanosecond technology, the picosecond laser is a new advanced laser 
device due to its ultra-short pulse duration of only 1012 seconds. 
 This prospective study of 10 tattoos was the first study to demonstrate results of 1064-nm 
picosecond laser for the treatment of tattoo removal in Thai people. Our results demonstrated 
statistically significant clinical improvement as evaluated using digital photographs by two-blinded 
physicians. The therapeutic outcomes substantially improved between 8th week and 12th week. 
This subjective measurement was correlated with patient satisfaction index. 
 Picosecond laser pulses have the capacity to deliver specific energy while narrowing 
pigment disruption at lower fluences. This has been illustrated by Herd et al in carbon tattoos in 
guinea pigs; and by Ross et al. (1998) in black tattoos on patients. Picosecond laser pulses have 
been reported to produce laser induced optical breakdown (LIOB) in the epidermis or the dermis. 
LIOB is referred to the mechanism of laser interaction that is associated with limited residual heat 
destruction surrounding the micro-damage regions. The process involves generation of bubble 
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cavities within the skin, which further accumulate and produce shock waves to mechanically 
damage nearby tissue and followed by tissue repair. 
 As for the safety of picosecond laser, minor and transient side effects were commonly 
reported, including erythema, edema, and pinpoint bleeding. Pigmentation disorders, blisters were 
also reported. There was no report of bruising, scarring, or infection. Similar to our study, laser 
treatment was performed safely in individuals with Fitzpatrick skin type III to V. Adverse events 
found were minor common side effects that were completely resolved. No serious adverse effects 
were reported throughout the study. The average pain scores were considered tolerable.  
 

CONCLUSION 
 We may conclude that the 1064-nm picosecond laser is a safe and effective modality for 
tattoo removal in Thai people for this clinical trial study. However, a larger sample size and 
exploration of using other laser wavelengths or method such as fractional delivery system should 
further expand from this study. 
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ABSTRACT 
 Background: Ablative fractional laser is considered effective and gaining popularity among 
laser treatment options for skin resurfacing. However, patients typically experience long downtime 
and side effects following the procedure including erythema, edema, crusting and burning sensation. 
Epidermal growth factor, EGF, is recognized to stimulate the differentiation of epithelium, enhancing 
wound healing process. Nevertheless, there is limited study investigating the effect topical EGF 
towards wound healing process post-laser ablation. 
 Objective: To evaluate the efficacy for wound healing response and safety of topical EGF 
using post fractional CO2 laser.  
 Methods: Patients (n = 10) received single treatment of full-face fractional CO2 laser 
and followed by topical EGF application twice daily for 7 days. Duration of scab shedding and 
post-laser erythema grading were recorded for wound healing evaluation. Erythema index were 
measured by Antera 3D® system at 7 days, 1 month and 3 months post-treatment. PIH and melanin 
index were evaluated at 1 month and 3 months. Other adverse events were monitored at every visits. 
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 Results: All of 10 patients with Fitzpatrick skin types III-IV completed the study. According 
to physician assessment, duration of scab shedding ranged from 4-7 days with the mean value, 
5.5±1.17 days. The mean 5-point scale at 7 days was 0.9±0.57. Erythema index at 7 days, 1 month 
and 3 months show no significant difference from baseline. For the safety evaluation, immediately 
post fractional CO2 laser, erythema and edema were noted on both sides in all cases. No PIH was noted. 
Moreover, significant decrease in melanin index was observed at 3 months. There was no allergic 
reaction to topical EGF, acne and milia, dermatitis, infection, prolonged erythema, hypopigmentation, 
hypertrophic scar and ectropion formation noted throughout the experiment. 
 Conclusions: Topical EGF may help to promote wound healing and prevent post inflammatory 
hyperpigmentation after ablative fractional CO2 laser. Topical EGF is safely used post-laser ablation.  
Keywords: epidermal growth factor, post ablative fractional laser.  
 

INTRODUCTION 
 Traditional, fully ablative laser with carbon dioxide (CO2) have been the gold standard 
in laser resurfacing for years. However, it is associated with long down time and several potential 
side effects including prolonged erythema, post inflammatory hyperpigmentation, infection and 
scarring. Therefore, the concept of fractional photothermolysis have been developed to achieve 
comparable clinical results to ablative lasers but with fewer adverse effects and down time. 
 Ablative fractional 10,600-nm CO2 laser targets intracellular water as a chromophore, 
leading to tissue vaporization and ablation. This generates microthermal treatment zones and leaves 
part of intact skin behind. Ablative fractional CO2 laser is most widely used for skin rejuvenation 
and atrophic acne scar treatment. Although clinically effective, the duration of down tine and adverse 
effects such as erythema, edema and pigmentation alteration may restrict patients from having 
normal daily activities.  
 Wound healing is a complex and multi-step process of skin repair after injury, which 
can be divided in three phases consisted of inflammatory, proliferative and remodeling. It involves 
coordinated efforts of several cell types, including keratinocytes, fibroblasts, endothelial cells, 
macrophages, and platelets. Moreover, numerous growth factors, cytokines and chemokines also 
play crucial roles. Epidermal growth factor (EGF) is one of the most important regulators for wound 
healing. Studies shows that EGF is a potent stimulator of epithelialization, angiogenesis, fibroblast 
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proliferation, and survival. EGF help to promote re-epithelialization in wound healing by increasing 
keratinocyte proliferation and cell migration.  Several studies of EGF in clinical use have been 
conducted, such as diabetic foot ulcers, chronic radiation ulcer, radiation--induced severe oral 
mucositis and prevention of radiation dermatitis. However, studies on aesthetic procedures, specifically 
post-laser ablation, are still limited. Therefore, we hypothesized that the application of topical EGF 
after ablative skin resurfacing laser may promote wound healing and prevent post inflammatory 
hyperpigmentation. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 1. Patients   
 Healthy subjects aged 18-50 years old with Fitzpatrick skin Types III to V who have 
atrophic acne scars were enrolled to the study. Patients with history of keloid, herpes labialis, active 
facial inflammation, skin cancer, diabetes mellitus, collagen vascular disease, allergy to topical 
EGF or anesthetic cream, oral isotretinoin use within the preceding 6 months and pregnancy or 
lactation were excluded. The sample included ten subjects. 
 2. Treatment protocol   
 This was a clinical trial. All subjects received single session of full-face fractional CO2 
laser treatment and followed by topical application of EGF. 
 Before treatment, patient’s face was gently cleansed with mild cleanser. Then, local anesthetic 
cream, lidocaine 2.5% and prilocaine 2.5% cream (Rascer®, Galentic Pharma, India), was applied 
under occlusion for 45 minutes. Then, patient’s entire face was treated with an ablative fractional 
CO2 laser (Smartxide Touch Fractionated CO2 Laser, Deka, Florence, Italy) at the energy of 44 mJ 
and 10% density. Air cooling device was used during the procedure. Immediately after fractional 
CO2 laser, topical EGF (Epidermal growth factor, Siam Bioscience Co.,Ltd., Thailand) was applied, 
and occlusion was held for 30 minutes. After treatment, patients were instructed to apply topical 
EGF twice daily for 7 days. No prophylactic antibiotics were given. All patients were instructed to 
avoid direct sun exposure, heat, and friction to the treated areas and to apply sunscreen with SPF 50. 
There were 3 follow-up visits which were at 7 days, 1 month and 3 months. 
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 3. Evaluations   
  3.1 Wound healing 
  Wound healing process was measured by duration of scab shedding, erythema index 
and post-laser erythema scale at 7 days. Clinical photographs were taken at baseline and 7 days, from 
5 angles: straight, 45 and 90 degrees on the left, 45 and 90 degrees on the right, by the investigator 
using digital camera (Nikon D750, Nikon Corp, Tokyo, Japan). 5-point scale was used to evaluate 
post-laser erythema at 7 days including 0 = none, 1 = trace, 2 = mild, 3 = moderate and 4 = severe. 
Duration of scab shedding was determined by patient-initiated photography. All patients were instructed 
to take photographs of their faces from 3 angles straight, 45 degrees on the left and 45 degrees on 
the right using their cameras daily for 7 days after the laser and send to investigator via provided 
contact channel. Erythema index were measured by skin analysis camera system (Antera 3D®, 
Miravex Co., Ltd, Dublin, Ireland) at baseline, 7 days, 1 month and 3 months post-treatment. 
  3.2 Post inflammatory hyperpigmentation   
  Incidence of PIH was evaluated by investigator using digital photographs at 1 month 
and 3 months post-treatment. The objective assessment of PIH was also performed by evaluating 
melanin index with Antera 3D® camera system at 1 month and 3 months follow-up. The other side 
effects were recorded by investigator at every visits. 
 4. Statistical analysis   
 The statistical analysis was performed out using the Stata 13.0 (StataCorp, College Station, 
Texas, USA.) The descriptive data were presented as mean values with standard deviation, SD Pair 
t-test was used to compare the continuous data. Statistical significance was set at p-value less than .05. 
 

RESEARCH RESULT 
 10 patients were enrolled and completed the experiment during the period of August 2020 
to October 2020. The mean age was 28.3 ± 3.53years (range from 25-37 years). Of all 10 subjects, 7 
(70%) were male and 3 (30%) were female. Subjects were categorized as having Fitzpatrick skin 
type III, 8 people (80%) and Fitzpatrick skin type IV, 2 people (20%). 
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 1. Duration of scab shedding and Post-laser erythema 
 Post-laser scab shedding ranged from 4 to 7 days. The average duration of scab shedding 
was 5.5±1.17 days. At 7 days post-treatment, Clinical evaluation showed that all patients had none 
to trace erythema. The average erythema grading, using 5-point scale, was 0.9±0.57.   
 

 

Figure 1:  Evaluation of post-laser erythema of 37 years old male. Clinical photographs (A)-(F),  
                   (A)-(C) are baseline, (D)-(F) are at 7 days. At 7 days post-treatment, facial erythema  
                   using 5-point scale is trace 
 
 
 

(A)                                   (B)                                                   (C) 

(D)                                   (E)                                                   (F) 
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 2. Erythema index 
 Average erythema index at baseline, 7 days, 1 month and 3 months were 1.53±0.20, 1.63±0.23, 
1.55±0.18 and 1.56±0.18 respectively. There was no significant difference of erythema index at 7 days, 
1 month and 3 months, compared to baseline (P-value 0.984, 0.766 and 0.864 respectively). 
 3. Post inflammatory hyperpigmentation and melanin index   
 Of all 10 patients, there was no PIH observed. There was no significant increase of melanin 
index. Average melanin index at baseline, 1 month and 3 months were 0.45±0.08, 0.47±0.10 and 
0.44±0.07 respectively. At 1 month, melanin index were not significantly different from baseline 
(P-value 0.938). At 3 months, there was a significant reduction of melanin index, compared to baseline 
(P-value 0.029). 
 4. Side effects   
 Immediate post fractional CO2 laser, erythema and edema were noted in all cases and 
reduced to none to trace within 7 days. Crusting resolved in 4 to 7 days. There was no allergic reaction 
to topical EGF, acne and milia, dermatitis, infection, prolonged erythema, hypopigmentation and 
hypertrophic scar noted throughout the study protocol. 
 

DISCUSSION   
 Cutaneous wound healing is a complex and dynamic process which can be divided into 
the following stages: inflammatory reaction, cell proliferation and remodeling. It is an essential 
physiological process consisting of the collaboration of many cell types and their mediators. Attempts 
to restore the lesion induced by a local injury. Once the skin is disrupted, an orchestrated cascade 
of events is activated. Numerous growth factors, cytokines and chemokines are released. The growth 
factor consists of various groups such as epidermal growth factor (EGF), platelet-derived growth 
factor (PDGF), transforming growth factor-beta (TGF-b), fibroblast growth factor (FGF) and vascular 
endothelial growth factor (VEGF).  
 EGF family is one of the best-characterized growth factors in wound healing. The ligands 
include: EGF, heparin binding EGF (HB-EGF), transforming growth factor-alpha (TGF-a), epiregulin, 
amphiregulin, betacellulin, epigen and neuregulin. In an autocrine, paracrine, or juxtacrine fashion, 
EGF family members bind and activate the ErbB family of receptor tyrosine kinases. Ligand binding 
leads to dimerization of the receptor, autophosphorylation of cytoplasmic tyrosine residues, and 
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activation of intracellular signaling pathways. EGF is secreted by platelets, macrophages, fibroblasts, 
and bone marrow–derived mesenchymal stem cells. It is recognized to be potent stimulator of 
epithelialization, angiogenesis, fibroblast proliferation, and cellular survival.  
 In our study, we investigate the effect of topical EGF on wound healing and post 
inflammatory hyperpigmentation prevention after ablative fractional CO2 laser. For the evaluation 
of duration of scab shedding and post-laser erythema, the results showed that post-laser scab shedding 
ranged from 4 to 7 days. The average duration of scab shedding was 5.5±1.17 days. At 7 days 
post-treatment, erythema resolved to none to trace. Erythema index at 7 days, 1 month and 3 months 
showed no significant difference, compared to baseline. In a meanwhile, the previous comprehensive 
review of ablative fractional CO2 laser of facial atrophic acne scars revealed that mean duration 
of post-laser crusting or scaling was approximately 7 days. Moreover, according to patients’ 
self-evaluations in particular study, erythema can be present for up to approximately 1 month. 
Therefore, the use of topical EGF after ablative fractional CO2 laser might facilitate wound healing 
process and reduce the duration of scab shedding and post-laser erythema. 
 For the evaluation of post inflammatory hyperpigmentation prevention and melanin index, 
PIH was not reported in this study. Consistently, there was no significant increase of melanin index 
at 1 month and 3 months post-treatment. From the prior studies, PIH is a common complication 
following laser resurfacing. PIH rates after ablative fractional laser are typically around 50% and 
can be as high as 92%. 
 Therefore, topical EGF using after ablative fractional CO2 laser might help to prevent the 
incidence of PIH. Moreover, in this study showed that, at 3 months follow-up, there was a significant 
reduction of melanin index, compared to baseline (P-value 0.029). The proposed mechanisms 
addressed that EGF can promote wound healing, decrease inflammatory-induced melanogenesis 
and reduce melanin synthesis.  
 For the evaluation of safety, there was no allergic reaction to topical EGF. Besides, from 
review of literatures, EGF has no association with genotoxicity, mutagenicity or cytotoxicity.  
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CONCLUSIONS 
 Topical EGF may help to promote wound healing and prevent post inflammatory 
hyperpigmentation after ablative fractional CO2 laser. Topical EGF is safely used post-laser ablation.  
 

LIMITATIONS 
 This study was conducted in a small number of sample size and comparison with controlled 
group was not initiated. Confirmation of efficacy and safety of topical EGF use on wound healing 
and PIH prevention after ablative fractional laser requires evaluation in al larger number of subjects 
and the use of control agent. 
 
BIBLIOGRAPHY  
Barrientos, S, Stojadinovic, O, Golinko, MS, Brem, H & Tomic-Canic M.  (2008).  Growth  
 factors and cytokines in wound healing.  Wound Repair Regen, 16(5), pp. 585-601. 
Behm, B, Babilas, P, Landthaler, M & Schreml, S.  (2012).  Cytokines, chemokines and growth  
 factors in wound healing.  J Eur Acad Dermatol Venereol, 26(7), pp. 20-812. 
Berlanga-Acosta, J, Gavilondo-Cowley, J, López-Saura, P, González-López, T, Castro-Santana,  
 MD, López-Mola, E., et al.  (2009).  Epidermal growth factor in clinical practice - a  
 review of its biological actions, clinical indications and safety implications. Int Wound J,  
 6(5), pp. 46-331. 
Brightman, LA, Brauer, JA, Anolik, R, Weiss, E, Karen, J, Chapas, A., et al.  (2009).  Ablative  
 and fractional ablative lasers.  Dermatol Clin, 27(4), pp. 89-479. 
Chan, NP, Ho, SG, Yeung, CK, Shek, SY & Chan HH.  (2010).  Fractional ablative carbon  
 dioxide laser resurfacing for skin rejuvenation and acne scars in Asians.  Lasers Surg  
 Med, 42(9), pp. 23-615. 
Demidova-Rice, TN, Hamblin, MR & Herman IM.  (2012).  Acute and impaired wound healing:  
 pathophysiology and current methods for drug delivery, part 2: role of growth factors in  
 normal and pathological wound healing: therapeutic potential and methods of delivery.   
 Adv Skin Wound Care, 25(8), pp. 70-349. 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

49 

 

Gonzalez, AC, Costa, TF, Andrade, ZA & Medrado, AR.  (2016).  Wound healing - A literature  
 review. An Bras Dermatol, 91(5), pp. 614-620. 
Hong, JP, Lee, SW, Song, SY, Ahn, SD, Shin, SS, Choi EK., et al.  (2009).  Recombinant human  
 epidermal growth factor treatment of radiation-induced severe oral mucositis in patients  
 with head and neck malignancies.  Eur J Cancer Care, 18(6), pp. 41-636. 
Kim, HW, Chang, SE, Kim, JE, Ko, JY & Ro YS.  (2014).  The safe delivery of fractional ablative  
 carbon dioxide laser treatment for acne scars in Asian patients receiving oral isotretinoin.  
 Dermatologic Surgery, 40(12), pp. 1361-1366. 
Kong, M & Hong, SE.  (2013).  Topical use of recombinant human epidermal growth factor  
 (EGF)-based cream to prevent radiation dermatitis in breast cancer patients: a single- 
 blind randomized preliminary study.  Asian Pac J Cancer Prev, 14(8), pp. 4859-4864. 
Lee, SW, Moon, SY, Kim, YH & Hong JP.  (2007).  The use of recombinant human epidermal  
 growth factor to promote healing for chronic radiation ulcer.  Int Wound J, 4(3),  
 pp. 20-216. 
Metelitsa, AI & Alster, TS.  (2010).  Fractionated laser skin resurfacing treatment complications: 
 a review.  Dermatol Surg, 36(3), pp. 299-306. 
Park, GH, Rhee, do Y, Moon, HR, Won, CH, Lee, MW, Choi, JH., et al.  (2015).  Effect of an  
 Epidermal growth factor-containing cream on postinflammatory hyperpigmentation  
 after Q-switched 532-nm neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser treatment.  
 Dermatol Surg, 41(1), pp. 131-135. 
Pozner, JN & DiBernardo, BE.  (2016).  Laser resurfacing: Full field and fractional.  Clin Plast  
 Surg, 43(3), pp. 25-515. 
Tsang, MW, Wong, WK, Hung, CS, Lai, KM, Tang, W, Cheung, EY., et al.  (2003).  Human  
 epidermal growth factor enhances healing of diabetic foot ulcers. Diabetes Care, 26(6),  
 pp. 61-1856. 
Wat, H, Wu, DC & Chan HH.  (2016).  Fractional resurfacing in the Asian patient: Current state  
 of  the art.  Lasers in Surgery and Medicine, 49(1), pp. 45-59. 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

50 

 

Woraphong Manuskiatti, Daranporn Triwongwaranat, Supenya Varothai, Sasima Eimpunth &  
 Rungsima Wanitphakdeedecha.  (2010).  Efficacy and safety of a carbon-dioxide  
 ablative fractional resurfacing device for treatment of atrophic acne scars in Asians.   
 J Am Acad Dermatol, 63(2), pp. 83-274. 
Xu, Y & Deng, Y.  (2018).  Ablative fractional CO2 laser for facial atrophic acne scars. Facial  
 Plast Surg, 34(2), pp. 205-219. 
Yang, S, Geng, Z, Ma, K, Sun, X & Fu X.  (2016).  Efficacy of topical recombinant human epidermal 
 epidermal growth factor for treatment of diabetic foot ulcer: A systematic review and  
 meta-analysis.  Int J Low Extrem Wounds, 15(2), pp. 5-120. 
Yun,WJ, Bang, SH, Min, KH, Kim, SW, Lee, MW & Chang SE.  (2013).  Epidermal growth  
 factor  and epidermal growth factor signaling attenuate laser-induced melanogenesis.  
 Dermatol Surg, 39(12), pp. 11-1903. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

 

 

 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี   

ประจําปี  2564 

นําเสนอแบบบรรยาย 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

53 

 

การพฒันาวชิวลไลเซชันเพือ่บริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์ 
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กฤษณะ จนัทร์อยู่จริง* 
Kritsana Chanyooching 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ตั้งเกรียงกจิ** 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาวิชวลไลเซชนัเพ่ือบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท์ และ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูพ้กัอาศยัในอพาร์พาร์ทเมน้ของผูป้ระกอบการรายย่อย ผ่านโปรแกรมดาตา้
สตูดิโอ (data studio) และการจดัการคลงัข้อมูล (data warehouse) เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการ 
อพาร์เมน้ของผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยนาํขอ้มูลจากเอกสาร สัญญา บญัชีรายรับ-รายจ่าย และเอกสาร

การจดหน่วยการใชน้ํ้ า-ไฟ อพาร์ทเมน้ท์ของผูป้ระกอบการรายย่อย มาสร้างวิชวลไลเซชนั (data 
visualization) โดยระบบสามารถแสดงรายละเอียดอพาร์ทเมน้ท ์จาํนวนหอ้งพกั จาํนวนชั้น สถานะ
หอ้งพกั รายละเอียดผูพ้กัอาศยั และสามารถวิเคราะห์แนวโนม้การใชจ่้ายของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท ์

รายได ้และรายจ่ายอพาร์ทเมน้ท ์(apartment) โดยระบบสามารถปรับเปล่ียนมุมมองในการวิเคราะห์
ขอ้มูล (data analytic) และแสดงผลอยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการจากการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูจ้ดัการอพาร์ทเมน้รายยอ่ย จาํนวน 10 คน ได้
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ซ่ึงสรุปไดว้่า การพฒันาวิชวลไลเซชนั
ในงานวิจยัน้ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอพาร์ทเมน้ทไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
คาํสําคญั: อพาร์ทเมน้ท,์ วิเคราะห์ขอ้มูล, วชิวลไลเซชนั, คลงัขอ้มูล   
 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2563 
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ABSTRACT 

 The research aims at developing the data visualization for apartment’ management and 
analyzing the dwellers behavior in apartments owned by small entrepreneurs by using the Data Studio 
and Data Warehouse programs to develop the apartment management of the small entrepreneurs. 
By using the data of contracts, income statement and water and electricity bills documents were 
used to create the Data Visualization. The system was capable to demonstrate the rooms, number 
of stored, the room status and dwellers description. And the system was also able to analyze the 
dwellers expenses tendency and income statement. Thus, the system was capable to adjust perspectives 
on data analytics and prompt correct results in more efficient management capabilities.   
 The satisfaction assessment level to 10 users of the apartments owned by small entrepreneurs 
are circulation ( X = 4.14) and standard deviation (SD = 0.65) and capable to conclude that the 
development of the Data Visualization is able to improve the efficient management capabilities well.  

Keywords: apartment, data analytic, data visualization, data warehouse. 
 

บทนํา 
 ปัจจุบนัสถานประกอบการประเภทห้องพกั เป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการรายย่อยเปิด
ให้บริการเป็นจาํนวนมาก แต่สถานประกอบการหลายแห่งกลบัมีการจดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยมือ 
เช่น ยงัคงเก็บเอกสารในแฟ้มเอกสาร การเขียนใบเสร็จ การคาํนวณค่าใชจ่้ายดว้ยเคร่ืองคิดเลข โดย
ไม่มีการนาํระบบ หรือเทคโนโลยใีด ๆ เขา้มาช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มูลและแสดงผลรายละเอียดผูพ้กัอาศยั  
ค่าไฟ ค่านํ้ า และค่าเช่าห้องพกั  ซ่ึงการให้บริการแบบเก่าน้ีเกิดขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ัง ในการบนัทึก 
การตรวจสอบ แสดงผลขอ้มูล ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ และการสูญหายของขอ้มูล (ทศัรินทร์ สมบุญ, 2560) 

 ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาการวิชวลไลเซชนัเพ่ือใชบ้ริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์เพ่ือช่วยผูป้ระกอบการ
รายยอ่ย ซ่ึงการพฒันาวิชวลไลเซชนัเพ่ือบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์ซ่ึงการใชภ้าพหรือกราฟจะช่วย
ใหส้มองสามารถจดจาํไดง่้ายข้ึน (Diehl, 2007) และช่วยเรียนรู้และจดจาํไดเ้ร็วกวา่การจดจาํดว้ยขอ้มูล 
(Keim, 2002) โดยการนาํเทคโนโลยทีางดา้นฐานขอ้มูล และวิชวลไลเซชนัมาช่วยในการวางแผนบริหาร
จดัการ การดาํเนินงานของสถานประกอบการประเภทอพาร์ทเมน้ท ์โดยการจดัเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของรายละเอียดขอ้มูลผูพ้กัอาศยัและรายละเอียดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ลงระบบฐานขอ้มูล เพ่ือการจดัเกบ็
ขอ้มูลท่ีเป็นระบบ สามารถจดัการขอ้มูลไดง่้าย และนาํเสนอขอ้มูลเป็นภาพในมุมมองท่ีหลากหลายมิติ  
และวิเคราะห์ขอ้มูลเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ของผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือพฒันาวิชวลไลเซชนัเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทข์องผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
 3. เพ่ือทดสอบระบบวิชวลไลเซชนัเพือ่บริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์
 

นิยามศัพท์ 
อพาร์ทเม้นท์ (apartment) คือ สถานประกอบการท่ีจดัทาํเป็นท่ีพกัอาศยัเพ่ือเช่า ซ่ึงจะเป็น

ท่ีพกัอาศยัหรืออาคารพกัอาศยัท่ีผูอ้าศยัมีสิทธ์ิแค่เพียงเช่าพกัเท่านั้น โดยกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารนั้น 
ยงัคงเป็นของเจา้ของผูป้ระกอบกิจการ และผูพ้กัอาศยัท่ีอยูใ่นอาคารนั้น ตอ้งปฏิบติัตามในกฎระเบียบ
ท่ีทางผูป้ระกอบกิจการกาํหนดไว ้

การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) คือ การจดัการขอ้มูลดว้ยวิธีต่าง ๆ ทางวิธีทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ การคาํนวณ เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงคก์ารวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะส่ิงท่ีตอ้งการพิจารณา
ออกเป็นส่วนยอ่ย ดูความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 

 วชิวลไลเซซัน (data visualization) คือ การจดัการขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีความซับซ้อน ให้
แสดงขอ้มูลหรือหรือการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบกราฟแผนภูมิหรือแบบภาพอ่ืน ๆ เป็นการส่ือสาร
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลดว้ยรูปภาพ น่ีเป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากช่วยใหเ้ห็นแนวโนม้และรูปแบบไดง่้าย
ข้ึน ดว้ยการเพ่ิมข้ึนของขอ้มูลขนาดใหญ่สาํหรับท่ีจาํเป็นตอ้งสามารถตีความหมายของชุดขอ้มูลท่ี
ใหญ่ข้ึน ทาํใหว้ิเคราะห์ไดส้ะดวกข้ึน 

คลังข้อมูล (data warehouse) คือ การจดัการขอ้มูลท่ีกระจดักระจายเขา้มารวมไวเ้ป็นศูนยก์ลาง
ขอ้มูล และสามารถเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัไดห้ลาย ๆ ปี (กญัญารัตน์ เยน็ใจ, 2562) สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ยอ้นหลงัเพ่ือนาํมาใชง้านได ้
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 การวเิคราะห์ข้อมูล (data analytic) 
 การนาํขอ้มูลอดีตและปัจจุบนั มาวิเคราะห์โดยวิธีต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์
ท่ีตอ้งการ โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลเก่ียวเน่ืองกนัอยา่งไร ซ่ึงช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจขอ้มูลเชิงลึก  ปัจจุบนั Data Analytics เป็น
เคร่ืองมือท่ีสาํหรับการทาํธุรกิจ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเลก็กส็ามารถทาํได้
เหมือนกนั  
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วชิวลไลเซชัน (visualization) 
วิชวลไลเซชนัเป็นการแสดงขอ้มูล หรือผลลพัธ์ และการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์และ

ผูใ้ชง้านในรูปแบบของภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว ขอ้ดีของวิชวลไลเซชนั ไดแ้ก่ ช่วยในการแสดงขอ้มูล
ท่ีมีปริมาณสูง ช่วยในการรับรู้หรือคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต วิชวลไลเซชนัไม่เพียงแต่
แสดงรายละเอียดขอ้มูลในตวัเองเท่านั้นยงัสามารถแสดงปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ย ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ
เขา้ใจ หรือวิเคราะห์ขอ้มูลไดส้ะดวกข้ึน โดยขอบเขตขอ้มูลนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเลก็กไ็ด ้และช่วยให้
ผูใ้ชส้ามารถสันนิษฐานขอ้มูลไดส้ะดวก (Ware, 2004)โดยการนาํเสนอขอ้มูลอาจจะเป็นการแสดงผล
ของรูปภาพ กราฟ แผนท่ี หรือแผนภาพ โดยท่ีผลลพัธ์ของวิชวลไลเซชนั คือ การนาํขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ี
ซ่อนเร้นอยูท่ี่ผูใ้ชไ้ม่ทนัสงัเกตออกมาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งผูใ้ชแ้ละตวัขอ้มูล 
และยงัช่วยผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

คลงัข้อมูล (data warehouse) 
ระบบการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูล ท่ีมีอยูใ่นระบบปฏิบติัการต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก

องคก์รโดยขอ้มูลเหล่านั้นมกัเป็นขอ้มูลกระจดักระจาย (อภิชญา ศรีสังข,์ 2562) ให้มารวมไวเ้ป็น
ศูนยก์ลางขอ้มูล โดยผ่านกระบวนการเลือก คดัแยก ทาํความสะอาดขอ้มูล แปลงขอ้มูล แลว้นาํมา
จดัเก็บในคลงัขอ้มูล คลงัขอ้มูลนั้นโดยสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัไดห้ลายปี มีวตัถุประสงคใ์นการ
นาํมาใชง้าน และมีลกัษณะของการจดัเก็บแตกต่างกนัไปแลว้แต่วตัถุประสงคใ์นการออกแบบ ทาํให้
องคก์รหรือเจา้ของขอ้มูล สามารถออกแบบรูปแบบการเกบ็ขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการมาก
ยิง่ข้ึนเพื่องานเฉพาะดา้น และทาํให้เหมาะสาํหรับการนาํไปใชง้าน เช่น รายงาน การวิเคราะห์ การ
สนบัสนุนการตดัสินใจ รวมทั้งการพฒันาวิชวลไลเซชนั 

พฤติกรรมของผู้เช่าที่มีผลต่อการให้ความสําคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดของที่พกัอาศัยใน
อาํเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง พบว่า เพศชาย จะใหค้วามสาํคญัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มากกว่า
เพศหญิง ส่วนคนท่ีมีอาย ุ18-30 ปี จะใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ นอ้ยกว่ากลุ่มท่ีอาย ุ31 ปี ข้ึนไป (วีรภทัร พุทธรักษา, ชลธิศ ดาราวงษ,์ 2561) ระยะเวลาใน
การเช่า ผูเ้ช่า 1 ปี จะใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑม์ากกว่าผูเ้ช่า 1 ปี 6 เดือน และ 6 เดือน ตามลาํดบั 

 ระบบข่าวกรองธุรกจิทางการตลาด สําหรับธุรกจิให้บริการขนส่ง กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน
จํากดั เก้าเลีย้ว ทรานสปอร์ต ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ระบบข่าวกรองธุรกิจสาํหรับการตดัสินใจของ
องคก์รเพ่ือวิเคราะห์การจราจรบนทางหลวง โดยเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลท่ีซบัซอ้น
เหมาะสาํหรับสนบัสนุนการตดัสินใจขององคก์ร (วนิดา ธรรมคุณ, 2562) ระบบข่าวกรองธุรกิจมี
จุดประสงคเ์พ่ือพฒันาประสิทธิภาพองคก์ร 
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วธีิดาํเนินการวจัิย 
 การพฒันาวิชวลไลเซชนัและการวิเคราะห์เพือ่บริหารจดัการอพาร์ทเมน้ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. กาํหนดขอ้มูลและกลุ่มตวัอยา่ง การกาํหนดขอ้มูลเพื่อพฒันาวิชวลไลเซชนั และการ
วิเคราะห์เป็นขอ้มูลรายละเอียดอพาร์ทเมน้ของผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ียงัไม่มีการนาํเทคโนโลยีเขา้

มาช่วยในการบริหารจดัการ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาทดสอบเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีทาํธุรกิจ 
อพาร์ทเมน้ หอพกั จาํนวน 10 คน 
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นวิชวลไลเซชนัเพ่ือบริหารจดัการ 
อพาร์ทเมน้ จะเนน้การนาํขอ้มูลเดิมท่ีอยูใ่นรูปแบบกระดาษและสมุดจดบนัทึกมารวบรวมเพ่ือจดัทาํ
วิชวลไลเซชนัและวิเคราะห์ แสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบหลายมิติ แลว้นาํไปทดสอบกบัผูใ้ชง้าน
ระบบวิชวลไลเซชนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การพฒันาวิชวลไลเซชนัเพ่ือบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ทไ์ดเ้กบ็
รวบรวมขอ้มูล โดยจดัทาํแบบทดสอบการใชง้านระบบ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจาก
แบบสอบถาม จาํนวน 10 ชุด 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์แบบสอบถามการใชง้าน
ระบบและความพึงพอใจของผูใ้ช ้ดว้ยโปรแกรม SPSS เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) โดยกาํหนดเกณฑป์ระเมิน 5 ระดบั ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑป์ระเมิน 

ค่าเฉลีย่ ระดบัการแปรผล 
4.50-5.00 มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 นอ้ย 
1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด 
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ผลการวจัิย 
 1. ลักษณะการออกแบบ ในการออกแบบวิชวลไลเซซัน่หนา้แรกผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเป็น
การแนะนาํอพาร์ทเมน้ท ์โดยในหนา้น้ีจะมีการอธิบายรายละเอียดของ อพาร์ทเมน้ท ์ซ่ึงมีลกัษณะ
หอ้งแบบสองราคา ขนาดหอ้ง ท่ีตั้งอพาร์ทเมน้ท ์สถานท่ีใกลเ้คียง โครงสร้าง อพาร์ทเมน้ท ์โดยผูว้ิจยั
ไดค้าํถึงความสะดวกสบายเขา้ใจง่ายแก่ผูใ้ช ้งาน จึงไดอ้อกแบบเป็นรูปภาพพร้อมขอ้ความท่ีสามารถ
กดเพื่อนาํไปสู่หนา้ต่างอื่น ๆ ไดแ้ก่ แผนท่ีอพาร์ทเมน้ท ์ขอ้มูลลูกคา้ในอพาร์ทเมน้ท ์รายไดข้อง 
อพาร์ทเมน้ท ์การใชไ้ฟฟ้า และนํ้าประปา ดงัภาพท่ี 1 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  หนา้แรกของวิชวลไลเซชนัอพาร์ทเมน้ท ์
  
 2. การนําเสนอวิชวลไลเซชัน การนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบวิชวลไลเซชนันั้นสามารถทาํให้
ขอ้มูลในรูปแบบท่ีซบัซอ้นไม่เป็นระเบียบใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึนและยงัมองขอ้มูลไดห้ลากหลาย

มิติ เช่น กราฟ ตาราง แผนผงั โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดการแสดงผลการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มลูกคา้และรายได้
ออกเป็นหลายมิติเพ่ือความสะดวกต่อผูใ้ชง้านในการบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  2.1 วิชวลไลเซชนัในหนา้ขอ้มูลของลูกคา้ ในส่วนของหนา้ขอ้มูลลูกคา้จะแสดงผลลพัธ์
รายช่ือลูกคา้ในตารางท่ีมีเลขท่ีห้องพกั ช่ือ-สกุล เพศ อาย ุชั้นท่ีพกัอาศยั สถานะห้องพกั และค่าเช่า
รายเดือน กราฟแท่งแนวนอนเพ่ือแสดงผลลพัธ์เพศของลูกคา้ และกราฟวงกลมเพื่อแสดงผลลพัธ์ของ
สถานะห้องพกั ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้าํนึงถึงความสะดวกและใชง้านง่ายต่อผูใ้ชจึ้งไดท้าํแถบคน้หาเพื่อให้
สามารถแสดงผลลพัธ์เฉพาะท่ีตอ้งการ โดยสามารถคน้หาจากเลขท่ีห้อง เพศ สถานะห้องพกั ลาํดบัชั้น 
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เม่ือใชง้านฟังชนัคน้หากราฟในหนา้ขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมดจะแสดงผลลพัธ์ตามท่ีคน้หา และสามารถกด
ท่ีรูปภาพ หรือขอ้ความใตรู้ปภาพเพื่อไปหนา้แรก รายได ้ไฟฟ้า และนํ้าประปา ดงัภาพท่ี 2 
  

 
 

ภาพท่ี 2  วิชวลไลเซชนัขอ้มูลลูกคา้อพาร์ทเมน้ท ์
 

  2.2 วิชวลไลเซชนัในหนา้รายไดข้องอพาร์ทเมน้ทใ์นส่วนหนา้ของรายไดผู้ว้ิจยัได้
นาํเสนอผลลพัธ์ในรูปแบบกราฟเส้นตามขอ้มูลรายไดต้ั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมโดย

แบ่งเป็นรายไดต้ามลาํดบัชั้นพกัอาศยั รายไดร้วมทั้ งอพาร์ทเมน้ท์ตลอด 5 เดือน รายไดต้ามเพศ 
รายไดต้ามกลุ่มอาย ุรายไดร้วมจากแต่ละห้องพกั ค่านํ้ าและค่าไฟของแต่ละห้องพกั ซ่ึงส่วนหวัแต่ละ
กราฟจะแสดงรายไดต้ ํ่าสุด สูงสุด รายไดเ้ฉล่ียตลอด 5 เดือน และรูปภาพท่ีผูใ้ชง้านสามารถกดเพ่ือ
ไปยงัหนา้อ่ืน ๆ ดงัภาพท่ี 3 
 

 
  

ภาพท่ี 3  วิชวลไลเซชนัรายไดอ้พาร์ทเมน้ท ์
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  2.3 วิชวลไลเซชนัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้านาํเสนอผลลพัธ์ในรูปแบบกราฟเส้นตามขอ้มูล
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยจากค่าเฉล่ียแสดงใหเ้ห็นว่า ชั้นท่ี 3 ใชไ้ฟฟ้านอ้ยกวา่ ชั้นท่ี 1 
และ 2 เพศชาย ใชไ้ฟฟ้ามากกว่าเพศหญิง และอาย ุ30 ปีข้ึนไป ใชไ้ฟฟ้านอ้ยกว่า โดยสามารถกดท่ีรูป
หรือขอ้ความเพ่ือไปยงัหนา้อ่ืน ๆ ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4  วิชวลไลเซชนัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า 
 

  2.4 วิชวลไลเซชนัพฤติกรรมการใชน้ํ้ านาํเสนอผลลพัธ์ในรูปแบบกราฟเส้น โดยจาก
ค่าเฉล่ียแสดงให้เห็นว่า ชั้นท่ี 1 ใชน้ํ้ ามากกว่า ชั้นท่ี 1 และ 2 เพศชาย ใชน้ํ้ านอ้ยกว่าเพศหญิง และ
อาย ุ30 ปีข้ึนไป ใชน้ํ้านอ้ยกวา่ โดยสามารถกดท่ีรูปหรือขอ้ความเพ่ือไปยงัหนา้อ่ืน ๆ ดงัภาพท่ี 5 
 

 
   

ภาพท่ี 5  วิชวลไลเซชนัพฤติกรรมการใชน้ํ้าประปา 
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 ผลการวเิคราะห์ 
 จากการพฒันาวิชวลไลเซชนัเพ่ือบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์พบว่า สามารถเก็บขอ้มูลลูกคา้ 
รายละเอียดอพาร์ทเมน้ท ์รายได ้ค่านํ้ า และค่าไฟ และสามารถแสดงผลขอ้มูลไดห้ลากหลายมิติ 
ลดความผดิพลาด และสูญหายของขอ้มูล สามารถดูขอ้มูลไดแ้บบออนไลน์ เพ่ิมความรวดเร็วในการ
เขา้ถึงขอ้มูล  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมลูกคา้ในอพาร์ทเมน้ทข์องผูป้ระกอบการรายยอ่ย ซ่ึงมี
ลูกคา้ในอพาร์ทเมน้ของผูป้ระกอบการรายยอ่ยแบ่งเป็น ลาํดบัชั้นพกัอาศยั เพศ และกลุ่มอายโุดยอายุ
ต ํ่าสุด คือ 20 ปี อายมุากท่ีสุด คือ 40 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 20-30 ปี และ 31 ปีข้ึนไป พบวา่  พฤติกรรม
การใชไ้ฟฟ้า ตลอด 5 เดือน ท่ีผา่นมา ชั้นท่ี 1 มากกว่า ชั้นท่ี 2 ร้อยละ 0.13 และชั้นท่ี 3 ร้อยละ 3.14 
เพศชาย มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 6.03 และอาย ุ20-30 ปี มากกว่า อาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 61.08 ซ่ึงใน
ส่วนของพฤติกรรมการใชน้ํ้ า พบว่า ชั้นท่ี 1 มากกว่า ชั้นท่ี 2 ร้อยละ 0.75 และชั้นท่ี 3 ร้อยละ 33.20 เพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 14.28 และอาย ุ20-30 ปี มากกว่า อาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 50.31 และส่วนของ
รายไดน้ั้น พบว่า ชั้นท่ี 2  มากกว่า ชั้นท่ี 3 ร้อยละ 9.02 และชั้นท่ี 1 ร้อยละ 9.26 เพศชายมากกว่าเพศ
หญิง ร้อยละ 2.43 และอาย ุ20-30 ปี มากกว่า อาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 57.67 
 จากการวิเคราะห์แบบทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบวิชวลไลเซชนัเพื่อบริหาร

จดัการอพาร์ทเมน้ท ์พบว่า ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 สรุปได้
ว่าผูใ้ชง้านมีการยอมรับและพึงพอใจในระบบทุกดา้นอยู่ในระดบัดี สามารถนาํวิชวลไลเซชนัเพ่ือ
บริหารจดัการอพาร์ทเมน้ทไ์ปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลประเมินความพงึพอใจวิชวลไลเซชนัเพ่ือบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์

ข้อความ X  SD แปลความหมาย 
ความสะดวกต่อการใชง้าน 4.33 0.63 มาก 
สามารถปรับปรุงไดต้ามตอ้งการ 4.20 0.65 มาก 
ความรวดเร็ว ถูกตอ้งการประมวลผล 4.17 0.73 มาก 
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 4.19 0.58 มาก 
ความสวยงาม และความน่าสนใจ 3.81 0.66 มาก 

ระดบัความคิดเห็นเฉลีย่ 4.14 0.65 มาก 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 การพฒันาวิชวลไลเซชนัเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์พบว่า สามารถแสดงผล
ขอ้มูลไดห้ลากหลายมิติ ปรับแต่งไดต้ามความตอ้งการ ดว้ยการนาํเทคโนโลยวีิชวลไลเซชนัเขา้มาช่วย
ในการบริหารทาํให้ลดความผิดพลาด สูญหายของขอ้มูล และสามารถนาํขอ้มูลในอดีตมาแสดงผล
เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า และนํ้ าของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทข์องผูป้ระกอบการรายยอ่ย
ซ่ึงมีผลต่อรายไดอ้พาร์ทเมน้ท ์พบว่า กลุ่มผูใ้ชไ้ฟฟ้ามากท่ีสุด คือ ผูพ้กัอาศยัเพศชายท่ีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี 
และกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ ามากท่ีสุด คือ เพศหญิงท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี ซ่ึงในส่วนของดา้นรายไดน้ั้นอพาร์ทเมน้
จะมีรายได ้จากชั้นท่ี 2 มากกว่าชั้นท่ี 3 และชั้นท่ี 1 ตามลาํดบั โดยการวิเคราะห์น้ีทาํให้เห็นว่ากลุ่ม
ลูกคา้เพศหญิง ช่วงอาย ุ20-30 เป็นรายไดส่้วนมากของอพาร์ทเมน้ทข์องผูป้ระกอบการรายยอ่ยน้ี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรภทัร พทุธรักษา และชลธิศ ดาราวงษ ์(2561) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูเ้ช่า
ท่ีมีผลต่อการให้ความสาํคญัของกลยทุธ์ทางการตลาดของท่ีพกัอาศยัในอาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
พบว่า เพศชาย จะใหค้วามสาํคญัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มากกว่าเพศหญิง ส่วนคนท่ีมีอาย ุ18-30 ปี 
จะให้ความสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ นอ้ยกว่ากลุ่มท่ีอาย ุ31 ปี 
ข้ึนไป รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนิดา ธรรมคุณ (2562) ท่ีออกแบบระบบข่าวกรองธุรกิจ
สาํหรับการตดัสินใจขององคก์รเพ่ือวิเคราะห์การจราจรบนทางหลวง โดยเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
และนาํเสนอขอ้มูลท่ีซบัซอ้นเหมาะสาํหรับสนบัสนุนการตดัสินใจขององคก์ร ระบบข่าวกรองธุรกิจ
มีจุดประสงคเ์พ่ือพฒันาประสิทธิภาพองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพฒันาวิชวลไลเซชนัเพ่ือการบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์งานวิจยัน้ีพฒันาเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกกบัผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีทาํธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์ซ่ึงยงัขาดในส่วนของกรณีท่ีผูป้ระกอบ
กิจการมีสถานประกอบการมากกวา่ 1 แห่ง งานวิจยัน้ียงัไม่สามารถนาํมาร่วมกนัในแดชบอร์ดเดียวกนั 
และไม่สามารถประมวลผลร่วมกนัได ้จึงควรนาํจุดน้ีไปพฒันาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารแก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์รท่ีมีต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในบริษทัรับทาํบญัชีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ พนกังานบญัชี 
ในบริษทัรับทาํบญัชีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย จาํนวน  400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) พนักงานบัญชีมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวฒันธรรมองค์กร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า วฒันธรรมท่ีเน้นรายละเอียด มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีเน้นการปฏิบติังานเป็นทีม วฒันธรรมท่ีเน้นผลงาน 
วฒันธรรมท่ีเนน้การแข่งขนั วฒันธรรมท่ีเนน้ความมัน่คง วฒันธรรมท่ีเนน้นวตักรรมและการยอมรับ
ความเส่ียง และวฒันธรรมท่ีเนน้บุคลากร ตามลาํดบั  2) พนกังานบญัชีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
....  
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564 
** รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพดา้นเวลา รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินงาน และดา้นปริมาณงาน ตามลาํดบั และ 3) วฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในบริษทัรับทาํบญัชี ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีเนน้รายละเอียดวฒันธรรม
ท่ีเนน้ผลงาน วฒันธรรมท่ีเนน้การปฏิบติังานเป็นทีม วฒันธรรมท่ีเนน้ความมัน่คง และวฒันธรรมท่ี
เนน้นวตักรรมและการยอมรับความเส่ียง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คาํสําคญั: วฒันธรรมองคก์ร, ประสิทธิภาพ, การปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to investigate the influence of organization culture on the performance 
of accounting staff of accounting companies in the eastern region of Thailand. The data were gathered 
from 400 accounting staffs of accounting companies in the eastern region of Thailand with the use 
questionnaires. The statistics applied for the data analysis included percentage, mean, standard 
deviation, and multiple linear regression analysis. 
 The research results were as follows: 1) The respondents expressed the high level of opinions 
toward the employees’ organizational culture. When each aspect was considered, it was found that 
the aspect with the highest mean score was attention to detail culture, whereas the other aspects 
with lower mean scores were, ranked in descending order of their mean scores, team orientation 
culture, outcome orientation culture, competition oriented, stability culture, innovation and risk-
taking culture, and people Orientation culture. 2) The respondents demonstrated their opinions 
toward the employees' performance at a high level both in overall and in each aspect. The aspect 
with the highest mean score was time performance, whereas the other aspects with lower mean 
scores were, ranked in descending order of their mean scores, quality of work, costs management, 
and quantity of work. and 3) The hypothesis testing results revealed in order of importance that the 
variables with best power predictors for employers’ performance were attention to detail culture 
outcome orientation culture team orientation culture stability culture and innovation and risk-
taking culture at .05 of significant level. 
Keywords: organizational culture, efficiency, performance. 
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บทนํา 
 การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีเขา้มามีผลต่อการ

ดาํเนินงานทางธุรกิจ ในขณะท่ีภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงก็เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีส่งผลให้ธุรกิจตอ้งมี
การปรับตวัของธุรกิจ โดยเนน้ถึงคุณภาพของสินคา้และบริการ และกระบวนการในการดาํเนินงาน
ท่ีจาํเป็นตอ้งมี “คน” เขา้มามีบทบาทสาํคญั เพราะคนเป็นผูน้าํทรัพยากรไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ 
องคก์รจึงข้ึนอยูก่บัคนเป็นสาํคญั และคนตอ้งมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั มีการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนัจนทาํให้เกิดวฒันธรรมองคก์รข้ึน วฒันธรรมองคก์รน้ีถูกสร้างจากค่านิยม ความเช่ือ ความเขา้ใจ 
และวิถีความคิด ถูกนาํมาปฏิบติัร่วมกนัในองคก์ร องคก์รประกอบไปดว้ยพนกังานหลายฝ่าย และ
พนักงานฝ่ายหน่ึงที่มีความสําคญัอยู่ในลาํดบัตน้ ๆ คือ พนกังานบญัชี ซ่ึงจะเป็นผูที้่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทางและมีประสบการณ์ ทาํหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลทางการเงินตามระบบของการบญัชี 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารทางบญัชี ส่วนงานการบญัชีจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีสําคญั
ของธุรกิจท่ีสามารถให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ต่าง ๆ ของธุรกิจได ้ทาํให้
ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบวฒันธรรมองคก์รของบริษทัรับทาํบญัชีว่าวฒันธรรมองคก์ร

รูปแบบใดท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบญัชีเพ่ือนาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็น

แนวทางในการวางแผนพฒันารูปแบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบญัชี 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบญัชี กรณีศึกษาบริษทัรับทาํบญัชีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชี 
กรณีศึกษาบริษทัรับทาํบญัชีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบญัชี 
กรณีศึกษาบริษทัรับทาํบญัชีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 (Robbins & Coulter, 2002, p. 58-59) และ (O’Reilly, Chatman and Caldwell, 1991) ไดพ้ฒันา
เคร่ืองมือสาํหรับบ่งช้ีลกัษณะวฒันธรรมองคก์รไว ้7 ดา้น ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีเนน้รายละเอียด วฒันธรรม
ท่ีเนน้ผลงาน วฒันธรรมท่ีเนน้บุคลากร วฒันธรรมท่ีเนน้การปฏิบติังานเป็นทีม วฒันธรรมที่เนน้
การแข่งขนั วฒันธรรมท่ีเนน้ความมัน่คง และวฒันธรรมท่ีเนน้นวตักรรมและการยอมรับความเส่ียง 
ซ่ึงลกัษณะโครงร่างของวฒันธรรมองคก์รทั้ง 7 ดา้นน้ี ไดมี้การใชจ้ดัการสาํหรับบ่งบอกลกัษณะของ
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วฒันธรรมองคก์รในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนองคก์รระหว่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เช่นเดียวกบังานวิจยัในประเทศออสเตรเลีย ในขณะท่ีเร่ืองของประสิทธิภาพในการทาํงาน (Peterson & 
Plowman, 1989) ไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบของประสิทธิภาพไว ้4 ขอ้ ประกอบดว้ย คุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน เวลา และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส่งผลใหอ้งคก์รปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาํเร็จไปในทิศทางท่ีกาํหนด โดยรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารเป็น
ปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จในการดาํเนินงานเพราะวฒันธรรมองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ

ค่านิยมของสมาชิกในองคก์ารท่ียดึถือร่วมกนั  ดงันั้นองคก์ารท่ีมีการกาํหนดระบบในการบริหารท่ีดี
และมีระเบียบปฏิบติังานท่ีชดัเจนยอ่มนาํพามาสู่การดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (สมยศ นาวีการ, 2554) 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
บญัชีเพ่ือนาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันารูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนกังานบญัชี 
 

วธีิดาํเนินการวจัิยและขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (survey research) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูล
มาประกอบการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานบญัชีท่ีทาํงานในบริษทัรับทาํบญัชีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
จาํนวน 400 คน โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
 

ผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
79.50 มีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 80.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ร้อยละ 79.75 มีรายไดต่้อ
เดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 78.00 มีระยะเวลาในการทาํงาน 3-4 ปี ร้อยละ 39.00 และมีหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบในบริษทัรับทาํบญัชี เป็นผูท้าํบญัชี ร้อยละ 65.75  
 2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รทั้ง 7 ดา้น พบว่า โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ วฒันธรรม
ท่ีเนน้รายละเอียด วฒันธรรมท่ีเนน้การปฏิบติังานเป็นทีม วฒันธรรมท่ีเนน้ผลงาน วฒันธรรมท่ีเนน้
การแข่งขนั วฒันธรรมท่ีเนน้ความมัน่คง วฒันธรรมท่ีเนน้นวตักรรมและการยอมรับความเส่ียง และ
วฒันธรรมท่ีเนน้บุคลากร ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมองคก์รของ 
                พนกังานบญัชี 

วฒันธรรมองค์กร 
N  = 400 

ระดบัความคิดเห็น ลาํดับที่ 
X  SD 

1. วฒันธรรมท่ีเนน้รายละเอียด 4.55 0.44 มากท่ีสุด 1 
2. วฒันธรรมท่ีเนน้ผลงาน 4.35 0.56 มากท่ีสุด 3 
3. วฒันธรรมท่ีเนน้บุคลากร 4.33 0.53 มากท่ีสุด 7 
4. วฒันธรรมท่ีเนน้การปฏิบติังานเป็นทีม 4.42 0.63 มากท่ีสุด 2 
5. วฒันธรรมท่ีเนน้การแข่งขนั 4.35 0.54 มากท่ีสุด 4 
6. วฒันธรรมท่ีเนน้ความมัน่คง 4.35 0.54 มากท่ีสุด 5 
7. วฒันธรรมท่ีเนน้นวตักรรมและการยอมรับ 
    ความเส่ียง  

4.35 0.54 มากท่ีสุด 6 

โดยรวม 4.39 0.43 มากทีสุ่ด  
  
 3. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้น พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยไดแ้ก่ 
ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และดา้นปริมาณงาน ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2 
  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ         
                 ปฏิบติังานของพนกังานบญัชี 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานบัญชี 
N = 400 ระดบั 

ความคดิเห็น 
ลาํดับที่ 

X  SD 

1. ดา้นคุณภาพ 4.41 0.50 มากท่ีสุด 2 
2. ดา้นปริมาณงาน  
3. ดา้นเวลา 
4. ดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

4.39 
4.44 
4.41 

0.51 
0.50 
0.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

4 
1 
3 

โดยรวม 4.41 0.47 มากทีสุ่ด  
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 4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า วฒันธรรมองคก์รมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานบญัชีมากถึงร้อยละ 80.10 ซ่ึงวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของพนกังานบญัชี ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีเนน้รายละเอียด วฒันธรรมท่ีเนน้ผลงานวฒันธรรม
ท่ีเนน้การปฏิบติังานเป็นทีม วฒันธรรมท่ีเนน้ความมัน่คง และวฒันธรรมท่ีเนน้นวตักรรมและการ
ยอมรับความเส่ียง ในขณะท่ีวฒันธรรมองคก์รท่ีไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานบญัชี ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีเนน้บุคลากรและวฒันธรรมท่ีเนน้การแข่งขนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 การทดสอบสมัประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างตวัแปรตน้ทางของวฒันธรรมองคก์รกบั 
                 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชี 

ตวัแปรต้นทาง 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานของพนักงานบัญชี 

t p-value 

β S.E.   
ค่าคงท่ี (a) .030 .122 0.242 .809 

1. วฒันธรรมท่ีเนน้รายละเอียด .303 .030 9.951 .000* 
  2. วฒันธรรมท่ีเนน้ผลงาน .091 .028 3.258 .001* 
3. วฒันธรรมท่ีเนน้บุคลากร -.063 .032 -1.964 .050 
4. วฒันธรรมท่ีเนน้การปฏิบติังานเป็นทีม .100 .023 4.312 .000* 
5. วฒันธรรมท่ีเนน้การแข่งขนั .004 .034 .104 .917 
6. วฒันธรรมท่ีเนน้ความมัน่คง .231 .035 6.539 .000* 
7. วฒันธรรมท่ีเนน้นวตักรรมและ           
    การยอมรับความเส่ียง 

.325 .043 7.550 .000* 

R = 0.895   R2 = 0.801        F = 225.483       p-value = 0.000 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานบญัชีของบริษทัรับทาํบญัชีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยสามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 
  ประเด็นที ่1 วฒันธรรมทีเ่น้นรายละเอยีด ผูว้ิจยัเห็นวา่งานดา้นการบญัชีตอ้งการความ
ละเอียดและความแม่นยาํในการทาํงานค่อนขา้งสูง ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ วิธีปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความชาํนาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพดว้ยความมีสติ ใส่ใจ 
เตม็ความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบจึงทาํใหส่้งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน
บญัชี ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (วนิดา พิศุทธิศกัด์ิ, 2559) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ใหค้วามคิดเห็นดา้น วฒันธรรมท่ีเนน้รายละเอียด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
  ประเด็นท่ี 2 วัฒนธรรมที่เน้นผลงาน ผูวิ้จยัเห็นว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีพึงปฏิบติังาน
ดว้ยความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและประโยชน์ต่อบุคคลต่าง ๆ ภายใตก้รอบวิชาชีพ 
จากผลการประกอบวิชาชีพบญัชี วฒันธรรมท่ีเนน้ผลงาน จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ผล
การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ณัฐธิดา ชูเจริญพิพฒัน์, 2555) และพบว่า วฒันธรรมท่ี
เนน้ผลงานมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์เขตนครสวรรค ์ในระดบัมาก  
  ประเด็นที่ 3 วัฒนธรรมที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม ผูว้ิจยัเห็นว่า ทีมงานนั้นเป็นกุญแจ
สาํคญัแห่งความสาํเร็จและความลม้เหลวในการทาํงานไดผู้น้าํตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ มีการยอมรับ
ซ่ึงกนัและกนั มีความไวว้างใจกนั มีความรักในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจในการทาํงานอยา่งจริงจงัจริงใจ 
ขจดัปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในทีมงาน แบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งยติุธรรม มีการติดต่อ
ประสานงานท่ีดีระหว่างกนั และการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานร่วมกนั ดงันั้น ผูท่ี้จะทาํงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงมาจากความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเป็นทีมหรือสร้างการทาํงานเป็น

ทีม ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ (อรสุดา  ดุสิตรัตนกุล, 2557) พบว่า บุคลากร
สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการทาํงานเป็นทีมอยู่

ในระดบัดีมาก  
  ประเด็นที ่4 วฒันธรรมที่เน้นความมั่นคง ผูว้ิจยัเห็นวา่ ความมัน่คงของวฒันธรรมองคก์ร 
เป็นวฒันธรรมท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ทาํให้บุคคลภายนอกองคก์รเขา้ใจ
ทศันคติและพฤติกรรมขององคก์รนั้น ๆ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (ณัฐพร กงัวานสิงหนาท, 2558) 
พบว่า วฒันธรรมท่ีเนน้ความมัน่คงมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ของพนกังานธนาคารต่างชาติ
แห่งหน่ึงในประเทศไทยในระดบัดีมาก  
  ประเด็นที่ 5 วัฒนธรรมที่เน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเส่ียง ผูว้ิจยัเห็นว่า
วฒันธรรมท่ีเนน้นวตักรรมและการยอมรับความเส่ียงเป็นระดบัของการท่ีพนกังานไดรั้บการกระตุน้
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และสนบัสนุนใหมี้การปรับปรุง เปล่ียนแปลงและการยอมรับความเส่ียง ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
กบั การศึกษาของ (วนิดา พิศุทธิศกัด์ิ และนภวรรณ คณานุรักษ,์ ออนไลน์, 2559) พบว่า วฒันธรรม
ท่ีเนน้นวตักรรมและการยอมรับความเส่ียง มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร
ออมสิน เขตกระบ่ี ในระดบัมาก 
  ประเด็นที่ 6 วัฒนธรรมที่เน้นบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า วฒันธรรมองคก์รดา้นน้ี
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชี ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เพ่ิมเติมจากพนกังานบญัชี พบว่า การทาํงานในบริษทัรับทาํบญัชีไม่ไดมี้ความหลายหลายในตาํแหน่ง
หนา้ท่ีการทาํงานเหมือนบริษทัทัว่ไปท่ีมีหลายแผนก ดงันั้นการทาํงานของพนกังานทุกคนจึงทาํตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเหมือนกนั เพราะทุกคนคือพนกังานบญัชีเหมือนกนัทั้งหมด 
  ประเดน็ที่ 7 วฒันธรรมท่ีเน้นการแข่งขัน จากผลการศึกษาพบว่า วฒันธรรมองคก์รดา้นน้ี
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีเช่นกนั จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เพ่ิมเติมพบว่า งานบญัชีเป็นงานประจาํ พนกังานทุกคนจะปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและรับผิดชอบงาน
ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือให้ทนัเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด และในตาํแหน่งของผูต้รวจสอบ
บญัชีคือตาํแหน่งท่ีสูงสุดของสายงานบญัชีซ่ึงเป็นความสามารถส่วนบุคคลท่ีทุกคนสามารถทาํได้

โดยการสอบใหผ้า่นตามเกณฑท่ี์กาํหนด เพ่ือท่ีจะกา้วไปสู่ตาํแหน่งสูงสุดของสายงานไดด้ว้ยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรขยายกลุ่มตวัอยา่งออกไปใหค้รอบคลุมทุกภาค เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบญัชี ของบริษทั
รับทาํบญัชีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 3. ควรนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีไปศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาวฒันธรรมองคก์ารและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการบญัชี โดยมุ่งเนน้ดา้นความมุ่งมัน่ใน
การทาํงานเพื่อเป็นการพฒันาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการบญัชีในเชิงลึกต่อไป 
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แก่ผู้ท่ีมีความสงสัยต่อการเส่ียงที่จะมีอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 

DEVELOPMENT OF LINE CHATBOT APPLICATION FOR GIVING 
ADVICE TO PEOPLE WHO ARE SUSPECTED OF BEING AT RISK 

OF SEXUAL DYSFUNCTION 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยั เร่ือง ระบบตอบขอ้ความอตัโนมติัโดยใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ืองช้ินน้ี มีวตัถุประสงค์
เพ่ือใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือผูป่้วยหรือผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในเบ้ืองตน้

รวมถึงใหค้วามเป็นส่วนตวัอนัสาํคญัท่ีสุด และช่วยแนะนาํแพทยเ์ฉพาะดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญทางน้ี
โดยเฉพาะ หากผูใ้ชถ้ามมาจนสรุปไดค้ร่าว ๆ แลว้วา่ตวัเองมีความเส่ียงท่ีจะเป็นเส่ือมสมรรถภาพ
ทางเพศ ระบบจะส่งแบบสอบถามท่ีทางการแพทยรั์บรองวา่สามารถใชป้ระเมินเกณฑต์รงท่ีสุดเพ่ือ
ยนืยนัอาการอีกที หากผูใ้ชท้าํแบบสอบถามเสร็จแลว้คะแนนคาํตอบถึงระดบัท่ีมีความเส่ียงสูง ทาง
ระบบจะส่งคาํตอบมาแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ตนเองมีความเส่ียงท่ีจะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศและแนะนาํ

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหค้าํปรึกษาเพ่ือใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้เพ่ือใหค้วามสะดวกและความเป็นส่วนตวั

ของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 
คาํสําคญั: เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ, แชทบอท, การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร 
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ABSTRACT 
 This research in automated text response system using machine learning was to provide 
advice and assistance to patients or people at risk of sexual dysfunction in a private manner, as well 
as to help recommend a specialist in this area. If it can be concluded from the user’s questions that 
he/she is at risk of sexual dysfunction, the system will send a medically certified questionnaire to 
assess and confirm symptoms again. If the results from the questionnaire reach a high-risk level, 
the system will send a response to inform the user that he/she is at risk of sexual dysfunction and 
recommend a specialty doctor to provide primary consultation to provide convenience and privacy of 
users as much as possible. 
Keywords: sexual dysfunction, chatbot, machine learning. 
 

บทนํา 
 การหยอ่นยานหรือเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) อาการ คือ ท่ีอวยัวะ
เพศชายไม่แขง็ตวั อวยัวะเพศอ่อนตวัลงระหว่างปฏิบติักามกิจ อวยัวะเพศหลัง่เร็วจนเกินไป จากสาเหตุ
ท่ีกล่าวมานั้นจะเกิดข้ึนในเพศชายเท่านั้น โดยสถิติท่ีช่วงวยัของเพศชายท่ีจะมีความเส่ียงนั้นจะเกิดข้ึน
เป็น 33% ของผูท่ี้มีอาย ุ50 ปี และเพ่ิมเป็น 42% ของผูท่ี้มีอายุ 60 ปี จากการสาํรวจในปี 2562-2563 
พบว่า ประชากรผูช้ายในประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 18 ลา้นราย กาํลงัเผชิญโรคน้ีอยู ่ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อผูท่ี้มีอาการเหล่าน้ีเป็นอนัมาก เพราะถา้หากว่าปัจจยัสําคญัหลกัของส่ิงมีชีวิต ก็คือ การ
สืบเผ่าพนัธ์ุนั้นเกิดความบกพร่องปัญหาท่ีตามมาจะมีมากมายมหาศาล เช่น อาจทาํให้ตวัผูป่้วยไดรั้บ
ความอบัอายรวมไปถึงลดความมัน่ใจท่ีมีต่อตนเองได ้นาํไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าหรือในกรณีท่ีเป็น
ของคู่สามีภรรยาหรือคู่รักก็อาจจะมีปัญหาเร่ืองบนเตียงจนนาํไปสู่การนอกใจหรือเลิกลาได ้โดยทุกวนัน้ี 
อาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศไม่ไดเ้กิดต่อผูสู้งอายเุท่านั้น หากแต่ยงัเกิดไดก้บัผูท่ี้มีอายไุม่มากได้
เช่นกนั ซ่ึงขอ้มูลทางการแพทยไ์ดก้ล่าวว่าสาเหตุในการเกิดโรคนั้นบางคร้ังเป็นอาการแทรกซอ้นท่ี
เกิดผลกระทบ ท่ีจะทาํใหเ้กิดอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศได ้ทาํใหเ้กิดความสงสัยว่าเราจะทราบ
ไดอ้ย่างไรว่า ณ ขณะน้ีเรามีอตัราความเส่ียงท่ีจะเกิดอาการเส่ือมสมรรถภาพมากนอ้ยแค่ไหน  จาก
สภาพปัญหาและดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลถึงสาเหตุและอาการเบ้ืองตน้
ท่ีจะทาํใหเ้กิดอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศทั้งในบทความทางการแพทย ์รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึก
กบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาพฒันาระบบตอบกลบัขอ้ความอตัโนมติั (แชทบอท) 
เพ่ือให้คาํแนะนาํและทาํนาย (predict) ความน่าจะเป็นท่ีจะมีความเส่ียงในการเส่ือมสมรรถภาพทาง
เพศ และหากผลการวิเคราะห์คาํนวณแลว้ว่าผูใ้ชมี้อตัราความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคเส่ือมสมรรถภาพทาง
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เพศสูง ระบบจากส่งขอ้มูลและสถานท่ีของแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญทางเฉพาะดา้น เพื่อให้ผูใ้ชน้ดัวนั 
เวลา สถานท่ีเพื่อเขา้ไปรับการรักษาหรือคาํแนะนาํจากตวัของแพทยโ์ดยตรงไดโ้ดยท่ีอาการยงัไม่
หนกัพอและสามารถจนสามารถใชง้านอวยัวะเพศไดเ้หมือนปกติ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจยัการเกิดสาเหตุเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ  
 2. เพ่ือพฒันาแชทบอทในการให้คาํแนะนาํ และหาสาเหตุอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ                 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนัไลนแ์ชทบอท สาํหรับการใหค้าํแนะนาํ แก่ผู ้
ท่ีมีความสงสัยต่อการเส่ียงท่ีจะมีอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศน้ี ตวัแชทบอทสามารถให้คาํแนะนาํ
แก่ผูใ้ชแ้ละนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการทาํแบบทดสอบท่ีจะวดัค่าความเส่ียงท่ีจะมีอาการเส่ือมสมรรถภาพ

ทางเพศไดถ้กูตอ้งและแม่นยาํในระดบัท่ีสามารถช่วยเหลือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเบ้ืองตน้ไดห้รือไม่ 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 ในการศึกษาวิจยัน้ี ไดน้าํบทความทางดา้นแพทยศาสตร์ เร่ืองการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
และบทความเทคโนโลยีสารสนเทศทางดา้นการพฒันาแชทบอทเพ่ือนาํไปพฒันาระบบตอบกลบั

ขอ้ความอตัโนมติั ภายใตแ้นวคิดท่ีว่าจะนาํขอ้มูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บัเร่ือง
ทางการแพทยใ์หส้ามารถช่วยเหลือผูท่ี้มีความเดือดร้อนจากอาการเส่ือมสมรรถภาพไดม้ากท่ีสุด 
 แนวคดิ ทฤษฎท่ีีเกีย่วข้อง 
 1. ทฤษฎีดา้นความเป็นส่วนตวั (privacy) เม่ือยิง่มีสังคมมากข้ึน มีความเปิดเผยกนัมากข้ึน 
มนุษยเ์องกต็อ้งการความเป็นส่วนตวัหรือสงวนบางเร่ืองไวใ้นเร่ืองส่วนบุคคลเช่นกนั โดย  Chellappa 
and Sin (2005) ไดก้ล่าวไวว้่า การทาํให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคล คือความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล  จึงกล่าวไดว้่ายิง่สังคมมีความเปิดกวา้งมากแค่ไหน 
ความเป็นส่วนตวักย็ิง่สาํคญัมากตามเพียงนั้น   
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) มาจากการผสมคาํระหว่างสารสนเทศ 
(information) กบัคาํว่าเทคโนโลยี (technology) จึงกลายเป็นเทคโนลียเีพ่ือท่ีจะใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
การส่งขอ้มูลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ขอ้ความ ตวัเลข เสียง ภาพ โดยผา่นส่ือต่าง ๆ รวมทั้งการนาํเสนอ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นระบบเครือข่าย โดยผา่นระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มา
มีบทบาทอยา่งกวา้งขวางในทุกวงการ รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของ
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การทาํงานทุกดา้น ตั้งแต่ดา้นการวิจยั การศึกษา พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแพทย ์ 
ไปถึงดา้นการเมืองและงานราชการ ดงันั้นจึงมีผูท่ี้นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์ต่อองคก์รหรือหน่วยงานนั้น ๆ มากท่ีสุด 
 3. นิยามของปัญญาประดิษฐ ์  เคร่ืองจกัร (machine) ท่ีมีความสามารถในการทาํความเขา้ใจ 
พฒันาเรียนรู้องคค์วามรู้ต่าง ๆ เช่น การรับรู้  การเรียนรู้ การวิเคราะห์ การใหห้ลกัเหตุผล และการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยเคร่ืองจกัรที่มีความสามารถเหล่าน้ีไดถู้กบญัญตัิศพัท์เป็นคาํว่า

ปัญญาประดิษฐ ์(AI: Artificial Intelligence)  
 4. Machine Learning  หรือการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร หมายถึง ความสามารถของระบบไอที
ในการหาหนทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยการจดจาํรูปแบบในฐานขอ้มูล กล่าวอีกนยัหน่ึง Machine 
Learning ช่วยให้ระบบไอทีรู้จกัรูปแบบบนพ้ืนฐานของอลักอริทึมและชุดขอ้มูลท่ีมีอยู ่เพ่ือพฒันา
กระบวนการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ดงันั้นใน Machine Learning ความรู้ประดิษฐ์ หรือ Artificial 
knowledge จึงถูกสร้างข้ึนบนพ้ืนฐานของประสบการณ์เพ่ือให้ซอฟตแ์วร์สามารถสร้างโซลูชนัได้
อย่างอิสระ จาํเป็นตอ้งมีการกระทาํก่อนหน้าน้ีของมนุษย ์ คือการป้อนชุดอลักอริทึมและขอ้มูลท่ี
จาํเป็นลงในระบบล่วงหนา้ รวมถึงกฎการวิเคราะห์ตามลาํดบัเพ่ือการจดจาํรูปแบบต่าง ๆ (patterns) 
ในสต๊อกขอ้มูล เม่ือทั้งสองขั้นตอนน้ีเสร็จส้ิน ระบบจึงจะสามารถแสดงผลการทาํงานของ Machine 
Learning ได ้
 5. LINE Application เป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ีนในช่วงกลางปี 2553 โดยจะทาํงานบน
เครือข่ายขอ้มูลท่ีสามารถแชทตอบโตไ้ดร้วดเร็วและต่อเน่ือง LINE Application นั้นมีคุณสมบติัของ
โปรแกรมแชทครบถว้น ตั้งแต่ แชท ส่งไฟลรู์ป ไฟลว์ิดีโอ ไฟลเ์สียง ระบบการคน้หาเพื่อนดว้ย
QR Code จึงทาํใหง่้ายต่อการใชง้านและไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก 
 6. Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึง ท่ีถูกพฒันาใหมี้บทบาทในการตอบกลบั
การสนทนาดว้ยตวัอกัษรอตัโนมติัผา่น Messaging Application เสมือนการโตต้อบของมนุษย ์วิธีการ
เลือกขอ้ความในการตอบกลบัของ Chatbot จะข้ึนอยู่กบัชนิดของ Bot ทั้งการใช้ระบบ Database 
บนัทึกคาํถามและคาํตอบไวจ้าํนวนหน่ึง และตรวจจบั Keyword จากคาํถามเพื่อประมวลคาํตอบ
ส่งกลบัไปยงัผูใ้ช ้แต่ถา้เป็นแชทบอทท่ีมีความซบัซอ้น โตต้อบเลียนแบบการสนทนาของคนจริง ๆ
ไดจ้ะใชปั้ญญาประดิษฐ ์(AI) ในการประมวลผล 
 7. การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ  ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) 
หรือที่เรียกกนัทัว่ไปว่า ภาวะตายดา้น โดยที่พบเห็นส่วนมากเกิดจากการที่อวยัวะเพศไม่แขง็ตวั
ขณะท่ีกาํลงัมีเพศสัมพนัธ์ หรืออาการหลัง่เร็ว อวยัวะเพศแขง็ตวัแต่กอ่็อนตวัระหว่างมีเพศสัมพนัธ์ 
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เพราะฉะนั้นอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ (ED) จึงเกิดข้ึนในเพศชายเท่านั้น โดยสามารถเกิดข้ึน
ไดใ้นทุกวยั หากแต่ความเส่ียงนั้นยิง่อายมุากกย็ิง่มีความเส่ียงมากตามไปดว้ย  
 กลไกในการแขง็ตวัของอวยัวะเพศชายค่อนขา้งมีความซบัซอ้น กล่าวคือ ส่ิงเร้าจะกระตุน้
สมองใหส่้งสัญญาณผา่นเส้นประสาทไขสันหลงั สัญญาณเหล่าน้ีกจ็ะกระตุน้ใหเ้กิดการปล่อยสารเคมี
ท่ีทาํหนา้ท่ีส่งขอ้มูลไปทาํใหห้ลอดเลือดส่งเลือดเขา้สู่อวยัวะเพศชาย จึงทาํใหอ้วยัวะเพศชายขยายใหญ่
ข้ึน เน้ือเยือ่ของอวยัวะเพศชายมีลกัษณะคลา้ยฟองนํ้า เรียงตวักนัเป็นแท่ง การแขง็ตวัของอวยัวะเพศ
ชายจะเกิดข้ึนเม่ือมีเลือดเขา้สู่เน้ือเยื่อน้ีและมีการขยายตวัเต็มท่ี การขยายตวัดงักล่าวจะไปกดเส้น
เลือดดาํทาํให้เลือดไหลออกจากอวยัวะเพศชายไดน้้อย สาเหตุของการเส่ือสมรรถภาพทางเพศนั้น
อาจเกิดจากการสะดุดในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงท่ีกล่าวมา โดยอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกาย
หรือจิตใจกไ็ด ้ถึงแมว้่าการไม่แขง็ตวัของอวยัวะเพศชายนั้นจะเป็นเร่ืองปกติและไม่ใช่สัญญาณของ
การเกิดปัญหาเร้ือรังก็ตาม แต่ผูท่ี้ประสบปัญหาดงักล่าวก็ควรปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ส่วนเร่ือง
วิธีการรักษากจ็ะแตกต่างกนัไปตามสาเหตุของการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 1. โรคหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ: บทบาทพยาบาล Erectile Dysfunction Diseases (ED): 
Nurses’ Role  กล่าวถึง โรคหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ เป็นปัญหาสุขภาพเพศชายท่ีสาํคญั เน่ืองจากมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย และมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของชีวิตคู่ โรคหยอ่นสมรรถภาพ 
ทางเพศในผูช้ายชาวยุโรปในช่วงอายุ 40-70 ปี พบอตัราความชุกร้อยละ 52 ซ่ึงผูป่้วยโรคหย่อน 
สมรรถภาพทางเพศส่วนใหญ่มีโรคหวัใจและโรคความดนั โลหิตสูง เป็นโรคประจาํตวั  ส่วนในประเทศ
ไทยยงัไม่มีการเกบ็ขอ้มูลท่ีชดัเจน จึงขาดขอ้มูลทางสถิติท่ีเป็นปัจจุบนั (ชชัวาล วงคส์ารี, 2559) 
 2. การประยกุตร์ะบบปัญญาประดิษฐต์อบแชทอตัโนมติัเพ่ือการเรียนรู้  งานวิจยัน้ีกล่าวถึง
การประยกุตร์ะบบปัญญาประดิษฐต์อบแชทอตัโนมติัเพ่ือการเรียนรู้  ดว้ยการจดัทาํ Periodic bot ซ่ึง
เป็น Chatbot เพ่ือช่วยในการเรียนรู้เร่ืองตารางธาตุ เน่ืองจากนกัเรียน นกัศึกษา ไดมี้การเรียนรู้เร่ือง
ตารางธาตุทั้งในระดบัมธัยมและระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดย
ตารางธาตุมีรายละเอียดเก่ียวกบัธาตุต่าง ๆ จาํนวนมากซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความจาํ  จึงอาศยัเทคโนโลยี
ระบบปัญญาประดิษฐ์ตอบแชทอตัโนมติัโดยใช ้Dialogflow และแอปพลิเคชนัไลน์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการเรียนรู้อย่างเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถหาคาํตอบ ทบทวน ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา (ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ, 2563) 
 3. ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศและคุณภาพชีวิตของผูป่้วยเบาหวานชาย: การทบทวน
วิจยัเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์มีคุณภาพสูงท่ีรายงานว่าภาวะเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศมีผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะดา้นจิตใจและความสัมพนัธ์ทาง
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สังคม บุคลากรดา้นสุขภาพควรมีการประเมินภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผูป่้วยเบาหวานชาย  
เพ่ือสามารถช่วยลดผลกระทบทางลบของภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย

เบาหวานชาย การวิจยัในอนาคตควรมุ่งเน้นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างภาวะเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศและคุณภาพชีวิต (ปุลวิชช ์ทองแตง และจนัทร์จิรา สีสว่าง, 2563) 
 4. สุขภาวะทางเพศ และกิจกรรมทางเพศของนกัศึกษาชายรักชาย  บทความน้ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์สุขภาวะทางเพศ กิจกรรมทางเพศ การมีเพศสัมพนัธ์และการใชถุ้งยางอนามยัของนกัศึกษา
ชายรักชาย ในระดบัอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจยั เป็นนักศึกษาชายรักชายท่ีมีการ
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 4 ราย ใชเ้ทคนิคการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
เชิงลึกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นแบบการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและเขียนบรรยาย
แบบเล่าเร่ือง จากการศึกษา พบว่าสุขภาวะทางเพศของนกัศึกษาชายรักชาย ให้ความสาํคญักบัอนามยั
เจริญพนัธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การออกกาํลงักาย และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 
เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับความเป็นชายรักชาย ในแง่ของการดูแลสุขภาพทางเพศ (วชัรวุฒิ ซ่ือสัตย ์และ
พชัรินทร์ สิรสุนทร, 2558) 
 ขอบเขตงานวจิยั 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mix method) คือ การวิจยัเชิงทดลอง (experimental 
research) และการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นทางเดินปัสสาวะ 
 

วธีิดาํเนินการวจัิย  
 ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรในโรงพยาบาลภูมิพล จาํนวน 50 คน และบุคคลทัว่ไปเพศชาย 
ในบริเวณเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 100 คน 
 ขั้นตอนการวิจยั 
 ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดขอบเขตงานวิจยัและศึกษาเพ่ือรวบรวมขอ้มูล โดยขั้นตอนน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. สังเคราะห์เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
เพ่ือเตรียมขอ้มูลในการเขา้สัมภาษณ์แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
  2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ นาํไปสร้างคาํถามโดยยดึตามวตัถุประสงคง์านวิจยัคือ 
สาเหตุและอาการของผูท่ี้เกิดอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ และในปัจจุบนัทาํไมถึงมีผูท่ี้เส่ือม
สมรรถภาพทางเพศก่อนวยัอนัควรมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

79 

 

  3. สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นแพทยท์างเดินปัสสาวะท่ีมีความชาํนาญใน
การวิเคราะห์ วินิจฉยั และรักษาโรค โดยแบ่งการสมัภาษณ์เป็นสามส่วน ดงัน้ี  
   ส่วนท่ี 1 การสัมภาษณ์เบ้ืองตน้ เช่น อาการ สาเหตุ พฤติกรรม ของอาการเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ 
   ส่วนท่ี 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น กรณีตวัอยา่งของผูท่ี้เขา้มารักษา และวิธีการรักษา
อาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในแต่ละอาการวา่มีขั้นตอนการรักษาแบบใด 
   ส่วนท่ี 3 การสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นจากแพทยถึ์งการพฒันาระบบตอบกลบั
ขอ้ความอตัโนมติัเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้มีอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ว่ามีความสาํคญัและสามารถ
ช่วยเหลือแพทยใ์นเบ้ืองตน้ไดห้รือไม่ รวมถึงคาํแนะนาํท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาระบบตอบกลบั
ขอ้ความอตัโนมติัต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้และสัมภาษณ์กบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมา
พฒันาระบบตอบกลบัขอ้มูลอตัโนมติั   
 กลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเรียงเป็นหมวดหมู่ ไดแ้ก่ อาการ สาเหตุ พฤติกรรม ช่วงอาย ุและ
กรณีศึกษา โดยใช ้Dialog flow จากนั้นสร้างบทสนทนาข้ึนโดยแยกเป็น Intens โดยตั้งตามสาเหตุ
และอาการ จากนั้นใส่ responses เป็น คาํตอบท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้และสัมภาษณ์มาแปลงภาษาท่ี
สามารถเขา้ใจไดง่้ายเพ่ือใชใ้นการช่วยเหลือผูใ้ชง้าน 
 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาสร้างแบบทดสอบเพ่ือทาํนายอาการเส่ือมสมรรถภาพ
ทางเพศเบ้ืองตน้ โดยวดัจากพฤติกรรมทางเพศในขอบเขตระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยผูใ้ชจ้าํเป็นตอ้ง
ตอบคาํถามดว้ยความเป็นจริงเพ่ือใหผ้ลคาํตอบออกมาแม่นยาํมากท่ีสุด 
 ขั้นตอนท่ี 3 การนาํไปใช ้ เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (experimental research) โดยนาํตวัระบบ
ตอบกลบัขอ้ความอตัโนมติัในการให้ความช่วยเหลือกบัผูท่ี้มีอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ กบั
บุคคลากรทางการแพทยแ์ละบุคคลทัว่ไปเพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจต่อระบบตอบกลบัขอ้ความ

อตัโนมติั มีรายละเอียดทดงัน้ี 
  1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลภูมิพล ในการกระจาย
ไลน์แชทบอทเพือ่ทดสอบความถูกตอ้งของผลงาน 
  2. ใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ดลองใชเ้พ่ือประเมินความพึงพอใจและแกไ้ขในความผิดพลาด
และพฒันาระบบตอบกลบัขอ้ความอตัโนมติัต่อไป 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิัย 
 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบตอบกลบัขอ้ความอตัโนมติัในการช่วยเหลือผูท่ี้มี

อาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (rating scale) 
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 แบบทดสอบเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ โดยใชก้ารคาํนวณค่าเฉล่ีย  
 การวเิคราะห์ข้อมูล มีดงัน้ี  
 วิเคราะห์การสมัภาษณ์เชิงลึกจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi method) 
ดว้ยค่าเฉล่ียมธัยฐานกาํหนด   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดง QR code ของ RSD Chat Bot 
  
 ผลการทดลอง 
 การใชง้านระบบตอบกลบัขอ้ความอตัโนมติัเพ่ือให้คาํแนะนาํสําหรับผูท่ี้มีอาการเส่ือม

สมรรถภาพทางเพศ สามารถตอบสนองกบัการใส่ประโยคคาํถาม ลกัษณะอาการของโรค รวมไปถึง
ใส่คียล์ดั อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง รวมถึงวิเคราะห์จากการโตต้อบถึงอาการเส่ือมสมรรถภาพทาง
เพศของผูใ้ชเ้พ่ือส่งแบบสอบถามเพือ่ทาํนายอาการเบ้ืองตน้ได ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2  แสดงรายละเอียดของการตอบกลบั   
               ของ RSD Chat Bot ในการใส่คาํ       
               ทกัทาย 

ภาพท่ี 3 แสดงรายละเอียดของการตอบ
กลบัของ RSD Chat Bot ในการใส่คียล์ดั 1 
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ภาพท่ี 4  แสดงรายละเอียดของการตอบกลบัของ 
               RSD Chat Bot ในการตอบอาการ  
               “ไม่มีอารมณ์ทางเพศ” 

ภาพท่ี 5  แสดงรายละเอียดของการตอบกลบั 
               ของ RSD Chat Bot ในการตอบ 
               อาการ “อวยัวะเพศไม่แขง็ตวั” 

ภาพท่ี 6  แสดงรายละเอียดของการตอบกลบัของ    
               RSD Chat Bot ในการวิเคราะห์ความเส่ียง 
               และส่งแบบสาํรวจใหก้บัผูใ้ช ้
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ผลการวจัิย 
 1. การศึกษาสาเหตุและปัจจยัการเกิดสาเหตุเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ  จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นระบบทางเดินปัสสาวะ ทาํให้ไดรั้บคาํตอบว่า อาการเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศนอกจากเร่ืองอายจุะมีส่วนแลว้ อาการแทรกซอ้นของโรคบางชนิดท่ีมีผลต่อทั้ง
ระบบไหลเวียนโลหิตท่ีขดัขวางการคัง่ของเลือดในบริเวณอวยัวะเพศเพ่ือใหเ้กิดการแขง็ตวัแลว้ การ
ผิดปกติทางระบบประสาทก็มีความเก่ียวขอ้งกนัสูงดว้ยเช่นกนั ทาํให้เห็นว่าผูป่้วยโรคเบาหวาน 
ความดนัโลหิต ระบบประสาทบกพร่อง ฯลฯ กส็ามารถท่ีจะมีความเส่ียงท่ีจะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ
ไดเ้ช่นกนั 
 2. การพฒันาระบบตอบกลบัขอ้ความอตัโนมติั สามารถให้ความช่วยไดใ้นเบ้ืองตน้ เช่น
การตอบกลบัอาการ การให้คาํแนะนาํ รวมถึงการหาค่าวิเคราะห์ความเส่ียงเบ้ืองตน้ได ้ แต่ไม่สามารถท่ี
จะตดัสินใจว่าตวัผูใ้ชเ้ป็นโรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศหรือไม่เพราะการวินิจฉยัโรคนั้นเป็นหนา้ท่ี

ของแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญมากกว่า ดงันั้นหนา้ท่ีของแชทบอทน้ี จึงเป็นเหมือนดัง่สะพานท่ีจะเช่ือม
และยน่ระยะห่างระหว่างแพทยแ์ละคนไขม้ากข้ึน 
 

อภิปรายผล 
 1. บทความวิจยัน้ี ไดน้าํเสนอการศึกษาเก่ียวกบั การประยกุตร์ะบบปัญญาประดิษฐต์อบกลบั
ขอ้ความอตัโนมติัเพื่อให้คาํแนะนาํ  โดยจดัทาํข้ึนมาในรูปแบบระบบตอบกลบัขอ้ความอตัโนมติั 
RSD Chat Bot บนแอพพลิเคชัน่ไลน์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สําหรับผูท่ี้กงัวลหรือผูท่ี้ยงัไม่
แน่ใจว่าตนเองกาํลงัมีความเส่ียงท่ีจะมีอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ และการท่ีระบบ
ดงักล่าวน้ีไดอ้ยูใ่นรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ไลน์ท่ีผูใ้ชท่ี้มีความคุน้ชินกบัแพลทฟอร์มส่งขอ้ความ

ด่วนและโซเชียลมีเดียเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ จึงทาํให้ง่ายต่อการเขา้ใชง้าน แต่ถา้หากผูใ้ชไ้ม่มีความรู้
ทางดา้นการใชไ้ลน์แพลทฟอร์ม ตวัแชทบอทก็มี rich menu เป็นตวัช่วยในการเขา้ถึงคาํตอบท่ีตวัผูใ้ช้
ตอ้งการท่ีจะทราบไดเ้ช่นกนั 
 2. หนา้ท่ีของแชทบอท RSD ตวัน้ี คือการให้คาํปรึกษาและช่วยในการตดัสินใจเบ้ืองตน้
วา่ตวัผูใ้ชมี้ความเส่ียงท่ีจะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ เพ่ือท่ีจะสามารถเขา้พบแพทยแ์ละไดรั้บ
การรักษาอาการต่อไป แต่ทั้งน้ี ตวัขอ้มูลอาจจะยงัไม่มีความครอบคลุมในเร่ืองพื้นท่ีและจาํนวนผูค้น 
เน่ืองจากผูวิ้จยัไดใ้ชป้ระชากรสาํรวจในเขตโรงพยาบาลและใกลเ้คียง เพ่ือท่ีจะพฒันาไดดี้ยิง่ข้ึนและ
ต่อยอดในทางธุรกิจ จาํเป็นท่ีจะตอ้งขยายพ้ืนท่ีการใชง้านและสาํรวจเพ่ือให้มีทั้งความแม่นยาํและ
หลากหลายเพ่ิมมากยิง่ข้ึนในอนาคต 
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 3. ผลการวิจยัเร่ืองการพฒันาแอพพลิเคชนัไลน์แชทบอท สาํหรับการให้คาํแนะนาํแก่ผูท่ี้
มีความสงสยัต่อการเส่ียงท่ีจะมีอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ คือ ระบบตอบกลบัขอ้ความอตัโนมติั มีความสาํคญัต่อการให้ความช่วยเหลือแพทยใ์นเบ้ืองตน้
ไดห้รือไม่ โดยแพทยไ์ดล้งความเห็นว่างานวิจยัช้ินน้ีมีประโยชน์และยงัมีผูท่ี้จดัทาํค่อนขา้งนอ้ยใน
ประเทศไทย สามารถท่ีจะต่อยอดเพือ่ช่วยเหลือผูป่้วยเบ้ืองตน้ในวงกวา้งไดใ้นระดบัหน่ึง 
 4. การเขา้สัมภาษณ์แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในตอนแรกค่อนขา้งยาก และการให้ขอ้มูลส่วนตวั
ของคนไขน้ั้นเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้เพราะจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูป่้วย แต่อยา่งไร
กต็าม ทางแพทยก์ไ็ดใ้หก้รณีศึกษาตวัอยา่งมาเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ แต่ไม่สามารถนาํมาเผยแพร่ใน
ลกัษณะขอ้มูลดิบได ้แต่ไดถู้กนาํมากลัน่กรองก่อนท่ีจะนาํมาใช ้ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาพอสมควร 
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ส่ิงแวดล้อมทางธุรกจิด้านความปลอดภัยท่ีมผีลต่อความผูกพนัในงานของ
พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหรรมป่ินทอง 3 ในจังหวัดชลบุรี  

BUSINESS SAFETY ENVIRONMENT AFFECTING EMPLOYEE JOB 
ENGAGEMENT IN PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE 3 IN 

CHONBURI PROVINCE 

 
ณฐัพร ปวติรปก* 

Nuttaporn Pavitpok 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์** 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบความผกูพนัในงานของพนกังานโรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 2) เพ่ือทดสอบระดบั
อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในงานของพนกังานโรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงานท่ีปฏิบตัิงานในโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมป่ินทอง 3 จงัหวดัชลบุรี โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย จาํนวน 400 คน         

 ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อาย ุรายไดแ้ละประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนั
จะมีความผูกพนัในงานแตกต่างกนั และ 2) ปัจจยัดา้นนโยบายองคก์ร ดา้นความรู้และการปฏิบติังาน
ของพนกังาน ทศันคติของพนกังาน การยดึมัน่ของพนกังาน ดา้นการใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั 
และดา้นการตระหนกัต่อความเส่ียงมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานในแต่ละดา้นแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัท่ี .05 
คาํสําคญั: สภาพแวดลอ้ม, ความปลอดภยั, การมีส่วนร่วม 

 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564  
** รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) compare work engagement of factory workers in Pinthong 3 

Industrial estate classified by personal characteristics, and 2) examine the degree of environmental 
factors influencing on job engagement of factory employees in Pinthong 3 Industrial Estate in 
Chonburi Province. The samples were employees working in a factory in Pinthong 3 Industrial 
Estate, Chonburi Province. By convenience sampling, 400 employees were asked to fill out the 
questionnaires as a data collection tool.  
 The results of the research found that 1) the respondents with different gender, age range, 
income and work experience had different level of job engagement, and 2) factors of management 
policy, knowledge and operation of the employees, employee attitude, employee commitment, the 
priority of safety, and risk awareness had different effects on each aspect of employee engagement 
at a significance level of .05. 
Keywords: environment, safety, participation. 
 

บทนํา 
 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยท่ีีมีการผลิตสูงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางการตลาดและ

เพ่ิมผลกาํไรใหก้บัอุตสาหกรรม แต่ปัญหาท่ีตามมาคืออุบติัเหตุ ทาํใส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์นและชีวิต
ของพนกังานและเป็นสาเหตุของความสูญเสีย ดงันั้นการบริหารความปลอดภยัจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
เร่ิมตน้เพ่ือลดความสูญเสียดงักล่าว การไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารอยา่งจริงจงัซ่ึงรัฐบาลได้
เล็งเห็นความสําคญัดงักล่าว จึงออกกฎหมายบงัคบัโรงงานอุตสาหกรรม ตอ้งมีระบบการบริหาร
ความปลอดภยัให้เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความสูญเสียท่ีไม่สามารถท่ีจะประเมินค่าได้
ทั้งทางดา้นทรัพยสิ์น และชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากความประมาท หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 ปัจจยัท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินนโยบายการบริหารความปลอดภยัในองคก์รประสบความสาํเร็จ

ประกอบดว้ยความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ความร่วมมือของบุคลากรในองคก์ร ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ ซ่ึงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารประกอบดว้ยความเขา้ใจนโยบายการบริหารความปลอดภยั และ
สามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรในองคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน การมีทศันคติท่ีดีต่อการบริหารความปลอดภยั 
ความมีศกัยภาพในการกระตุน้ จูงใจ ให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทศันคติท่ีดีต่อการ
บริหารความปลอดภยั  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เปรียบเทียบความผกูพนัในงานของพนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 ใน
จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 2. ทดสอบระดบัอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัท่ีมีต่อความผูกพนัในงานของ
พนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรี 
 

กรอบแนวคดิ และทฤษฎ ี
 Schaufeli and Bakker (2006) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความผูกพนัในงาน คือ สภาวะสุขสมหวงั
ดา้นงานในเชิงบวกท่ีเห็นไดช้ดัจาก 3 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้น การทุ่มเทอุทิศตนเอง 
และการเห็นว่างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002, 
อา้งถึงใน อรพินทร์ ชูชม, 2557) ในขณะท่ี Wefald and Downey (2009) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความ
ผกูพนัในงานเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีตอ้งการวดัระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีแสดงออกต่องานท่ี

ทาํ และ Macey and Schneider (2008, อา้งถึงใน ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, 2554) ท่ีให้ความหมายว่า
เป็นอารมณ์ทางบวกของพนกังานท่ีมีต่องานของตน รู้สึกว่างานของตนมีความหมาย ทั้งยงัรู้สึกว่า
สามารถบริหารจดัการงานให้อยูใ่นความรับผิดชอบได ้และมีความหวงัเก่ียวกบังานในอนาคตของ
ตนเองดว้ย 
 ณฐัวตัร มนตเ์ทวญั (2541) ใหค้าํจาํกดัความของระบบบริหารความปลอดภยั คือ นโยบาย
ความปลอดภยัท่ีมีรายงานความปลอดภยั มีคณะกรรมการความปลอดภยั มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ในการทาํงาน มีกฎระเบียบ มีการตรวจสอบความปลอดภยั หากมีประสิทธิภาพนอ้ยอุบติัเหตุจะเพ่ิมข้ึน 
นัน่คือการบริหารความปลอดภยั หมายถึง การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กาํหนดให้มี
หน่วยงานปฏิบติัและมีวิธีดาํเนินงาน เพ่ือลดหรือขจดัสภาพท่ีเส่ียงต่อความไม่ปลอดภยัและโรคจาก
การทาํงาน โดยระดมความรู้จากภายในและภายนอก และมีการกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
ทุกแผนกหรือทุกหน่วยงาน ทุกระดบัชั้นไดย้ึดถือปฏิบติั สรุปไดว้่า การจดัการหรือการบริหารงาน
ในสถานประกอบการ ไม่ว่าอุตสาหกรรมประเภทใด เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดตอ้งเนน้งานดา้น
ความปลอดภยัเป็นเร่ืองที่สาํคญัเท่าเทียมกบังานหลกัดา้นอ่ืน ๆ จะตอ้งปฏิบติัควบคู่กนัไปหรือ
ผสมผสานลงในงานทุกขั้นตอนอย่างผสมผสานจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้โดยยึดหลกัว่างาน
ดา้นการบริหารความปลอดภยัเป็นงานของพนกังานทุกระดบัและทุกคน ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั 
และเป็นงานท่ีตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูท้าํการวิจยัไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเกบ็รวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (review data) ไดศึ้กษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้น
วิชาการจากแหล่งขอ้มูลและส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์บทความต่าง ๆ ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (field data) เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการลง
พ้ืนท่ีท่ีไดท้าํการสุ่มไว ้และเม่ือไดแ้บบสอบถามครบ จึงนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 

สมมุติฐานของวจัิย 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกนั พนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรีจะมีความผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั 
 2. ส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในงานของพนกังานโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรี 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิดาํเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังาน ในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 
จงัหวดัชลบุรี  จาํนวน 78,248 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากร จาํนวน 400 คน 
โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ตามสูตรของ 
Yamane (1973)  
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- ตาํแหน่งงาน 
- อายกุารทาํงาน 
- ประสบการณ์ฝึกอบรม ความผูกพนัในงาน 

- ความกระตือรือร้น 
- การทุ่มเทอุทิศ 
- ความจดจ่อใส่ใจ 

ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัย 
 - นโยบายการบริหารองคก์ร 
 - ความรู้และการปฏิบติัตามของพนกังาน 
 - ทศันคติของพนกังาน 
 - การยดึมัน่ของพนกังาน 
 - สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 - การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 
 - การใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั 
 - การตระหนกัต่อความเส่ียง 
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 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิัย  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษารายได ้
โรคประจาํตวั ประสบการณ์การทาํงาน ประสบการณ์การไดรั้บอนัตรายจากสารเคมี ประสบการณ์
การไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัสารเคมี  เป็นขอ้คาํถามแบบมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบและเติมขอ้ความ จาํนวน 
10 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยั  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความรู้สึกและ
ความคิดเห็นซ่ึงผูวิ้จยัดดัแปลงจาก Vinodkumar and Bhasi (2009) การสร้างขอ้คาํถามใช้แบบวดั
ความคิดเห็น มีลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยใหผู้ต้อบเลือกตวัเลือก
ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของตนเองเพียง 1 คาํตอบ 
 ส่วนท่ี 3 ความผูกพนัในงาน เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความรู้สึกและความคิดเห็นซ่ึงผูว้ิจยั
ดดัแปลงจาก Schaufeli, Bakker and Saranova (2006) การสร้างขอ้คาํถามใชแ้บบวดัความคิดเห็น มี
ลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยให้ผูต้อบเลือกตวัเลือกท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของตนเองเพยีง 1 คาํตอบ 
 

ผลการวจัิย 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ในอตัราร้อยละ 94.00  มีอายรุะหว่าง  30-39 ปี ในอตัราร้อยละ 58.90 มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่ 
ในอตัราร้อยละ 44.00 มีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ี ปวช./ปวส./อนุปริญญา ในอตัราร้อย 96.80 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท  ในอตัราร้อยละ 79.20 ดา้นประสบการณ์การทาํงาน  1-3 ปี ในอตัราร้อยละ 
61.20 และมีตาํแหน่งงานส่วนใหญ่คือพนกังานทัว่ไป อตัราร้อยละ 93.50 
 ส่วนที ่2 ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยั  
 ผูว้ิจยัไดจ้ดัแบ่งประเภทของคุณภาพในการให้บริการเป็น 7 ประเภทหลกั คือ ดา้นนโยบาย
การบริหารองคก์ร ดา้นความรู้และการปฏิบติัตามของพนกังานดา้นทศันคติของพนกังาน ดา้นการ
ยึดมัน่ของพนกังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 
ดา้นการใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั และดา้นการตระหนกัต่อความเส่ียง พบว่า ระดบัคิดเห็น
เก่ียวกบัผลรวมส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.37) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้น
นโยบายการบริหารองคก์รสูงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.64) รองลงมา คือ ดา้นทศันคติของพนกังาน
มีค่าเฉล่ียท่ี ( X = 4.50) ดา้นการยดึมัน่ของพนกังานมีค่าเฉล่ียท่ี ( X = 4.43)  ดา้นความรู้และการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานมีค่าเฉล่ียท่ี ( X = 4.43) ด้านการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินมี
ค่าเฉล่ียท่ี ( X = 4.39) ด้านการให้ความสําคญัด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียท่ี ( X = 4.30) ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีค่าเฉล่ียท่ี ( X = 4.04) และดา้นการตระหนกัต่อความเส่ียง ( X = 
4.09) ตามลาํดบั 
 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัความผูกพนัในงานของพนักงานโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรี  
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความผูกพนัในงาน 

ความผูกพนัในงาน 
N  = 400 ระดบั 

ความคดิเห็น 
ลาํดับท่ี 

 X       SD 

1. ความกระตือรือร้น     4.24   0.55      มากท่ีสุด        2 
2. การทุ่มเทอุทิศ 4.23 0.46 มากท่ีสุด 3 
3. ความจดจ่อใส่ใจ 4.30 0.51 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.25 0.52 มากทีสุ่ด  
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ดา้นความผูกพนัในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.29) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
ความจดจ่อใส่ใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4 .30) รองลงมาคือ ความจดจ่อใส่ใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( X = 4.24)  และการทุ่มเทอุทิศมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.23) ตามลาํดบั 
 ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐานผลลพัธ์ดา้นความปลอดภยั เม่ือ

พิจารณาทดสอบสมมติฐานส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในงานของพนกังาน 
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ตารางท่ี 2 ทดสอบสมมติฐานส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในงาน 
  ของพนกังาน 

* p < .05 
 

ความผูกพนั
ในงาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
สถานะภาพ

สมรส 
ระดับ

การศึกษา 
รายได้ 

ประสบการ
ณ์ทาํงาน 

ตําแหน่งงาน 

ดา้นความ

กระตือรือร้น 
0.00* 
ชาย 

( x = 4.33) 
หญิง 

( x = 3.91) 

0.01* 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 
( x = 4.21) 

30-39 ปี 
( x = 4.37) 

0.20 
โสด/หยา่ร้าง 
( x = 4.26) 

สมรส 
( x = 4.35) 

0.99 
ตํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั

มธัยมศึกษา 
( x = 5.00) 
ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา 
( x = 4.30) 

0.00* 
20,000-

30,000บาท 
( x = 4.25) 

30,000-
40,000บาท 
( x = 4.58) 

 

0.00* 
3-5 ปี 

( x = 4.42) 
5 ปีข้ึนไป 

( x = 3.98) 
 
  

0.89 
พนกังาน

ทัว่ไป 
( x = 4.30) 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ

ฝ่ายผลิต 
( x = 4.20) 

ดา้นการ

ทุ่มเทอุทิศ 
0.00* 
ชาย 

( x = 4.51) 
หญิง 

( x = 4.26) 

0.25 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 
( x = 4.55) 

30-39 ปี 
( x = 4.47) 

 
 

0.84 
โสด/หยา่ร้าง 
( x = 4.51) 

สมรส 
( x = 4.54) 

0.63 
ตํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั

มธัยมศึกษา 
( x = 4.40) 
ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา 
( x = 4.50) 

0.01* 
20,000-

30,000บาท 
( x = 4.52) 

30,000-
40,000บาท 
( x = 4.70) 

 

0.00* 
3-5ปี 

( x = 4.13) 
5 ปีข้ึนไป 

( x = 4.70) 
 

0.31 
พนกังาน

ทัว่ไป 
( x = 4.50) 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ

ฝ่ายผลิต 
( x = 4.33) 

ดา้นความ 
จดจ่อใส่ใจ 

0.58 
ชาย 

( x = 4.24) 
หญิง 

( x = 4.18) 

0.33 
ตํ่ากวา่ 30 ปี 
( x = 4.21) 

30-39 ปี 
( x = 4.26) 

0.53 
โสด/หยา่ร้าง 
( x = 4.15) 

สมรส 
( x = 4.30) 

0.45 
ตํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั

มธัยมศึกษา 
( x = 4.80) 
ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา 
( x = 4.24) 

0.19 
20,000-

30,000 บาท 
( x = 4.19) 

30,000-
40,000 บาท 
( x = 4.27) 

 

0.01* 
3-5ปี  

( x = 4.33) 
5 ปีข้ึนไป 

( x = 4.95) 
 

0.83 
พนกังาน

ทัว่ไป 
( x = 4.24) 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ

ฝ่ายผลิต 
( x = 4.13) 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลต่อความผกูพนัในงาน 
โดยท่ีเพศชายมีความผูกพนัในงาน ดา้นความกระตือรือร้น ดา้นการทุ่มเทอุทิศ มากกว่าเพศหญิง 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุมีผลต่อความผูกพนัในงาน โดยท่ีอายุระหว่างตํ่ากว่า 30 ปี มี
ความผกูพนัในงาน ดา้นความกระตือรือร้น นอ้ยกวา่ อาย ุ30-39 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05   
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้มีผลต่อความผกูพนัในงาน โดยท่ีรายได ้30,000-40,000 บาท 
มีความผกูพนัในงาน ดา้นความกระตือรือร้น และดา้นการทุ่มเทอุทิศ มากกว่ารายได ้20,000-30,000
บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ทาํงาน มีผลต่อความผกูพนัในงานโดยท่ีประสบการณ์
การทาํงานระหว่าง 3-5 ปี มีความผกูพนัในงานดา้นความกระตือรือร้น ดา้นการทุ่มเทอุทิศ และดา้น
ความจดจ่อใส่ใจ มากกวา่ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
 
ตารางท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัของพนกังาน 

* p < .05 
 

ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัย 

ความผูกพนัในงาน 

การให้ความช่วยเหลอื การสํานึกในหน้าที ่ การอดทนอดกลั้น 

β p β p β p 

1. นโยบายการบริหารองคก์ร 0.16 0.10* 0.087 0.170 0.04 0.55 

2. ความรู้และการปฎิบติัตามของ 
    พนกังาน 

0.14 0.30* 0.020 0.751 0.06 0.38 

3. ทศันคติของพนกังาน 0.19 0.04* 0.194 0.02* 0.15 0.04* 

4. การยดึมัน่ของพนกังาน 0.17 0.06* 0.127 0.04* 0.11 0.11 

5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 0.09 0.076 0.064 0.209 0.10 0.08 

6. การเตรียมความพร้อมในภาวะ 
    ฉุกเฉิน 

-0.03 0.809 -0.037 0.478 -0.03 0.52 

7. การใหค้วามสาํคญัดา้นความ 
    ปลอดภยั 

0.20 0.02* 0.246 0.00* 0.20 0.07 

8. การตระหนกัต่อความเส่ียง 0.05 0.99 0.322 0.00* 0.23 0.00* 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยส่ิงแวดลอ้มดา้นความ
ปลอดภยัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในงานของพนกังานในดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 1. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัดา้นน้ีเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารองคก์ร ความรู้และการปฏิบติัตามของพนกังาน ทศันคติของพนกังาน การ
ยดึมัน่ของพนกังาน และการใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั 
 2. การสาํนึกในหนา้ท่ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัดา้นน้ีเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่ 
ทศันคติของพนกังาน การยดึมัน่ของพนกังาน การใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั การตระหนกัต่อ
ความเส่ียง 
 3. ดา้นการอดทนอดกลั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัดา้นน้ีเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย  
ไดแ้ก่ ทศันคติของพนกังาน การตระหนกัต่อความเส่ียง 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในงานของ

พนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรี ดงัต่อไปน้ี 
 ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกนั พนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 
3 ในจงัหวดัชลบุรี มีความผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนัเร่ืองบุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีทศันคติดา้น
ความผูกพนัในงานแตกต่างกนั มีความรู้และการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั รายไดเ้ป็น
แรงจูงใจให้พนกังานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรีทาํงานหนกั ถา้พนกังาน
ขบัรถสามารถทาํตามเง่ือนไขการทาํงานท่ีนายจา้งกาํหนดไวจ้ะทาํให้ไดร้ายไดต้ามท่ีตกลง ผูท่ี้มี
ประสบการณ์มากจะมีความผกูผนัในงานมากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยซ่ึงสดคลอ้งกบังาน รัตนวรรณ 
ศรีทองเสถียร (2552) 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยั มีอิทธิพลต่อความผกูพนัในงานของพนกังาน
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 ในจงัหวดัชลบุรี ดา้นความกระตือรือร้น ดา้นการทุ่มเทอุทิศ 
ดา้นความจดจ่อใส่ใจ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดา้นการใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั ดา้นความรู้และการปฏิบติังานของพนกังาน 
และดา้นการตระหนกัต่อความเส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน ปัทมา พุม่มาพนัธ์ (2542) 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. นโยบายการบริหารองคก์ร การประกาศนโยบายท่ีชดัเจนดา้นความปลอดภยัส่งผลให้
พนกังานไดรั้บข่าวสาร และดาํเนินตามนโยบายท่ีชดัเจนและดียิ่งข้ึน และเป็นแนวทางของทิศทาง
ของบริษทัในการจดัการดา้นความปลอดภยัลดความผิดพลาดและการสูญเสีย 
 2. ความรู้และการปฏิบติัตามของพนกังาน การสร้างค่านิยมบุคลากรให้มีความกระตือรือร้น
ต่อการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาตนเองและองคก์ร และสร้างความตระหนกัต่อความสาํคญัของการจดัการ
ความรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นอะไรท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมไดเ้ร็วท่ีสุด และ
การสาํนึกในหนา้ท่ี ผูบ้ริหารควรทาํความเขา้ใจว่าสถานะในปัจจุบนัองคก์รหลายองคก์รมีความตอ้งการ
ท่ีจะพยายามรักษาคนหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถและความชาํนาญใหไ้ดม้ากท่ีสุด จากการศึกษา
ขอ้มูลในดา้นการมีส่วนร่วมและความผกูพนัทางใจท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมอนัพึงประสงค ์
ทาํให้ทราบว่าการท่ีจะให้พนกังานมีความผกูพนัและการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีองคก์ร สามารถสร้าง
ข้ึนได ้โดยสนบัสนุนหรือสร้างกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์ใหก้บัองคก์ร ให้ความสาํคญัใน
ดา้นความใส่ใจในตวัพนกังาน 
 3. ทศันคติของพนกังาน การให้ขอ้มูลและทศันคติท่ีดีในการแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
การจดัการความปลอดภยัในงานท่ีรับผิดชอบ และการอดทนอดกลั้น องคก์รควรจะมีการสร้างการรับรู้
การสนบัสนุนจากองคก์รในดา้นของอตัราผลตอบแทนการใหค้วามช่วยเหลือองคก์ร เพราะการรับรู้
การสนบัสนุนในองคก์รจะมีผลทางดา้นจิตวิทยาต่อพนกังาน เพราะพนกังานจะรู้สึกว่าองคก์รให้
ความใส่ใจในตวัพนกังานเองมีการให้ค่าตอบแทนท่ียติุธรรม พนกังานก็จะมีทศันคติทางดา้นบวก
มากข้ึนและจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีดีออกมาได ้
 4. การยดึมัน่ของพนกังาน การยดึมัน่ของพนกังานมีบทบาทสําคญัต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ในกรอบของ
ความปลอดภยัท่ีกาํหนดไว ้
 5. การให้ความสําคญัดา้นความปลอดภยั เป็นแนวทางท่ีทุกสถานท่ีตอ้งดาํเนินการ การ
ดาํเนินการให้ดียิ่ง ๆ ทั้งในดา้นการฝึกอบรมความปลอดภยั การฝึกซ้อม เป็นกิจกรรมตวัอยา่งท่ีทาํ
ใหพ้นกังานเห็นความสาํคญัดา้นความปลอดภยัอยา่งดียิง่ข้ึน 
 6. การตระหนกัต่อความเส่ียงเป็นส่ิงสาํคญัต่อองคก์รท่ีสร้างผมต่อเน่ืองใหพ้นกังานตระหนกั 
และเกิดส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน 
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คุณภาพการบริการที่มีอทิธิพลต่อความภักดขีองลูกค้า 
ธนาคารพาณชิย์ในจังหวดัสุพรรณบุรี 

SERVICE QUALITY AFFECTING CUSTOMER LOYALTY 
A COMMERCIAL BANK IN SUPHAN BURI PROVINCE 

 
นริศรา อุ่นประเสริฐสุข* 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์** 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดั
สุพรรณบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพ่ือเปรียบเทียบความภกัดีของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
พาณิชย ์ในจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค 4) เพ่ือศึกษาระดบัของคุณภาพการใช้
บริการของธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีมีผลต่อทศันคติของลูกคา้ กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั
น้ี คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 400 ราย ผลวิจยั พบว่า คุณภาพ
การบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความ 
ถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นความรวดเร็วในการดาํเนินงาน ดา้นความตรงต่อเวลา และดา้นความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ ดา้นการบอกต่อ ไดแ้ก่ ดา้นความ
เอาใจใส่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นความรวดเร็วในการดาํเนินงาน ดา้นความตรงต่อเวลา และ
ดา้นความรู้ความสามารถของพนกังาน ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: ธนาคารพาณิชย,์ คุณภาพการบริการ, ความภกัดี, ความพึงพอใจ, ความผกูพนั, การบอกต่อ 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
   ปีการศึกษา 2564 
** รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the level of service quality of commercial 
banks in Suphanburi province, 2) to compare attitudes of commercial bank customers in Suphanburi 
province classified by personal factors, 3) to compare attitudes of commercial banking customers 
in Suphanburi province classified by consumer behavior, 4) to study the level of service quality of 
commercial banks in Suphanburi province that affects customer attitudes. The sample group of this 
research was 400 customers who came to commercial banks in Suphanburi province research results: 
1) Customer loyalty was satisfaction, affiliation and word of mouth overall was at a moderate level. 
2) The loyalty of commercial bank customers in Suphanburi province differs according to factors 
of gender age education level occupation and average monthly income. 3) Service quality factors 
affect satisfaction, namely attention accuracy the speed of operation punctuality and knowledge 
and competence of employees respectively accuracy the speed of operation punctuality and the 
knowledge competence of the employees, respectively. As for the engagement factor including the 
attention aspect accuracy the speed of operation punctuality knowledge and competence of the 
employees, respectively. As for the word-of-mouth factor including the attention aspect accuracy the 
speed of operation punctuality knowledge and competence of the employees, respectively 
Keywords: commerclal bank, service quality, loyalty, satisfactio, commitment, word of mouth. 
 

บทนํา  
 ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินเอกชนประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาทสูงในดา้นการเจริญเติบโต

ของในประเทศ  คือ ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีระดมเงินฝากจากประชาชนและให้สินเช่ือ
แก่นกัลงทุนหรือผูต้อ้งการเงินลงทุน โดยธนาคารพาณิชยมี์หนา้ท่ีในการรับฝาก การโอนเงิน การให้
สินเช่ือ การใหเ้ช่าตูนิ้รภยัเพื่อเกบ็รักษาทรัพยสิ์นการจาํหน่ายพนัธบตัรรัฐบาล การแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ บริการตัว๋แลกเงิน ตลอดจนบริการรับชาํระค่าสาธารณูปโภค นอกจากน้ีธนาคารพาณิชย ์ 
ยงัมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง 

 งานวิจยัท่ีผา่นมาไดมี้การศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการของธนาคารใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอหนอง
หญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี (เกณรา ณ ถลาง, ภูษิต วงศห์ล่อสายชล, 2556) การศึกษาคุณภาพการให ้
บริการท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (ธรรมพฤฒ แสงประเสรฐ, 2558) การรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการของผูใ้ชบ้ริการ (กิจดี ยงประกิจ, 2559) อิทธิพลคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
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ของลูกคา้ธนาคารอิสลาม (ปาริชาติ เบญ็ฤทธ, 2562) คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา
ดอนหัวฬ่อ จงัหวดัชลบุรี (ชลธิชา ศรีบาํรุง, 2557) เน่ืองจากงานบริการลูกคา้คือหัวใจสาํคญัในการ
สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ เพ่ือครองใจลูกคา้ในปัจจุบนั ดงันั้นคุณภาพการบริการจึงสาํคญัมาก 
เพ่ือเป็นองคก์รท่ีใหบ้ริการเป็นเลิศ ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี
ของลกูคา้ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัสุพรรณบุรี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัสุพรรณบุรีจาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัสุพรรณบุรีจาํแนก
ตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 4. เพ่ือศึกษาระดบัของคุณภาพการใชบ้ริการของธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ี
มีผลต่อความภกัดีของลูกคา้  
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดั
สุพรรณบุรี ท่ีแตกต่างกนั  
 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดั
สุพรรณบุรี ท่ีแตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดั
สุพรรณบุรี  
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
ตวัแปรอสิระ (independent variable)           ตวัแปรตาม (dependentvariable) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณวิธีการสาํรวจและวิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเคยทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านการใชบ้ริการ
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี 

คุณภาพการบริการ 
1. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
2. ดา้นความเอาใจใส่ 
3. ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 
4. ดา้นความรวดเร็วในการดาํเนินงาน 
5. ดา้นความตรงต่อเวลา 
6. ดา้นความรู้และความสามารถของพนกังาน 

ข้อมูลพฤติกรรมการรับบริการ 
1. ธนาคารท่ีใชบ้ริการ 
2. ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ 
3. ช่องทางการใชบ้ริการ 
4. ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 
5. ช่วงเวลาติดต่อรับบริการ 

ความภกัดีของลูกค้า 
1. ดา้นความพึงพอใจ 
2. ดา้นความผกูพนั 
3. ดา้นพฤติกรรมการบอกต่อ 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเคยทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นการใชบ้ริการ
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 400 คน ดว้ยวิธีของ Taro Yamane (1967) 
แต่เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจาํนวนท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ด ้จึงไดใ้ชสู้ตร
การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากร ซ่ึงกาํหนดความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 หรือระดบั
นยัสาํคญั .05 
 

ผลการวจัิย 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.3 มีช่วงอาย ุ21-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี/เทียบ เท่าคิดเป็นร้อยละ 59.8 มีอาชีพเป็นลูกจา้ง
หรือพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวดั
สุพรรณบุรี 
 พบวา่ คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี 
เลือกใชธ้นาคารกรุงศรีอยธุยา คิดเป็นร้อยละ 42.8 เลือกใชอ้าํเภอเมืองสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 42 
ใชธุ้รกรรมทางดา้นบริการฝาก-ถอน คิดเป็นร้อยละ 27.5 โดยเลือกใชช่้องทางเคานเ์ตอร์ คิดเป็นร้อยละ
84.5 โดยใชบ้ริการเดือนละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 41 ใชบ้ริการช่วงเชา้เวลา (08.30-12.00 น.) คิดเป็น
ร้อยละ 41.3 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนั้นเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นคุณภาพต่อความภกัดี โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 2.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบั ดา้นความพึงพอใจ 
( X =  2.90) รองลงมาคือ ดา้นความผกูพนั ( X = 2.90) และดา้นการบอกต่อ ( X = 2.65) ตามลาํดบั 

 ส่วนที ่4 ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารพาณิชย์

ในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ตารางท่ี 1 ความภกัดีของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ความภกัดีของ

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

ธนาคารพาณิชยใ์น

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

เพศ 
 

อาย ุ
 

ระดบัการศึกษา 

 
อาชีพ 

 

รายได ้
เฉล่ีย 

ต่อเดือน 
ดา้นความ 
พึงพอใจ 

ชาย 
 ( =3.13) 

หญิง  
( =2.94) 

ตํ่ากวา่ 21 ปี
( =3.28) 

21- 30 ปี ( =2.74) 
31- 40 ปี ( =3.11 ) 
41-50 ปี ( =3.30) 
51-60 ปี ( =3.25) 

61 ปีข้ึนไป ( =3.43) 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
( =3.22 ) 
ปริญญาตรี

เทียบเท่า 
( =2.87) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
( =3.24) 

 

นักเ รียนนักศึกษา  
( =3.14) 

ข้าราชการ  ( =2.57) 
ลูกจา้ง/พนกังาน 

( =3.00) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

( =3.69) 
เจา้ของกิจการ ( =3.40) 

อ่ืน ๆ ( =2.87) 

ไม่เกิน10,000 ( =3.11) 
10,001 20,000 ( =2.79) 

20,001-30,000 
( =2.92) 

30,001-40,000 
( =3.26) 

40,001-50,000 
( =3.19) 

50,001 ข้ึนไป  
( =3.40) 

ดา้นการบอกต่อ ชาย 
 ( =2.73) 

หญิง  
( =2.60) 

ตํ่ากวา่ 21 ปี
( =2.94) 

21 – 30 ปี ( =2.35) 
31 – 40 ปี ( =2.81) 
41 – 50 ปี ( =2.95) 
51 – 60 ปี ( =2.93) 
61 ปีข้ึนไป ( =2.98) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
( =2.89) 
ปริญญาตรี

เทียบเท่า 
( =2.50) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
( =2.76) 

 

นักเ รียนนักศึกษา  
( =2.75) 
ข้าราชการ  
( =2.18) 

ลูกจา้ง/พนกังาน 
( =2.65) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
( =3.36) 

เจา้ของกิจการ ( =3.06) 
อ่ืน ๆ ( =2.93 

ไม่เกิน 10,000  
( =2.71) 

10,001-20,000 
( =2.41) 

20,001-30,000 
( =2.59) 

30,001-40,000 
( =3.08) 

40,001-50,000 
( =3.01) 

50,001 ข้ึนไป 
( =2.96) 

ดา้นความผกูพนั ชาย 
( =2.97) 
หญิง 

( =2.85) 

ตํ่ากวา่ 21 ปี
( =3.13) 

21-30 ปี ( =2.63) 
31-40 ปี ( =3.11) 
41-50 ปี ( =3.13) 
51-60 ปี ( =3.08) 

61 ปีข้ึนไป ( =3.27) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
( =3.13) 
ปริญญาตรี

เทียบเท่า 
( =2.76) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
( =2.85) 

 

นักเ รียนนักศึกษา  
( =3.05) 
ข้าราชการ  
( =2.41) 

ลูกจา้ง/พนกังาน 
( =2.93) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
( =3.31) 

เจา้ของกิจการ 
( =3.29) 

อ่ืน ๆ ( =2.80) 

ไม่เกิน10,000 ( =3.05) 
10,001-20,000 

( =2.61) 
20,001-30,000 

( =2.93) 
30,001-40,000 

( =3.22) 
40,001-50,000 

( =3.12) 
50,001 ข้ึนไป 

( =3.20) 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีต่างกนัจะมีความภกัดีของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการธนาคารพาณิชยท่ี์แตกต่างกนัในดา้นความพึงพอใจ 
ความผูกพนั และการบอกต่อ ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการของธนาคารพาณิชย์
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
          สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
พาณิชยใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ 
 ลูกคา้ ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ด้านความ 
พงึพอใจ 

ด้านความผูกพนั 
ด้านการ 
บอกต่อ 

 B                t B                t B                t 
1. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก -0.14 2.78 -0.15 -2.34 -0.28 -3.76 
2. ดา้นความเอาใจใส่ 0.03 -2.35 0.07 1.23 0.02 0.26 
3. ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 0.51 0.48 0.73 13.58 0.66 10.96 
4. ดา้นความรวดเร็วในการดาํเนินงาน 0.72 6.42 0.06 0.84 0.06 0.73 
5. ดา้นความตรงต่อเวลา 0.30 13.73 0.31 5.87 0.39 6.20 
6. ดา้นความรู้ความสามารถของพนกังาน 0.66 0.87 0.61 11.29 0.58 9.03 

R2= 0.79 *p < .05  

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อ ความภกัดีของลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี  

 1. ดา้นความพึงพอใจ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในดา้น
พึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นความรวดเร็วในการดาํเนินงาน ดา้นความตรงต่อเวลา 
และดา้นความรู้ความสามารถของพนกังาน ตามลาํดบั 

 2. ดา้นความผูกพนั ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในดา้นความ
ผกูพนั ไดแ้ก่ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นความรวดเร็วในการดาํเนินงาน ดา้น
ความตรงต่อเวลา และดา้นความรู้ความสามารถของพนกังานตามลาํดบั 
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 3. ดา้นการบอกต่อ ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในการบอกต่อ 
ไดแ้ก่ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นความรวดเร็วในการดาํเนินงาน ดา้นความ
ตรงต่อเวลา และดา้นความรู้ความสามารถของพนกังานตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้

ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงผลวิจยัพบว่า คุณภาพการบริการดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 
ดา้นความรวดเร็วในการดาํเนินงาน ดา้นความตรงต่อเวลา และดา้นความรู้ความสามารถของพนกังาน 
มีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นวลอนงค ์ผานดั (2557) สิริลกัษณ์ ทองพูน (2559) ในขณะท่ีดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
และดา้นความเอาใจใส่นั้นอาจไม่ตอบสนองต่อคุณภาพการบริการทาํให้มีความแตกต่างของบริบท

และสภาพแวดลอ้มของธนาคารและผูใ้ช้บริการ จึงทาํให้องค์ประกอบคุณภาพการบริการบาง

ประเด็นไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบัการศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของ 
Rehman (2012) พบวา่ ความเอาใจใส่และส่ิงอาํนวยความสะดวกเป็นปัจจยัหลกัในการบริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 1. ธนาคารควรมีสาขาแบบสาขาธนาคารให้ดูทนัสมยั วสัดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีดี มีความ
พร้อมดา้นการให้บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ธนาคารควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่
คนพิการ สถานท่ีตั้งไม่แออดั มีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง มีท่ีจอดรถ และมีท่ีนัง่สําหรับลูกคา้อยา่งเพียงพอ 
เป็นตน้ เน่ืองจากลูกคา้เนน้ความสะดวกสบายและง่ายในการเขา้ใชบ้ริการเป็นหลกั 
 2. พนกังานควรให้บริการลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ เช่น ให้ความเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการแต่
ละรายเป็นการส่วนตวั มีความสนใจผูใ้ชบ้ริการ ให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการอย่างเท่าเทียมกนั และถือ
ผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการเป็นสําคญั เป็นตน้ อีกทั้งสร้างความรู้สึกเป็นกนัเองแก่ลูกคา้จนเกิด
ความผกูพนัในการใชธ้นาคารท่ีใชเ้ป็นประจาํ และเกิดความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการในระยะยาว 
 3. ธนาคารควรทาํความเขา้ใจลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความพึงพอใจในการใชบ้ริการและการเกิดความ
ภกัดีในการใชบ้ริการอีกดว้ย 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่มธนาคารของรัฐและกลุ่มสถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่ธนาคาร รวมถึงช่องทางการบริการท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน บริการออนไลน์ ช่องทางอตัโนมติั 
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บริการอ่ืน ๆ และการใชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นภาคธุรกิจ เพ่ือใหค้รอบคลุมถึงธุรกรรมทางการเงิน
และธุรกิจธนาคารท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีอทิธิพลต่อการ
บอกต่อและความตั้งใจใช้บริการซ้ําของผู้อยู่อาศัยในจังหวดัชลบุรี 

SERVICE QUALITY OF A SECURITY COMPANY INFLUENCING 
WORD OF MOUTH AND CONTINUANCE INTENTION IN CHONBURI  

PROVINCE 
 

เรือเอก ปภังกร ธารสุวรรณ์* 
Lt. Papangkorn Thansuwan 

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

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัทศันคติของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อบริษทั
รักษาความปลอดภยัแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัทศันคติของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อ
บริษทัรักษาความปลอดภยัแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 3) เพ่ือ
ศึกษาระดบัอิทธิพลของคุณภาพการบริการท่ีมีต่อทศันคติของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อบริษทัรักษาความ

ปลอดภยัแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้พกัอาศยัในโครงการ
หมู่บา้นจดัสรรและพนกังานท่ีทาํงานออฟฟิศในอาคารท่ีมีการให้บริการรักษาความปลอดภยัใน อาํเภอ
สตัหีบ จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 433 คน  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทศันคติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการบา้นจดัสรรและอาคารสาํนกังาน
ออฟฟิศในจงัหวดัชลบุรี ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจ ดา้นการบอกต่อ และดา้นความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัทศันคติของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อบริษทัรักษาความปลอดภยัแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัชลบุรีแตกต่างกนัตามเพศ อาย ุการศึกษา รายได ้และอาชีพ 3) ปัจจยัคุณภาพการบริการ
.... 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564  
** รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ของบริษทัรักษาความปลอดภยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นบุคลิกภาพ
และดา้นศกัยภาพ ตามลาํดบั ส่วนท่ีมีผลต่อการบอกต่อ ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพ ดา้นบุคลิกภาพ และ
ดา้นกระบวนการทาํงาน ตามลาํดบั และปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ า
ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นบุคลิกภาพ ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: บริษทัรักษาความปลอดภยั, อิทธิพลต่อความพึงพอใจ, อิทธิพลต่อการบอกต่อ, 
                 อิทธิพลต่อการใชบ้ริการซํ้า 
 

ABSTRACT 
 This research had the objective that were 1) to study the level of residents towards a security 
company in Chonburi province, 2) to compare residents' attitudes towards a security company in 
Chonburi province based on personal factors, and 3) to study the level of influence of service quality 
on residents' attitudes towards a security company in Chonburi province. The sample group used 
in this research were 433 residents of the housing estate project and office buildings in Sattahip 
district, Chonburi province. 
 The research findings showed that 1) the overall attitude of the residents in the housing 
project and office building in Chonburi province were at highest level, 2) residents' attitudes towards a 
security company in Chonburi province based on gender, age, education, income, and occupation, 
and 3) the quality of service factors of the security companies that had an effect on satisaction were 
reliability, personality, and competence; factors affectin word of mouth were competence, personality, 
and process; factors affecting reuse intention were competence, reliability, and personality, respectively. 
Keywords: security company, influence on satisfaction, influence on referral, influence on repeat  
    service. 
 

บทนํา 
 ธุรกิจรักษาความปลอดภยัในไทยเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2508 ซ่ึงเร่ิมจากการว่าจา้งให้มีคน
ดูแลรักษาความปลอดภยัในฐานทพัในช่วงการรบสงครามเวียดนาม เช่นท่ีอู่ตะเภา มีการกาํหนด
คุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเขา้มาทาํหนา้ท่ีว่าตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัและ

มีระเบียบวินยัเป็นอยา่งดี ซ่ึงในขณะนั้นไดมี้บุคคลกลุ่มหน่ึงรวบรวมทหารท่ีปลดประจาํการมา
ทาํหนา้ท่ีเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัใหฐ้านทพั หลงัจากนั้นมีบุคคลท่ีเร่ิมตน้งานดา้นการรักษา
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ความปลอดภยัของเอกชนแห่งประเทศไทยเม่ือเศรษฐกิจมีความเติบโตข้ึนเป็นลาํดบั ทาํให้มีความ
ตอ้งการของบุคลากรดา้นการรักษาความปลอดภยัเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากเม่ือธุรกิจมีการเจริญเติบโต

อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบังานรักษาความปลอดภยัสามารถท่ีจะทาํเป็นอาชีพได ้จึงมีการจดัตั้งบริษทั
รักษาความปลอดภยัของเอกชนเกิดข้ึน (แสงวนั โรจนธรรม, 2549, หนา้ 29) และไดมี้การรวมตวักนั
จดัตั้งสมาคมรักษาความปลอดภยัข้ึน 3 สมาคม ไดแ้ก่ สมาคมผูป้ระกอบการการรักษาความปลอดภยั
แห่งประเทศไทย สมาคมผูบ้ริหารงานรักษาความปลอดภยัแห่งประเทศไทย และสมาคมรักษาความ
ปลอดภยัภาคพ้ืนเอเชีย  
 การรักษาความปลอดภยัเป็นส่ิงจาํเป็นของสังคมจนถือไดว้่าเป็นวิชาชีพท่ีสาํคญัยิง่สาขาหน่ึง 
ผูป้ระกอบกิจการรักษาความปลอดภยัภาคเอกชนไดมี้ความพยายามประสานความร่วมมือกนัระหวา่ง

ราชการ พรรคการเมือง และองค์กรเอกชนที่ประกอบกิจการรักษาความปลอดภยัในการตรา
พระราชบญัญติัวิชาชีพรักษาความปลอดภยั และพระราชบญัญติัการรักษาความปลอดภยัภาคเอกชน 
มาอย่างต่อเน่ือง (วิชัย ศิรินคร, 2545, หน้า 1) อาชีพและธุรกิจรักษาความปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่
สงัคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน  

 ธุรกิจการรักษาความปลอดภยัมีความสาํคญัต่อประชาชน ธุรกิจ บริษทั ห้างร้าน เพ่ือให้
ความคุม้ครองป้องกนัความปลอดภยัใหแ้ก่ทรัพยสิ์น โดยปัจจยัพื้นฐานท่ีสาํคญัคือ “ทรัพยากรบุคคล” 
หากขาดพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทศันคติท่ีเหมาะสมเขา้มาทาํงาน ก็อาจจะส่งผลให้
บริษทัรักษาความปลอดภยัแต่ละแห่งขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ขาดศกัยภาพในการพฒันา
กระบวนการทาํงาน อาจส่งผลถึงความลม้เหลวในการดาํเนินงานของบริษทัรักษาความปลอดภยัใน
ระยะยาวได ้ ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งศึกษาและใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการทรัพยก์รมนุษย ์ซ่ึงมี
ความสาํคญัต่อการพฒันาองคก์ร เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีท่ีสุดและพนกังานรักษาความปลอดภยัทาํงาน
ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 ขณะเดียวกนับริษทัรักษาความปลอดภยักมี็ความคาดหวงัให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้จึงมี
ความตอ้งการใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยัทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัรักษาความปลอดภยั
จึงตอ้งตระหนกั และให้ความสาํคญักบัพนกังาน เพ่ือทาํให้พนกังานเหล่านั้นไดรั้บความพึงพอใจจน
นาํไปสู่การเกิดแรงบนัดาลใจใหบุ้คคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการพื้นฐาน
ของมนุษยท่ี์จะนาํไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ท่ีมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลน้ีการศึกษา
ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของบริษทัรักษาความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบอกต่อและความตั้งใจ

ใช้บริการซํ้ าของผูอ้ยู่อาศยัในจงัหวดัชลบุรี เพ่ือให้บริษทัรักษาความปลอดภยัพฒันาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสบความสาํเร็จและเจริญกา้วหนา้ในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัทศันคติของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อบริษทัรักษาความปลอดภยัแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัทศันคติของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อบริษทัรักษาความปลอดภยัแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัชลบุรี โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 3. เพ่ือศึกษาระดบัอิทธิพลของคุณภาพการบริการท่ีมีต่อทศันคติของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อบริษทั
รักษาความปลอดภยัแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ผูพ้กัอาศยัในจงัหวดัชลบุรีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษาประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน และรายไดแ้ตกต่างกนั จะมีทศันคติต่อบริษทัรักษาความปลอดภยัแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชลบุรีท่ีแตกต่างกนั 
 2. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อทศันคติของผูอ้ยู่อาศยัในจงัหวดัชลบุรีทั้งดา้นความ
พึงพอใจ ดา้นการบอกต่อ และดา้นความตั้งใจใชบ้ริการซํ้า 
 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

                   ตวัแปรต้น (independent analysis)                       ตวัแปรตาม (dependent analysis) 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
 1. เพศ 

2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดต่้อเดือน 
5. อาชีพ 

คุณภาพการบริการของบริษทัรักษาความปลอดภัย 
1. ศกัยภาพ 
2. ความเอาใจใส่ 
3. บุคลิกภาพ 
4. กระบวนการทาํงาน 
5. ความน่าเช่ือถือ 

ทศันคติของผู้อยู่อาศัยในจงัหวดัชลบุรี 
1. ความพึงพอใจ 
2. การบอกต่อ 
3. ความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ า 
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วธีิการดาํเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามปลายปิดแบบสะดวก
โดยผูว้ิจยัเดินทางเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง และแบบออนไลน ์
 ประชากร คือ ผูท่ี้พกัอาศยัในโครงการหมู่บา้นจดัสรรและพนกังานท่ีทาํงานออฟฟิศใน
อาคารท่ีมีการใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัในอาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี โดยใชก้ารคาํนวณขนาด
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม และไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร 
โดยใชว้ิธีการหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973, หนา้ 727) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 433 คน 
 

ผลการวจัิย  
 ส่วนที ่1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.7 มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 56.4 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.8  มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 
10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.0 และมีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ตามลาํดบั 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกบัปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการรักษาความปลอดภัย
ในโครงการทีพ่กัอาศัยและอาคารสํานักงานในจงัหวดัชลบุรี 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 

คุณภาพการให้บริการ 
N  = 324 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

ลาํดับท่ี 

X       SD 
 

 ดา้นศกัยภาพ 4.17 0.62 มาก 4 
 ดา้นความเอาใจใส่ 4.29 0.62 มากท่ีสุด 2 
 ดา้นบุคลิกภาพ 4.45 0.62 มากท่ีสุด 1 
 ดา้นกระบวนการทาํงาน 4.21 0.67 มากท่ีสุด 3 
 ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.21 0.71 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.26 0.58 มากทีสุ่ด  
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพการให้บริการรักษาความปลอดภยัในโครงการหมู่บา้นและ
พนกังานในสาํนกังานในจงัหวดัชลบุรีท่ีไดใ้ชบ้ริการรักษาความปลอดภยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด ( X = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.45) รองลงมาดา้นความเอาใจใส่มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.29) อนัดบัสาม 
คือ ดา้นกระบวนการทาํงานกบัดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.21) 
อนัดบัส่ี คือ ดา้นศกัยภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.17) ตามลาํดบั 
 ส่วนที ่3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจยัด้านทศันคตขิองผู้ใช้บริการรักษาความปลอดภัย 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ 

ทศันคตขิองผู้ใช้บริการ 
N =324 ระดบั 

ความคดิเห็น 
ลาํดบัที่ 

X       SD 
1. ดา้นความพงึพอใจ 4.24 0.70 มากท่ีสุด 2 
2. ดา้นการบอกต่อ 4.12 0.71 มาก 3 
3. ดา้นความตั้งใจใชซ้ํ้ า 4.25 0.69 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.20     0.61 มาก  
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลการสาํรวจระดบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งใน
โครงการหมู่บา้นและอาคารสํานกังานในจงัหวดัชลบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงอนัดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยกบัดา้นความตั้งใจใช้
บริการซํ้ า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.25) รองลงมา คือ ดา้นความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด  ( X = 4.24) และอนัดบัสาม คือ ดา้นการบอกต่อ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
4.12) ตามลาํดบั 
 ส่วนที ่4 ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการของบริษทัรักษาความ
ปลอดภยัท่ีมีต่อทศันคติของผูพ้กัอาศยัในจงัหวดัชลบุรี 
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ตารางท่ี 3 ทศันคติของผูท่ี้พกัอาศยัในโครงการหมู่บา้นจดัสรรและพนกังานท่ีทาํงานในสาํนกังาน   
                 ท่ีมีการใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัในอาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีทศันคติท่ีแตกต่าง
กนัดงัน้ี  
  1. ดา้นเพศ  เพศชายมีความพึงพอใจ และความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ ามากกว่าเพศหญิง แต่
มีดา้นการบอกต่อนอ้ยกวา่ 
  2. ดา้นอาย ุ ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 41 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจ และการบอกต่อมากกว่าผูท่ี้
มีอายนุอ้ยกว่า 40 ปี แต่จะมีความตั้งใจใชบ้ริการซํ้านอ้ยกว่าผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 40 ปี  
  3. ดา้นระดบัการศึกษา  ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจ การบอกต่อ 
และความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ามากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ 
  4. รายไดต่้อเดือน ผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากว่า 30,000 บาท มีความพึงพอใจ การบอกต่อ และ
ความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ามากกว่าผูท่ี้มีรายไดสู้งกวา่ 
  5. ดา้นอาชีพ ผูท่ี้มีอาชีพพนกังานบริษทัและขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีการบอกต่อและ 
ความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ามากกว่าอาชีพอ่ืน แต่จะมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่อาชีพอ่ืน 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของคุณภาพการบริการของ
บริษทัรักษาความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบอกต่อและความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าของผูอ้ยูอ่าศยัใน

จงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

ทศันคติผู้อยู่อาศัย 
                       ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ 
ดา้นความพึงพอใจ 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
ดา้นการบอกต่อ 0.04* 0.00* 0.02* 0.00* 0.00* 

ดา้นความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ า 0.07 0.00* 0.00* 0.00* 0.04* 
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ตารางท่ี 4 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อพฤติกรรมของผูอ้ยูอ่าศยั 
                ในโครงการจดัสรรและอาคารสาํนกังานออฟฟิศในจงัหวดัชลบุรี 

ปัจจยัคุณภาพการ

ใหบ้ริการ 
ความพงึพอใจ การบอกต่อ ความตั้งใจใช้บริการซ้ํา 
B t B t B t 

1. ดา้นศกัยภาพ 0.22 4.08* 0.60 8.87* 0.47 6.93* 
2. ดา้นความเอาใจใส่  0.08 1.67 0.05 0.80 -0.02 -0.37 
3. ดา้นบุคลิกภาพ   0.24   5.71* 0.15 2.68* 0.13 2.32* 
4. ดา้นกระบวนการทาํงาน 0.01 0.17 0.16 2.38* 0.09 1.38 
5. ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.49 10.84*    - 0.01  -0.018 0.22 3.70* 
R2= 0.79 *p <.05 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัคุณภาพการดา้นบริการมีผลต่อทศันคติของผูอ้ยูอ่าศยัในจงัหวดั
ชลบุรีในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
  1. ดา้นความพึงพอใจ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมดา้นความพึงพอใจ
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นศกัยภาพ ตามลาํดบั 
  2. ดา้นการบอกต่อ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมดา้นการบอกต่อเรียง
อนัดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นกระบวนการทาํงาน ตามลาํดบั  
  3. ดา้นความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมดา้นความ
ตั้งใจใชบ้ริการซํ้ าเรียงอนัดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้น
บุคลิกภาพ ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัรักษาความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการบอกต่อและความตั้งใจใชบ้ริการซํ้าของผูอ้ยูอ่าศยัในจงัหวดัชลบุรีสามารถนาํมาอภิปรายตาม

ผลเชิงพรรณนาไดด้งัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ  
มีผลต่อทศันคติของผูท่ี้พกัอาศยั ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั นิมิต ซุน้สั้น (2558) ไดศึ้กษา
เร่ืองความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการของสถานท่ีจดัประชุม กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ต พบว่า อาย ุสถานภาพ และระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ
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ของสถานท่ีจดัประชุมในจงัหวดัภูเก็ตโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูพ้กัอาศยัมีผลต่อทศันคติต่อบริษทัรักษาความปลอดภยั พบว่า เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน รายไดต่้อเดือน อาชีพ มีผลต่อทศันคติต่อบริษทัรักษาความปลอดภยั 
ท่ีแตกต่างกนั  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของผูอ้ยู่อาศยัในจงัหวดั
ชลบุรีทั้งดา้นความพึงพอใจ ดา้นการบอกต่อ และดา้นความตั้งใจใชบ้ริการซํ้ า ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1. ดา้นความพึงพอใจ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นศกัยภาพ ตามลาํดบั งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั ไชยชนะ จนัทรอารีย,์ มาเรียม นะมิ 
และอมัพล ชูสนุก (2559) ท่ีพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวเ้น้ือ
เช่ือใจ 2) คุณภาพการให้บริการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ 3) ความไวเ้น้ือเช่ือใจมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ 4) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ 5) ความพึงพอใจ
มีอิทธิพลทางบวกต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า จึงทาํให้ผูท่ี้พกัอาศยัมีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนตามไป
ดว้ย 
  2. ดา้นการบอกต่อ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพ  ดา้น
กระบวนการทาํงาน  และดา้นบุคลิกภาพ มีผลต่อทศันคติตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั ไชยชนะ จนัทรอารีย,์ 
มาเรียม นะมิ และอมัพล ชูสนุก (2559)  ท่ีพบว่า 1) คุณภาพการใหบ้ริการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจ 2) คุณภาพการใหบ้ริการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ 3) ความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ 4) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ 
5) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า โดยการแนะนาํ ครอบครัว มิตรสหาย 
เพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ใหม้าใชบ้ริการส่งผลทาํใหผู้ใ้ชง้านประทบัใจอยากใหค้นใกลชิ้ดได้
ใชร้ะบบท่ีดี ๆ แบบตนเองจึงแนะนาํคนใกลชิ้ดใหม้าใชบ้ริการ 
  3. ดา้นความตั้งใจใช้บริการซํ้ า ปัจจยัคุณภาพการให้บริหารท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ ดา้น
ศกัยภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นบุคลิกภาพ มีผลต่อทศันคติตามลาํดบั งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั 
ไชยชนะ จนัทรอารีย,์ มาเรียม นะมิ และอมัพล ชูสนุก (2559) ท่ีพบวา่ 1) คุณภาพการใหบ้ริการปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจ 2) คุณภาพการใหบ้ริการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจ 3) ความไวเ้น้ือเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ 4) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวก
ต่อการบอกต่อ 5) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า จะส่งผลจูงใจใหผู้ใ้ชง้าน
ยงัคงใชง้านระบบต่อไปเร่ือย ๆ โดยไม่หยดุใชไ้ปสู่ความตั้งใจใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองของลูกคา้ 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

117 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ผูบ้ริหารบริษทัรักษาความปลอดภยัสามารถเพ่ิมปัจจยั
ดา้นทศันคติ ดา้นความพึงพอใจ ดา้นการบอกต่อ และดา้นความตั้งใจใชบ้ริการซํ้าดงัน้ี 
  1. ดา้นบุคลิกภาพ บริษทัรักษาความปลอดภยัควรปรับปรุงคุณภาพการให้บริการใน 
ดา้นบุคลิกภาพ คือ มีการส่งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเขา้ฝึกศึกษาอบรมให้มีทกัษะของเจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และการตอบคาํถามของผูท่ี้ใชบ้ริการรักษา
ความปลอดภยั ควรมุ่งเนน้คุณภาพการอบรมโดยทาํใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่าเป็นบริษทัรักษา
ความปลอดภยัท่ีมีคุณภาพ 
  2. ดา้นศกัยภาพ บริษทัรักษาความปลอดภยัควรปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการในดา้น
ศกัยภาพ  เพื่อให้กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาความปลอดภยัไดรั้บรู้ไดถึ้งคุณภาพโดยเพิ่มศกัยภาพ
การทาํงานของพนกังานรักษาความปลอดภยัใหมี้จุดแขง็ 
  3. ดา้นกระบวนการทาํงาน บริษทัรักษาความปลอดภยั ควรปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ
อยา่งมืออาชีพ เพราะจะเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมความเช่ือมัน่และเช่ือใจแก่ผูท่ี้ไดใ้ชบ้ริการรักษาความปลอดภยั
เพ่ือให้มีความน่าเช่ือถือ เช่น กระบวนการทาํงานในพ้ืนท่ีโครงการจดัสรรในการตรวจสอบบุคคล 
ภายนอก ในเร่ืองการจราจร ในเร่ืองการจดัการภยัดา้นต่าง ๆ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแบบเจาะจงของกลุ่มประชากรในส่วนของท่ีพกัอาศยัในแบบต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
เน่ืองจากประชากรท่ีพกัอาศยัแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
 2. ควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพการใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีลึกข้ึน 
และสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งโดยตรงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
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ปัจจัยในการกาํหนดความสุขเชิงอตัวิสัย  
THE FACTORS OF DETERMINING SUBJECTIVE WELL-BEING 

 
รองศาสตราจารย์ ประภัสสร คาํสวสัดิ์* 

Assoc. Prof. Praphatsorn Khumsawat  
 

บทคดัย่อ            

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์และขนาดของความสัมพนัธ์ระหว่าง 

รายไดป้ระชาชาติต่อหวั การสนบัสนุนทางสังคม สุขอนามยัและอายขุยัเฉล่ีย เสรีภาพในการตดัสินใจ

เลือกทางเดินชีวิต ความเอ้ืออารีในสังคม ความเช่ือมัน่หรือการรับรู้ของประชาชนต่อขอ้มูลการ

คอรัปชัน่ของรัฐ และความรุนแรง วุ่นวายในสังคม ท่ีมีต่อดชันีความสุข โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิจาก 

World Happiness Report ของปี 2017 จาํนวน 155 ประเทศทัว่โลก ผลการวิจยัพบว่า รายไดป้ระชาชาติ

ต่อหัว  การสนบัสนุนทางสังคม สุขอนามยัและอายขุยัเฉล่ีย เสรีภาพในการตดัสินใจเลือกทางเดิน

ชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัดชันีความสุขในทิศทางเดียวกนั (อย่างมีนยัสาํคญั ท่ีระดบัร้อยละ 99) ส่วน

การรับรู้ของประชาชานต่อขอ้มูลการคอรัปชัน่ของรัฐ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีความสุขในทิศทาง

เดียวกนั อยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบัร้อยละ 95 ในขณะท่ี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสาํพนัธ์กบัดชันี

ความสุขในทิศทางเดียวกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั  

คาํสําคญั: ความสุขเชิงอตัวิสยั, ดชันีความสุข 

 

ABSTRACT            

 The purpose of this paper was to study the relationship and size of  the relationship between 

GDP per capita, social support, health-adjusted lift expectancy, freedom to make life choice, generosity 

and perceptions of corruption that effect the happiness index. This paper used secondary data from 

The World Happiness Report 2017on 155 countries.  It was found that  GDP per capita, social support, 

 

 
* อาจารยป์ระจาํสาํนกังานวิจยัและพฒันานวตักรรม มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี                            
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health-adjusted lift expectancy and freedom to make life choice was positive correlated with the 
happiness index (significant at a 99% confidence level). The perceptions of corruption was positive 
correlated with the happiness index (significant at a 95% confidence level). Generosity has no 
significant correlated with the happiness index.  
Keywords: subjective well-being, happiness index. 
 

บทนํา              

 ในปัจจุบนัความสุขมกัเป็นหวัขอ้สาํคญัสาํหรับทั้งนกัวิจยัและสาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในมุมมองทางศาสนาและมุมมองเชิงปรัชญา มีการถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งเร่ืองเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีกาํหนดความสุขรวมทั้งเก่ียวกบัประเดน็ความสุขควรกาํหนดมาจากปัจจยัใดบา้ง  คาํว่า ความสุข 
(happiness) ไดมี้การใชใ้นหลายแนวทางดว้ยกนั ในความหมายท่ีกวา้งท่ีสุดคือ เป็นคาํท่ีครอบคลุม
ถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีดี การใชใ้นความหมายเช่นน้ี “ความสุข” จะมีความหมายคลา้ยกบัคาํว่า “การกินดี
อยูดี่” หรือ “คุณภาพชีวิต” และมีความหมายถึงทั้งระดบับุคคลและสวสัดิการสังคม อน่ึงมีขอ้สงัเกตว่า 
มีงานวิจยัเป็นจาํนวนมาก จากนกัวิจยัในหลาย ๆ สาขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัวิจยัทางดา้นเศรษฐศาสตร์
ความสุข ไดพ้ยายามอธิบายถึงปัจจยัท่ีกาํหนดความสุขของผูค้นโดยทัว่ไป แนวคิดการวดัความสุข
สามารถแบ่งได ้2 รูปแบบ คือ ความสุขแบบอตัวิสัย (subjective well-being) ซ่ึงสามารถไดข้อ้มูล
ความสุขโดยรวมจากการสาํรวจขนาดใหญ่ท่ีมาจากการสัมภาษณ์บุคคลโดยตรงถึงระดบัความสุข

โดยรวมในชีวิต และความสุขแบบภาวะวิสัย (objective well-being) เป็นการวดัในดา้นสุขภาพ ความรู้
หรือการศึกษา การมีซ่ึงส่ิงท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน เช่น ท่ีอยูอ่าศยั นํ้าสะอาด อาหารเพียงพอ สภาพแวดลอ้ม
ดี มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การมีธรรมาภิบาล เป็นตน้ (เสาวลกัษณ์ กิตติประภสัร์, 
ออนไลน,์ 2550) 
 ความสุขในแนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีอธิบายถึงความสุขยอ้นไปตั้งแต่ยคุคลาสสิค 
Bentham (1798) ไดเ้สนอทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีมุ่งไปสู่ความสุขของสังคมซ่ึงเรียกว่าหลกัการ
ความสุขสูงสุดของประชาชน ท่ีมีนยัยะว่า การกระทาํใด ๆ ของรัฐความเป็นไปเพ่ือทาํให้ความสุข
โดยรวมของสังคมสูงสุดโดย Bentham ประเมินอรรถประโยชน์จากการเปรียบเทียบความสุขและ
ความทุกข ์ซ่ึงมีท่ีมาจาก 4 แหล่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ ทางกาย ทางการเมือง ทางคุณธรรม และทางจิตวิญญาณ  
ดงันั้นหลกัการน้ีจึงรวมถึงความสุขดา้นอตัวิสัยของบุคคลดว้ย นักเศรษฐศาสตร์รุ่นต่อมา เช่น 
จอห์น สจวร์ต มิลล ์(John Stuart Mill) ไดเ้พิ่มเติมมิติทางดา้น คุณภาพเขา้ไป เช่น ความสุขมีหลายระดบั
และใหค้วามสาํคญักบัความสุขในระดบัสูง (เชิงปัญญาและคุณธรรม) มากกว่า แต่ต่อมานกัเศรษฐศาสตร์
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ยคุนีโอคลาสสิคหรือเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัท่ีใชใ้นปัจจุบนั ไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
(utility) ท่ีมีกรอบความคิดสมมติฐานว่า ความสุขและความพึงพอใจของมนุษยข้ึ์นอยูก่บัการบริโภค
และการเลือกสินคา้และบริการต่าง ๆ โดยตดัความสุขดา้นอตัวิสัยไป จึงเป็นการมองความสุขแต่ใน
มิติดา้นวตัถุ ซ่ึงขาดมิติทางจิตใจ และจิตวิญญาณของมนุษย ์ทาํใหมี้การวดัการพฒันาและความอยูดี่
มีสุขของประชาชน ดว้ยปัจจยัทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) เท่านั้น อยา่งไรก็ตามนกัเศรษฐศาสตร์ความสุข
รุ่นหลงัในปัจจุบนั ไดป้ระยกุตห์ลกัการอรรถประโยชน์ท่ีข้ึนกบัความสุขมาใชพ้ฒันาต่อในการอธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย ์ดงัเช่นผลงานวิจยัของ Easterlin (Easterlin, R. A.,1974) ท่ีแสดงให้เห็นว่าใน
ระยะยาวคนอเมริกนัไม่ไดมี้ความสุขมากข้ึนทั้งท่ีประเทศมีรายไดสู้งข้ึน แมว้่า ณ ขณะหน่ึงรายได้
จะส่งผลให้คนมีความสุขก็ตาม ผลการศึกษาน้ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปว่าเป็นขอ้โตแ้ยง้ของ Easterlin 
(Easterlin Paradox) ซ่ึงทาํให้นักเศรษฐศาสตร์หันมาสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดก้บั
ความสุขมากข้ึน มีการผสมผสานศาสตร์ต่างสาขา และผนวกเคร่ืองมือดา้นจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์
เขา้ดว้ยกนัทาํใหมี้การพฒันาดา้นเทคนิคการสาํรวจ และงานวิจยัในเร่ืองน้ีเพ่ิมมากข้ึน  
 ความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนา โดยเฉพาะในโลกปัจจุบนัท่ีสังคมมี
ความยุง่ยากซบัซอ้น การพฒันาเพ่ือใหส้ังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข จึงมิอาจมุ่งเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในมิติเดิม ๆ อีกต่อไป ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีควรเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันาและวิธีคิดใน
การพฒันาใหม่ ท่ีมีเป้าหมายเพือ่เพ่ิมความสุขของคนในชาติมากกว่าความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ดว้ยเหตุน้ี
จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งการมีการวดัการพฒันาท่ีมีความหมายมากกว่าการวดัรายไดป้ระชาชาติ GDP 
เพราะ GDP ไม่ไดส้ะทอ้นถึงความสุขหรือความอยูดี่มีสุขในสังคมในมิติอ่ืน ๆ อีกทั้ง GDP เองก็มี
ขอ้บกพร่องหลายประการ เช่นไม่รวมมูลค่าของกิจกรรมท่ีไม่ผ่านตลาด ไม่รวมตน้ทุนของการใช้
ทรัพยากร และไม่ไดส้ะทอ้นถึงความอยู่ดีมีสุขในมิติอ่ืน ๆ เช่น สาธารณสุข การศึกษา และการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมรายการค่าใชจ่้ายในส่ิงท่ีทาํใหส้ังคมมีปัญหา
เช่น ค่าใชจ่้ายในอาวุธและสงคราม ค่าใชจ่้ายในการเจ็บป่วยและมีปัญหาสุขภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้น
ถึงปัญหาในสังคมแต่กลบัช่วยทาํให้ตวัเลข GDP สูงข้ึน ในขณะท่ี แนวคิดความสุขมวลรวม: Gross 
National  Happiness (GNH) ของประเทศ Bhutan (Centre for Bhutan Studies, 2010, p.1) เกิดข้ึนตั้งแต่
ช่วงปลายทศวรรษ 1980 กษตัริยจิ์กม่ี ซิงเกล วงัชุก เป็นผูเ้สนอให้ใช ้GNH เป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การวางแผนพฒันาโดยมุ่งท่ีการบรรลุเป้าหมายความเป็นมนุษยข์องปัจเจคบุคคลอนัไดแ้ก่ ความสุข 
ภายใตก้ารรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมระหว่างการพฒันาทางวตัถุกบัการธาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์

ทางประเพณีและวฒันธรรมของชาติ คุณค่าทางจิตใจ และการรักษาสมดุลของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
เป้าหมายของการพฒันาจะมุ่งทาํใหเ้กิดความสุขมวลรวมสูงสุดเป็นเป้าหมายสุดทา้ย ซ่ึงมีความหมาย
กวา้งกว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด ดชันีความสุขมวลรวมไดถู้กกาํหนดให้มีตวัช้ีวดัหลกั 
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9 ชนิด ซ่ึงไดถู้กเลือกเฟ้นและคดัสรรจากบรรทดัฐานความเป็นอยูข่องประชาชน โดยใหน้ํ้ าหนกัของ
ปัจจยัแต่ละชนิดเท่าเทียมกนั เพราะถือวา่ปัจจยัแต่ละชนิดไดถู้กนาํมาเทียบเคียงใหมี้ความสาํคญัอยา่ง
เท่าเทียมกนั อนัไดแ้ก่ 1) การวดัความสุขเชิงจิตวิทยา 2) การใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 3) พลงัของชุมชน  
4) ความหลากหลายและความยดืหยุน่ของวฒันธรรม 5) สุขภาพ 6) การศึกษา 7) ความหลากหลายและ
ความยดืหยุน่ของระบบนิเวศ 8) คุณภาพชีวิต และ 9) การสร้างธรรมาภิบาล ดงันั้นจึงเป็นประเดน็ท่ี
น่าสนใจยิ่งท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการกาํหนดความสุข ท่ีเป็นความสุขในเชิงอตัวิสัย 
(subjective well-being) ว่าข้ึนอยูก่บัส่ิงใด และมีความสมัพนัธ์เป็นอยา่งไร  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย         

 1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์และขนาดของความสัมพนัธ์ระหว่าง รายไดป้ระชาชาติต่อหวั 
(GDP per capita) การสนบัสนุนทางสังคม (social support) สุขอนามยั และอายุขยัเฉล่ีย (healthy life 
expectancy) เสรีภาพในการตดัสินใจเลือกทางเดินชีวิต (freedom to make life choice) ความเอ้ืออารี
ในสังคม (generosity) ความเช่ือมัน่หรือการรับรู้ของประชาชนต่อขอ้มูลความซ่ือสัตยข์องรัฐบาล
และธุรกิจ (perceptions of corruption) และความรุนแรง วุน่วายในสงัคม (dystopia) ท่ีมีต่อดชันีความสุข  
 2. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปศึกษา เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาของดชันี
ความสุขในอนาคต  
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปัจจยัในการกาํหนดความสุข จากรายงาน World Happiness Report ขององคก์ารสหประชาชาติ
ของประเทศต่าง ๆ (Helliwell, Huang and Wang, 2017, p. 1-4) มีดงัต่อไปน้ี 
  1. ดชันีความสุข (happiness score) เป็นดชันีวดั ความสุข เผยแพร่โดย สหประชาชาติ 
เป็นขอ้มูลท่ีทาํการสาํรวจความสุขจาก 155 ประเทศทัว่โลก โดยใหค้ะแนน ตั้งแต่ 0 ถึง 10 (จากนอ้ยไป
มาก) โดยใชก้ารวิเคราะห์ผา่นตวัแปร 6 ดา้น ไดแ้ก่ มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ การสนบัสนุน
ทางสงัคม อายขุยัเฉล่ีย เสรีภาพในการใชชี้วิต ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ระดบัการคอรัปชัน่  
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ตารางท่ี 1 แสดงดชันีความสุข ปี 2017 ของประเทศต่าง ๆ จาํนวน 155 ประเทศ  

ลาํดับ
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

ลาํดบั
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

ลาํดับ
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

1 Norway 7.537 54 Latvia 5.850 107 Cameroon 4.695 

2 Denmark 7.522 55 South Korea 5.838 108 Iran 4.692 

3 Iceland 7.504 56 Moldova 5.838 109 Albania 4.644 

4 Switzerland 7.494 57 Romania 5.825 110 Bangladesh 4.608 

5 Finland 7.469 58 Bolivia 5.823 111 Namibia 4.574 

6 Netherlands 7.377 59 Turkmenistan 5.822 112 Kenya 4.553 

7 Canada 7.316 60 Kazakhstan 5.819 113 Mozambique 4.550 

8 New Zealand 7.314 61 North Cyprus 5.810 114 Myanmar 4.545 

9 Sweden 7.284 62 Slovenia 5.758 115 Senegal 4.535 

10 Australia 7.284 63 Peru 5.715 116 Zambia 4.514 

11 Israel 7.213 64 Mauritius 5.629 117 Iraq 4.497 

12 Costa Rica 7.079 65 Cyprus 5.621 118 Gabon 4.465 

13 Austria 7.006 66 Estonia 5.611 119 Ethiopia 4.460 

14 United States 6.993 67 Belarus 5.569 120 Sri Lanka 4.440 

15 Ireland 6.977 68 Libya 5.525 121 Armenia 4.376 

16 Germany 6.951 69 Turkey 5.500 122 India 4.315 

17 Belgium 6.891 70 Paraguay 5.493 123 Mauritania 4.292 

18 Luxembourg 6.863 71 Hong Kong 
S.A.R., China 

5.472 124 Congo 
(Brazzaville) 

4.291 

19 United Kingdom 6.714 72 Philippines 5.430 125 Georgia 4.286 

20 Chile 6.652 73 Serbia 5.395 126 Congo 
(Kinshasa) 

4.280 

21 United Arab 
Emirates 

6.648 74 Jordan 5.336 127 Mali 4.190 

22 Brazil 6.635 75 Hungary 5.324 128 Ivory Coast 4.180 

23 Czech epublic 6.609 76 Jamaica 5.311 129 Cambodia 4.168 

24 Argentina 6.599 77 Croatia 5.293 130 Sudan 4.139 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลาํดับ
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

ลาํดบั
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

ลาํดับ
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

25 Mexico 6.578 78 Kosovo 5.279 131 Ghana 4.120 

26 Singapore 6.572 79 China 5.273 132 Ukraine 4.096 

27 Malta 6.527 80 Pakistan 5.269 133 Uganda 4.081 

28 Uruguay 6.454 81 Indonesia 5.262 134 Burkina Faso 4.032 

29 Guatemala 6.454 82 Venezuela 5.250 135 Niger 4.028 

30 Panama 6.452 83 Montenegro 5.237 136 Malawi 3.970 

31 France 6.442 84 Morocco 5.235 137 Chad 3.936 

32 Thailand 6.424 85 Azerbaijan 5.234 138 Zimbabwe 3.875 

33 Taiwan 
Province of 
China 

6.422 86 Dominican 
Republic 

5.230 139 Lesotho 3.808 

34 Spain 6.403 87 Greece 5.227 140 Angola 3.795 

35 Qatar 6.375 88 Lebanon 5.225 141 Afghanistan 3.794 

36 Colombia 6.357 89 Portugal 5.195 142 Botswana 3.766 

37 Saudi Arabia 6.344 90 Bosnia and 
Herzegovina 

5.182 143 Benin 3.657 

38 Trinidad and 
Tobago 

6.168 91 Honduras 5.181 144 Madagascar 3.644 

39 Kuwait 6.105 92 Macedonia 5.175 145 Haiti 3.603 

40 Slovakia 6.098 93 Somalia 5.151 146 Yemen 3.593 

41 Bahrain 6.087 94 Vietnam 5.074 147 South Sudan 3.591 

42 Malaysia 6.084 95 Nigeria 5.074 148 Liberia 3.533 

43 Nicaragua 6.071 96 Tajikistan 5.041 149 Guinea 3.507 

44 Ecuador 6.008 97 Bhutan 5.011 150 Togo 3.495 

45 El Salvador 6.003 98 Kyrgyzstan 5.004 151 Rwanda 3.471 

46 Poland 5.973 99 Nepal 4.962 152 Syria 3.462 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลาํดับ
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

ลาํดบั
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

ลาํดับ
ที ่

ประเทศ 
ค่าดัชนี
ความสุข 

47 Uzbekistan 5.971 100 Mongolia 4.955 153 Tanzania 3.349 

48 Italy 5.964 101 South Africa 4.829 154 Burundi 2.905 

49 Russia 5.963 102 Tunisia 4.805 155 Central African 
Republic 

2.693 

50 Belize 5.956 103 Palestinian 
Territories 

4.775 
   

51 Japan 5.920 104 Egypt 4.735    
52 Lithuania 5.902 105 Bulgaria 4.714    
53 Algeria 5.872 106 Sierra Leone 4.709    

   
 2. รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) หมายถึง มูลค่าของรายได้ประชาชาติ (GDP) 
หารดว้ยจาํนวนประชาชากรทั้งหมดของประเทศ อน่ึงค่าของ GDP ในท่ีน้ี เป็นการเปรียบเทียบกบัอาํนาจ
ซ้ือโดยดูจากค่าครองชีพ หรือท่ีเรียกวา่ GDP at Purchasing Power Parity (PPP)  
  3. มีการสนบัสนุนหรือการช่วยเหลือจากสังคม (social support) เช่น เม่ือเราตกอยูใ่น
สภาวะท่ีลาํบากยากเขญ็ คบัขนั วิกฤต ความคาดหวงัของเราท่ีจะให้เพ่ือน ๆ ญาติ ๆ หรือคนในสังคม 
ใหค้วามช่วยเหลือไดม้าก-นอ้ยเพียงใด       
  4. อายขุยัเฉล่ีย LE หรือ Life Expectancy หมายถึงการคาดประมาณจาํนวนปีโดยเฉล่ียของ
การมีชีวิตอยูข่องประชากร HALE หรือ Health-Adjusted Lift Expectancy หมายถึง การคาดประมาณ
จาํนวนปีโดยเฉล่ียของการมีชีวิตอยูข่องประชากร โดยปรับกบัผลรวมของสถานะสุขภาพระดบัต่าง ๆ 
ในแต่ละช่วงชีวิต ซ่ึงมีการใหน้ํ้ าหนกัของสถานะสุขภาพ ตั้งแต่ 0 ซ่ึงหมายถึงการตายไปจนถึง 1 ซ่ึง
หมายถึง สุขภาพสมบูรณ์ท่ีสุด (optimum health) ซ่ึงจาํนวนปีเฉล่ียของการมีชีวิตอยู ่จะถูกปรับค่าให้
ลดลง หากประชากรทุกคนไม่ไดมี้สุขภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และจาํนวนปีจะลดลงมาก หากประชากร
ท่ีมีชีวิตอยูน่ั้น มีสุขภาพท่ีไม่ดี  
  5. เสรีภาพในการใชชี้วิต (freedom to make life choice) เป็นค่าเฉล่ียของคาํตอบสาํหรับ
คาํถาม “เรามีความพอใจหรือไม่พอใจ กบัอิสระในการเลือกส่ิงท่ีเราทาํใหก้บัชีวิตของเราหรือไม่”  
  6. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (generosity) เป็นการตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั “การบริจาคเงิน” 
ในเดือนท่ีผา่นมา เป็นเร่ืองของความมีนํ้าใจท่ีจะเสียสละต่อผูอ่ื้น โดยเทียบกบัรายไดป้ระชาชาติต่อหวั 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

126 

 

  7. ระดบัของการคอรัปชัน่ คือ ระดบัของการรับรู้การทุจริต ซ่ึงจะถามใน 2 ประเด็น 
(ใหน้ํ้ าหนกัเป็นค่าเฉล่ีย ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ในทั้งสองประเดน็) คือ การรับรู้เก่ียวกบัการทุจริตของรัฐบาล
และการรับรู้ การทุจริตทางธุรกิจเป็นการรับรู้โดยรวม การรับรู้การทุจริตท่ีระดบัชาติเป็นเพียงการ
ตอบสนองโดยเฉล่ียของการรับรู้โดยรวมท่ีระดบับุคคล 
 ทั้งน้ี ดชันีความสุขของประเทศ จะถูกกาํหนดจากรายไดป้ระชาชาติต่อหวั การสนบัสนุน
หรือการช่วยเหลือจากสังคม อายขุยัเฉล่ีย เสรีภาพในการใชชี้วิต ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และระดบัของ
การคอรัปชัน่ ทั้งน้ี ปัจจยัทุกตวัจะมีความสมัพนัธ์กบัดชันีความสุขในทิศทางเดียวกนั 
   

ขอบเขตของการวจัิย         

 เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดป้ระชาชาติต่อหวั การสนบัสนุนหรือการช่วยเหลือ
จากสงัคม อายขุยัเฉล่ีย เสรีภาพในการใชชี้วิต ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และระดบัของการคอรัปชัน่ ท่ีจะ
ส่งผลต่อดชันีความสุขของประเทศต่าง ๆ จาํนวน 155 ประเทศ โดยใชข้อ้มูลภาคตดัขวาง (cross section 
data) ของปี 2017 วิเคราะห์โดยโปรแกรม Eviews ในการประมาณค่าและวิเคราะห์ผล  
 

วธีิดาํเนินการวจัิย          

 ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงประจกัษ์ทางสังคมศาสตร์และการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative 
research method) โดยใชข้อ้มูลภาคตดัขวาง (cross section data) ของปี 2017 โดยท่ีขอ้มูลทุกตวันาํมา
จากรายงานความสุขโลก World Happiness Report เป็นดชันีวดั ความสุข จดัทาํโดยสถาบนัโลกของ
มหาวิทยาลยั Columbia ร่วมกบัเครือข่ายเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของสหประชาชาติ และเผยแพร่โดย 
สหประชาชาติ (World Happiness Report, 2017, p. 178-188) ขอ้มูลน้ีสาํรวจ 155 ประเทศทัว่โลก โดยให้
คะแนน ตั้งแต่ 0 ถึง โดยใชก้ารวิเคราะห์ผา่นตวัแปร 6 ดา้น ไดแ้ก่ มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ 
การสนบัสนุนทางสังคม อายขุยัเฉล่ีย เสรีภาพในการใชชี้วิต ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และระดบัการคอรัปชัน่  
 

แบบจําลองทีใ่ช้ในการวจิัย        

 จากดชันีความสุข ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรตาม โดยมีตวัแปรอิสระอนัไดแ้ก่ มูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมประเทศ (ในท่ีน้ีใชร้ายไดป้ระชาชาติต่อหัว) การสนบัสนุนทางสังคม อายขุยัเฉล่ีย เสรีภาพ
ในการใช้ชีวิต ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และระดบัการคอรัปชั่น นาํมาสร้างเป็นสมการตวัแบบของ
ความสมัพนัธ์ระยะยาวดงัน้ี   
 

สมการตัวแบบ   HS =   GDP + SS + HALE + FD + GENE 
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โดย Happiness Score (HS)  = แทนดชันีความสุขของแต่ละประเทศ

 GDP per capita (GDP) = แทนรายไดป้ระชาชาติต่อหวั  
 Social Support (SS) = แทน การสนบัสนุนทางสงัคม  
 Healthy Adjusted life expectancy (HALE)  = แทน อายขุยั   
 freedom to make life choice (FD) = แทน เสรีภาพในการใชชี้วิต 
 Generosity (GENE) = แทน ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
 Corruption (CORR) = แทน ระดบัของการรับรู้การคอรัปชัน่ 
         

ผลการวจัิย 
 เม่ือนาํตวัแปรทั้งหมดมาหาความสัมพนัธ์โดยการประมาณค่ากาํลงัสองน้อยท่ีสุดของ

ดชันีความสุข จะไดผ้ลดงัต่อไปน้ี  
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดของดชันีความสุขของประทศต่าง ๆ ในโลก 

Dependent Variable: HS 
Method: Least Squares 
Date: 04/03/21   Time: 06:46 
Sample: 1 155 
Included observations: 155 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.742906 0.187361 9.302411 0.0000 
GDP 0.784178 0.204601 3.832718 0.0002 

SOCIAL 1.117956 0.202115 5.531301 0.0000 
HEALTHY 1.289367 0.321692 4.008072 0.0001 
FREEDOM 1.475541 0.342597 4.306929 0.0000 

GENEROSITY 0.381223 0.329256 1.157833 0.2488 
CORRUPTION 0.825941 0.484584 1.704431 0.0904 

R-squared 0.812422     Mean dependent var 5.354019 
Adjusted R-squared 0.804818     SD dependent var 1.131230 
S.E. of regression 0.499771     Akaike info criterion 1.494775 
Sum squared resid 36.96608     Schwarz criterion 1.632220 
Log likelihood -108.8451     F-statistic 106.8345 
Durbin-Watson stat 1.740459     Prob(F-statistic) 0.000000 
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 ตามวิธีการของ Engle and Granger (อคัรพงศ ์อั้นทอง, 2546, หนา้ 1-30) จะตอ้งมีการทดสอบ
ค่า residual ของสมการประมาณค่าของดชันีความสุขของแต่ละประเทศว่ามีลกัษณะ stationary หรือไม่ 
โดยไม่ใส่ค่าคงท่ีและ time trend หากพบว่า residual มีลกัษณะ stationary แสดงว่าสมการท่ีได้มี
ความสมัพนัธ์เชิงดุลภาพระยะยาว ผลปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่า residual ของสมการประมาณค่า  

Null Hypothesis: RESID02 has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.91094  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.580065  

 5% level  -1.942910  
 10% level  -1.615334  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESID02) 
Method: Least Squares 
Date: 04/03/21   Time: 07:36 
Sample(adjusted): 2 155 
Included observations: 154 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

RESID02(-1) -0.874346 0.080135 -10.91094 0.0000 

R-squared 0.437600     Mean dependent var -0.000499 
Adjusted R-squared 0.437600     SD dependent var 0.648467 
S.E. of regression 0.486307     Akaike info criterion 1.402518 
Sum squared resid 36.18361     Schwarz criterion 1.422238 
Log likelihood -106.9939     Durbin-Watson stat 2.048264 
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 จากตารางจะเห็นว่า ค่า Prob. ของค่า residual มีค่า < .05 แสดงว่าท่ีความเช่ือมัน่ 95% ตวั
คลาดเคล่ือนมีความหยดุน่ิง จึงสรุปไดว้่า สมการถดถอยท่ีประมาณข้ึนมีความสัมพนัธ์ระยะยาว (long 
term relationship) คือ มีการร่วมไปดว้ยกนั (co-integration)  
 
 ดงันั้น สมการดชันีความสุขในระยะยาว (ใหเ้ป็นสมการท่ี 1) จะเป็นดงัน้ี 
 
 

HS  =  1.74* + 0.78 GDP* + 1.12SS* + 1.30HALE* + 1.48FD* + 0.38GENE + 0.83 CORR…(1) 
 
 
 

 โดยท่ี Adjust R2  = 0.80, F = 106.83 [ P Value = 0.000000] 
 (* ท่ีระดบันยัสาํคญั 99%) 

 
 อน่ึง โดยปกติเม่ือการศึกษาพบว่า ตวัแปรอธิบายตวัแปรใดไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติหลงัจาก
พิจารณาดว้ยการทดสอบสมมติฐานดว้ย t-statistics (หรือ ค่า P-value) แลว้ในทางปฏิบติัมกัจะตดัตวัแปร
อธิบายท่ีไม่มีนยัสําคญันั้นออกไปจากตวัแบบ ทั้งน้ี เพ่ือจะไดรั้บประโยชน์จากการมีประสิทธิภาพ 
(efficiency gain) มากข้ึนกว่าการรวมเขา้ไปดว้ย (ไพรฑูรย ์ไกรพรศกัด์ิ, 2559, หน้า 65-66) จากการ
ประมาณการสมการตวัแบบอีกคร้ัง โดยตดัตวัแปร GENE  ไปจากตวัแบบ (เม่ือพิจารณาจากค่า 
t-statistics หรือ P-value แลว้) ไดผ้ลประมาณการใหม่ดงัน้ี 
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Dependent Variable: HS 
Method: Least Squares 
Date: 04/07/21   Time: 06:39 
Sample: 1 155 
Included observations: 155 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.801740 0.180545 9.979464 0.0000 
GDP 0.731626 0.199731 3.663058 0.0003 

SOCIAL 1.123311 0.202292 5.552908 0.0000 
HEALTHY 1.343887 0.318591 4.218219 0.0000 
FREEDOM 1.562702 0.334606 4.670275 0.0000 

CORRUPTION 0.947635 0.473589 2.000965 0.0472 

R-squared 0.810723     Mean dependent var 5.354019 
Adjusted R-squared 0.804372     SD dependent var 1.131230 
S.E. of regression 0.500342     Akaike info criterion 1.490889 
Sum squared resid 37.30092     Schwarz criterion 1.608699 
Log likelihood -109.5439     F-statistic 127.6416 
Durbin-Watson stat 1.757033     Prob (f-statistic) 0.000000 

 ดงันั้น สมการดชันีความสุขในระยะยาว เม่ือตดัตวัแปร GENE ออก จะเป็นดงัน้ี  
 

         HS  =  1.80* + 0.73GDP* + 1.12SS* + 1.34HALE* + 1.56FD* + 0.94CORR**…(2) 
 

 โดยท่ี  Adjust R2 = 0.80 , F = 127.64 [ P-value = 0.000000]   
 (* ท่ีระดบันยัสาํคญั 99%  ** ท่ีระดบันยัสาํคญั 90%)  
 
 หากพิจารณาในรายละเอียด  เปรียบเทียบกนัระหว่างสมการประมาณการท่ี (1) และ (2)  
จะพบว่า มีความใกลเ้คียงกนัอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าสัมประสิทธิประมาณการท่ีค่าของทุกตวัจะ
ใกลเ้คียงกนั รวมไปถึงค่า t statistics ท่ีใกลเ้คียงกนั ค่า F-statistics สูงข้ึนเพียงเลก็นอ้ย อนัเป็นผลมา
จากค่าความแปรปรวนของค่าสถิติต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีค่าลดลงบา้ง ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่าเกิดประสิทธิภาพท่ี
สูงข้ึนกว่าเดิม  
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อภิปรายผล            

 จากการศึกษาพบว่า ในระยะยาว ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขเชิงอตัวิสัย ไดแ้ก่ รายไดป้ระชาชาติ
ต่อหวั การไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม  อายขุยั  และเร่ืองของเสรีภาพ จะมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
กบัความสุขเชิงอตัวิสัย ท่ีระดบันยัสาํคญั 99% และให้ความสาํคญักบั เร่ืองของเสรีภาพมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เร่ืองของสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม รายได ้ในขณะท่ีการรับรู้ในเร่ืองของการ
คอรัปชัน่ มีนยัสาํคญั ท่ีระดบั 90% โดยท่ี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จะมีความสัมพนัธ์กบัความสุขเชิง 
อตัวิสัยอย่างไม่มีนยัสําคญั อาจกล่าวไดว้่าตวัแปรความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยตวัแปรของมนัเองแลว้ 
ค่อนขา้งมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปัจจยัแทรกซ้อนมากมาย เร่ิมจากประเด็นท่ี 1 ในความหมายของการ
บริจาคนั้น ไดถู้กแยกยอ่ยออกเป็น 3 ลกัษณะหลกัตามแนวทางการสาํรวจ World Giving Index ของ 
มูลนิธิเพ่ือการกุศล Charities Aid Foundation หรือ CAF ซ่ึงมีสํานักงานใหญ่อยู่ในองักฤษและมี
หน่วยงานอยู่ในทุกทวีปทัว่โลก ไดจ้ดัทาํดชันีการให้ของโลก (The World Giving Index) รายงาน
ผลการสาํรวจพฤติกรรมการให้หรือบริจาคและการทาํงานเพ่ือการกุศลในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกเป็น
รายแรก การศึกษาสํารวจเก่ียวการให้หรือบริจาคและทาํงานเพ่ือการกศุลของประชาชนใน 140 ประเทศ
ทัว่โลก โดยพิจารณาพฤติกรรมการใหเ้พื่อการกุศล 3 รูปแบบ คือ 1) การบริจาคเงิน (donating money) 
2) การช่วยเหลือคนแปลกหน้า (helping a stranger) และ 3) อาสาสมคัร (volunteering) โดยท่ีในปี 
2016 ประเทศท่ีมีการบริจาคสูงสุดคือ พม่า คิดเป็น 91% ประเทศท่ีมีร้อยละของการช่วยเหลือคน
แปลกหน้ามากท่ีสุดได้แก่ ประเทศอิรัก สําหรับประเทศท่ีมีค่าร้อยละมากท่ีสุดในเร่ืองของการ
บริจาคในส่วนท่ี  3 ได้แก่ ประเทศเติร์กเมนิสถาน  (Turkmenistan) (60%) เป็นประเทศท่ีไม่มี
ทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกบัคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ประเทศ
อฟักานิสถาน อิหร่าน และมีชายฝ่ังบนทะเลแคสเปียน เติร์กเมนิสถานเคยเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพ
โซเวียต ส่ิงท่ีพยายามอธิบายใหเ้ห็นกคื็อ ประเทศท่ีมีคะแนนสูงในรูปแบบหน่ึง อาจมีคะแนนตํ่าในอีก
รูปแบบหน่ึง จนทาํให้ค่าเฉล่ียในรูปของร้อยละของการบริจาคของประเทศนั้น ๆ อาจสูง (หรือตํ่า) ก็ได ้
นอกจากน้ีแลว้ ประเดน็ท่ี 2 ในบางประเทศ รูปแบบของการบริจาคอาจเป็นไปในรูปของการประกอบ
อาชญากรรม เช่น การหลอกเอาเงินบริจาค  การอุปโลกน์คนให้มาเป็นขอทาน เร่ืยไรเงินบริจาคตาม
ทอ้งท่ีต่าง ๆ  พระปลอม เณรปลอม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีคอยบัน่ทอนดชันีความสุข จนทาํให้
ส่งผลถึงการไม่มีนยัสาํคญั ต่อกนั  
 

ข้อเสนอแนะ           

 การศึกษาน้ี เป็นไปในบริบทของการนาํปัจจยัความสุขในเขิงอตัวิสัย (subjective well-being) 
ซ่ึงเป็นการวดัระดบัของความสุข ความตอ้งการ ความชอบท่ีเกิดข้ึนของปัจเจกบุคคลและมีลกัษณะ
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เป็นนามธรรมมาเป็นตวัแปรกาํหนดดชันีค่าของความสุข ซ่ึงเป็นการวดัท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก  ผูถู้กสาํรวจ
เป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจระบุความสุขของตนเอง ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ยคุปัจจุบนั
ท่ีวดัอรรถประโยชน์ (ตวัแทนความสุข) จากส่ิงท่ีบุคคลนั้น ๆ บริโภคหรือเลือก หรือในมาตรวดัแบบ
ภาวะวิสัย (objective) ท่ีนักวิจยัหรือผูอ่ื้นท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์เป็นผูก้าํหนดเอาเองว่าส่ิงใดบ้างมี

ความสาํคญัหรือมีความจาํเป็นต่อการอยูดี่มีสุขของเขา การวดัความสุขแบบอตัวิสัย (subjective) จะ
ใหค้วามสาํคญักบัการรายงานของแต่ละบุคคลมากกวา่การวดัความสุขในแบบอ่ืน เช่น การวดัภาวะ
วิสัย หรือการวดัแบบเศรษฐศาสตร์ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัภายนอกท่ีไม่ใช่ความรู้สึกของบุคคล 
(เสาวลกัษม ์กิตติประภสัร์, 2553, หนา้ 1-20)      
 ในขณะท่ีความสุขของบุคคลธรรมดาโดยทัว่ ๆ  ไปท่ีเป็นประชากรโลก ความสุขจะประกอบ
ไปดว้ยความสุขในเชิงอตัวิสัย และความสุขในเชิงภาวะวิสยัเสมอ ดงันั้น น่าจะมีการนาํปัจจยัท่ีกาํหนด
ความสุขในเชิงภาวะวิสัย มาศึกษา โดยอาจเป็นการศึกษาเชิงเด่ียว เฉพาะปัจจยัท่ีเป็นความสุขใน
เชิงภาวะวิสัยอยา่งเดียว หรืออาจนาํมาเป็นปัจจยัร่วมกนั (ทั้งอตัวิสัยและภาวะวิสัย) เพ่ือบ่งบอกถึง
ปัจจยัท่ีนาํพามาสู่ความสุขของประชาชนอยา่งรอบดา้น อยา่งแทจ้ริงในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหุ้นไดรั้บความสนใจทั้งในยคุเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง 
และตกตํ่า โดยเฉพาะในช่วงหลงัท่ีมีนกัลงทุนมือใหม่เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตามนกัลงทุน
มือใหม่ ซ่ึงมีประสบการณ์นอ้ยอาจลงทุนผิดพลาดไดง่้าย มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีสร้างตวัช้ีวดัและเคร่ืองมือ
เพ่ือช่วยให้นักลงทุนสามารถตดัสินใจซ้ือขายหุ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ี
ออกแบบตวัช้ีวดัราคาหุ้น (indicator) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นให้กบันกัลงทุน
มือใหม่โดยเฉพาะ งานวิจยัน้ีเป็นการนาํพฒันาต่อยอดจากงานวิจยัตวัช้ีวดัเดิมโดยใช้เทคนิค K-mean 
Clustering เขา้มาประยุกต ์เพ่ือนาํเสนอตวัช้ีวดัเพ่ือนักลงทุนมือใหม่ โดยมีคุณลกัษณะท่ีสําคญัคือ
เนน้การแนะนาํจุดซ้ือขายท่ีไดผ้ลชดัเจน จาํนวนคร้ังการซ้ือขายไม่มากเกินไป และยงัสามารถสร้าง
ผลกาํไรโดยรวมและกาํไรต่อคร้ังไดดี้เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 
คาํสําคญั: ตวัช้ีวดัราคาหุน้, K-mean Clustering 
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ABSTRACT 
 Stock trading decision assistant system for new investor in stock investment research 

applied the stock trading strategies or rules on 3 well-known technical indicators together with new 
developed indicator. Heiken-Ashi (HA), Moving Average Convergence and Divergence (MACD) 
and Relative Strength Index (RSI) indicator are selected. The new indicator so called Enhanced 
Smoothed HA (ESHA) is developed base on combined different algorithm including HA and K-mean 
clustering. Actual stock price 3 years backward of 6 companies in SET50 of Thailand are collected 
from Aspen online service. MATLAB programing language is used to develop the core data process 
and Power BI for data presentation. The objective of the research is to compare the performance 
among trading strategy which based on those 4 indicators. 4 Performance statistic data are used 
for comparison including rate of return per trading, number of trading, number of winning trade 
and profit/loss. The result suggests that ESHA, the new developed indicator, provide trading strategy 
with most satisfaction return compared to other 3 indicators.  
Keywords: technical indicator, K-mean Clustering. 
 

บทนํา 
 จากขอ้มูลผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า

เศรษฐกิจปี 2563 มีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศใกลเ้คียงปี 2560 มาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
ออนไลน์, 2564) เสมือนกบัเศรษฐกิจถดถอยยอ้นหลงัไป 3 ปี รวมถึงปัญหาโรคระบาด COVID-19 ใน
ประเทศไทย ส่งผลกระทบใหป้ระชาชนเป็นจาํนวนมากขาดรายได ้ไม่มีอาชีพ ส่วนหน่ึงตอ้งปรับตวัดว้ย
การปรับเปล่ียนอาชีพ ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงหนัมาสนใจการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหุน้ 
(Pan-ngum, et al., 2020) และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหก้ารลงทุนในตลาดหุน้
ทาํไดง่้ายมาก นกัลงทุนหรือนกัเล่นหุน้สามารถซ้ือขายหุ้นในมือถือ แทปเลต็หรือคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล อยา่งไรกต็ามการลงทุนทุกชนิดมีความเส่ียง หมายถึงมีนกัลงทุนเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีประสบ
ความสําเร็จ และนกัลงทุนส่วนใหญ่ขาดทุนและออกจากการลงทุนในตลาดหุ้นในท่ีสุด ดว้ยเหตุท่ี
นกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีขาดทุนเป็นนกัลงทุนมือใหม่ ขาดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเคร่ืองมือ
ช่วยตดัสินใจท่ีดี (Shafi, 2014) 

 วิธีในการลงทุนซ้ือขายหุน้หรือเล่นหุน้หรือเหตุผลแบ่งออกเป็นหลายแบบ เช่น การเล่นหุน้
โดยใชพ้ื้นฐานบริษทัในการตดัสินใจ (Davydov, 2016) การใชเ้ล่นหุน้ตามข่าว หรือการเล่นหุน้โดย
ตดัสินใจซ้ือขายจากกราฟราคายอ้นหลงั (Nti, Adekoya & Weyon, 2019) แต่มีเพียงวิธีการใชร้าคา
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ยอ้นหลงัประกอบกบัการใชต้วัช้ีวดั (indicators) เท่านั้นท่ีนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้ช่วย
นกัลงทุนตดัสินใจไดโ้ดยตรง  

 ตวัช้ีวดัเป็นเคร่ืองมือหลกัในการวิเคราะห์ทิศทางแนวโนม้รวมถึงจุดเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตวัช้ีวดัถูกคิดคน้มาโดยอาศยัขอ้มูลราคาหุ้นยอ้ยหลงั รวมถึงปริมาณการซ้ือขาย
จาํนวนหน่ึง นาํมาประมวลผลหรือคาํนวณดว้ยเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์เพ่ือใหไ้ดชุ้ดขอ้มูลใหม่ 
ประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขาย เพ่ือหาจงัหวะซ้ือขายหุ้นท่ีเหมาะสม และใชพ้ยากรณ์ราคาใน
อนาคต ทั้งน้ีตวัช้ีวดัท่ีมีการคิดคน้ข้ึนมีเป็นจาํนวนมากและมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั เช่น ช้ีนาํแนวโนม้
การเคล่ือนท่ีของราคา (trend) แนวรับ-แนวตา้น (support & resistance) จุดวกกลบัของราคาหุ้น (Nti, 
Adekoya & Weyori, 2019) ทั้งน้ีนกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์นิยมใชต้วัช้ีวดัหลายตวัในการวิเคราะห์
เพ่ือเพ่ิมความแม่นยาํในการพยากรณ์ ในปัจจุบนัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปหลายชุด ท่ีรวบรวม
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ดงักล่าวไว ้และไดรั้บความนิยมจากนกัวิเคราะห์หุน้ทางเทคนิค ตวัช้ีวดัท่ี
ใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นท่ีนิยมมีหลายตวั เช่น Simple Moving Average (SMA), Exponential 
Moving Average (EMA), Heiken-ashi (HA), Moving Average Convergence and Divergence (MACD), 
Relative Strength Index (RSI) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีพฒันาข้ึนจากต่างประเทศ และทดสอบแลว้ว่ามี
ประสิทธิภาพสูงเม่ือใชใ้นตลาดหุ้นต่างประเทศ และมีงานวิจยัในประเทศท่ีนาํเอาตวัช้ีวดัดงักล่าว
ไปวิจยัประยกุต์ในวตัถุประสงคต่์าง ๆ แต่มิไดมุ่้งเน้นสําหรับนกัลงทุนในกลุ่มใดเป็นกรณีเฉพาะ 
งานวิจยัน้ีจึงมีจุดประสงคเ์พ่ือสร้างตวัช้ีวดัท่ีนกัลงทุนมือใหม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจ

ในการซ้ือขายหุ้นในตลาดหุ้นไทย โดยนาํเอาตวัช้ีวดัพ้ืนฐานท่ีเป็นท่ีนิยมและเขา้ใจไดง่้ายในกลุ่ม
นกัลงทุนมือใหม่ จาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ HA, MACD และ RSI และพฒันาต่อยอดตวัช้ีวดัเพิ่มเติม 1 ชุด 
ตั้งช่ือว่า Enhanced Smoothed Heiken-ashi (ESHA) รวม 4 ชุด เพ่ือจดัทาํระบบแนะนาํการตดัสินใจ
ซ้ือขาย พร้อมกบันาํเสนอในแบบกราฟิกสาํหรับการซ้ือขายหุน้ โดยทดลองแนะนาํการซ้ือขายกบัหุ้น
ในกลุ่ม SET50 จาํนวน 6 บริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมวดัผลการทาํงานของ
ระบบแนะนาํการตดัสินใจซ้ือขายท่ีทาํงานบนพื้นฐานของตวัช้ีวดัทั้ง 4 ชุด เพ่ือประโยชน์กบันกัลงทุน
มือใหม่ในการใชป้ระกอบการตดัสินไดแ้ม่นยาํมากข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือสร้างตวัช้ีวดัหุน้ใหน้กัลงทุนมือใหม่สามารถใชช่้วยตดัสินใจในการซ้ือขายหรือถือหุน้
ต่อในบริบทของตลาดหุน้ไทย 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของตวัอยา่งตวัช้ีวดัหุ้นท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัเปรียบเทียบ
กบัประสิทธิภาพของตวัช้ีวดัหุน้ท่ีนาํเสนอ 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 ตวัช้ีวดัราคาหุ้น (Indicator)  

 เคร่ืองมือในการช่วยตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดสําหรับนักลงทุนแนวเทคนิคคือกราฟราคาหุ้น
ยอ้นหลงั ซ่ึงมีหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีนิยมท่ีสุด คือ กราฟแท่งเทียนรายวนั (Marshall, Young & 
Cahan, 2008) ท่ีระบุราคาหุ้นเม่ือตลาดเปิด เม่ือตลาดปิด ราคาหุ้นสูงสุดและราคาหุ้นตํ่าสุดในวนั 
และเพื่อให้นกัลงทุนสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นไดง่้าย กราฟแท่งเทียนจะเป็น
สีเขียวในวนัท่ีหุ้นราคาสูงข้ึน (ราคาปิดมากกว่าราคาเปิด) ในขณะท่ีกราฟแท่งเทียนจะเป็นสีแดงใน
วนัท่ีหุน้ราคาตํ่าลง (ราคาปิดนอ้ยกว่าราคาเปิด) ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กราฟแท่งเทียน 
 

 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากราคาหุ้นมีความผนัผวนมากทาํให้การใชเ้พียงกราฟแท่งเทียนไม่
เพียงพอให้นกัลงทุนซ้ือขายหุน้ไดอ้ยา่งมัน่ใจ เป็นเหตุให้ตอ้งนาํราคาหุ้นยอ้นหลงัดงักล่าวมาวิเคราะห์
เพ่ิมเติมดว้ยแนวคิดท่ีหลากหลาย เช่น การใช้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (moving average) ในการวิเคราะห์
แนวโนม้ของราคาหุน้ การวิเคราะห์ความเร่งในการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ การเปรียบเทียบราคาในอดีต
วา่หุน้ข้ึนหรือลงมากกวา่กนั และการนาํสญัญาณก่อนหนา้เป็นตวัเปรียบเทียบกบัราคาล่าสุด เป็นตน้ 
แนวคิดดงักล่าวไดรั้บการพิจารณาในรูปแบบของสูตรคณิตศาสตร์และนาํเสนอในรูปแบบของกราฟ

เพ่ือให้นกัลงทุนเขา้ใจไดง่้าย อยา่งไรกต็ามตวัช้ีวดัท่ีมีพ้ืนฐานจากแนวคิดเหล่านั้นยงัไม่มีการรับรองว่า
จะสามารถเอาชนะในทุกสถานการณ์ของตลาดหุน้ได ้ดว้ยเหตุท่ีแต่ละแนวคิดมีธรรมชาติ และขอ้ดี
ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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 1. แนวคิดการใชค่้าเฉล่ียเคล่ือนท่ีในการวิเคราะห์แนวโนม้ของราคาหุน้ 
 ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (The market are not risky, you are risky, Online, 2020) คือ การนาํราคา

ยอ้นหลงั n วนัล่าสุดมาเฉล่ียกนั เม่ือเวลาผ่านไป ช่วงของขอ้มูลวนัท่ีนาํมาเฉล่ียจะเปล่ียนแปลงให้
ทนักาลกบัปัจจุบนั หรือเรียกช่วงการเฉล่ียน้ีว่าเป็นหนา้ต่างเคล่ือนท่ี (sliding window) อยา่งไรกต็าม
โดยปกติแลว้ค่าเฉล่ียจะมีค่าไม่นอ้ยกว่าค่าตํ่าสุด และมีค่าไม่มากกว่าค่าสูงสุด ทาํให้ราคาท่ีเกิดจาก
ค่าเฉล่ียมีการเคล่ือนตวัชา้กวา่ราคาหุน้จริงและมีความผนัผวนตํ่ากว่าราคาหุ้นจริงเสมอ ดงัภาพท่ี 2 

 

 

 

ภาพท่ี 2  เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
 

 จากภาพท่ี 2 ราคาหุน้จริงจะมีการแกว่งตวัมากกว่าเส้นราคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี นกัลงทุนจึงใช้
เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีน้ีเป็นเส้นตดัสินใจจงัหวะการซ้ือขายหุน้ กล่าวคือ หากราคาหุ้นในตอนแรกมี
ค่าตํ่ากว่าเส้นราคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี และในวนัถดัมาราคาหุ้นสูงกว่าเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีทาํให้อนุมาน
ไดว้่าราคาหุน้กาํลงัจะปรับตวัข้ึนและเป็นจงัหวะในการซ้ือหุน้ ในทางกลบักนัหากราคาหุน้ในตอน
แรกมีค่าสูงกว่าเส้นราคาเฉล่ียเคล่ือนท่ี และในวนัถดัมาราคาหุ้นตํ่ากว่าเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีทาํให้
อนุมานไดว้่าราคาหุน้กาํลงัจะปรับตวัลงและเป็นจงัหวะในการขายหุน้ เป็นตน้ การปรับค่าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีมีอยู ่2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความยาวของช่วงขอ้มูลวนัท่ีจะนาํมาเฉล่ียกบั
การให้นํ้ าหนกัของราคาแต่ละวนั โดยหากให้นํ้ าหนกัของราคาหุ้นแต่ละวนัเท่ากนัหมด จะเป็นการ
เฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบธรรมดา (SMA) ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 2 แต่หากตอ้งการให้ราคาค่าเฉล่ียมีความเป็น
ปัจจุบนัมากข้ึน จะสามารถทาํไดโ้ดยกาํหนดให้นํ้ าหนกักบัราคาท่ีอยูใ่กลปั้จจุบนัมากกว่าและวนัท่ี
ผ่านมานานแลว้ไดน้ํ้ าหนกัในการเฉล่ียน้อยกว่า การจดัสรรนํ้ าหนกัค่าเฉล่ียท่ีนิยมไดแ้ก่ การเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบเลขช้ีกาํลงั (EMA) อยา่งไรกต็ามการใชค่้าเฉล่ียเคล่ือนท่ีมีขอ้เสียเช่นกนั กล่าวคือ หาก
ราคาหุ้นผนัผวนมากและมีลกัษณะออกขา้ง (side way) เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอาจปรับตวัไดช้า้เกินไป 
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ทาํให้การจบัจงัหวะในการซ้ือขายคลาดเคล่ือนและนาํไปสู่การขาดทุนจากการลงทุนได ้ทั้งน้ีเส้น
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีนอกจากจะนาํไปวิเคราะห์ราคาหุน้โดยตรงแลว้ ยงันาํไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของ
ตวัช้ีวดัอ่ืนไดอี้กดว้ย 

 2. การวิเคราะห์ความเร่งในการเปล่ียนแปลงราคาหุน้  
 เน่ืองจาก ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีมีขอ้เสียท่ีให้สัญญาณแนะนาํการซ้ือขายท่ีชา้ ทาํให้มีแนวคิด

การใชอ้ตัราเร่งของราคาหุ้น จะช่วยให้สัญญาณแนะนาํการซ้ือขายท่ีรวดเร็วกว่า โดยการนาํผลการ
คาํนวณเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 เส้นมาลบกนั และพิจารณาแนวโนม้ของผลลพัธ์ หากแนวโนม้ของ
ผลลพัธ์เป็นทิศทางข้ึนจะหมายถึงราคาหุน้มีแนวโนม้ท่ีจะข้ึน ในทางกลบักนัหากแนวโนม้ของผลลพัธ์
เป็นทิศทางลงจะหมายถึงราคาหุ้นมีแนวโน้มท่ีจะลงดว้ยเช่นกนั ตวัช้ีวดัท่ีใชแ้นวคิดดงักล่าว คือ 
MACD (Appel, 2005) เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีแนวคิดมาจากการสร้างกราฟ EMA ข้ึนพร้อม ๆ กนั 2 เส้น 
(EMA12 และ EMA26) แลว้นาํมาวิเคราะห์ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนระหว่าง EMA ทั้ง 2 เส้น โดยเฉพาะ
ระยะห่างและจุดตดัของ Moving Average ทั้ง 2 เส้น ทาํให้เป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้2 มุมมอง 
คือ ทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น (trend) และแรงส่งของราคาหุ้น (momentum) โดยจากภาพท่ี 3 
ส่วนบนแสดงเส้นกราฟ EMA12 และ EMA26 ส่วนกราฟด้านล่างแสดงเส้น MACD ท่ีเกิดจาก 
EMA12-EMA26 

  

 
 

ภาพท่ี 3  ตวัอยา่งกราฟตวัช้ีวดั MACD 
 

 3. การเปรียบเทียบราคาหุน้ในอดีตข้ึนหรือลงมากกวา่กนั 
 โดยกาํหนดให้ราคาท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั คือ ราคาปิดลบดว้ยราคาท่ีเปิด นกัลงทุน

บางส่วนมีความเช่ือวา่หากราคาหุน้ n วนัล่าสุด มีค่าเฉล่ียของราคาท่ีเปล่ียนแปลงทิศทางบวกมากกว่า
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ทิศทางลบแสดงว่าหุ้นกาํลงัจะข้ึน ในทางกลบักนั หากค่าเฉล่ียของราคาท่ีเปล่ียนแปลงทิศทางลบ
มากกว่าทิศทางบวก แสดงว่าหุ้นกาํลงัจะปรับราคาลง ตวัช้ีวดัท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคิดดงักล่าวท่ี
สาํคญัไดแ้ก่ RSI เป็นตวัช้ีวดัประเภท Momentum ท่ีใชแ้สดงหรือช้ีวดัวดัความแขง็แกร่งของราคาหุ้น
นั้น ๆ หรือท่ีรู้จกักนัในการใชวิ้เคราะห์ Overbought หรือซ้ือมากเกินไปและ Oversold หรือขายมาก
เกินไป (Wilder, 1978) ดงัภาพท่ี 4 โดยกราฟ RSI ลดลงจนตดัเส้น 30 หรือขายมากเกินไป หรือเพ่ิมข้ึน
จนไปตดัเส้น 70 จะถือเป็นจุดท่ีนาํมาตดัสินใจในการซ้ือหรือขายหุน้นั้น ๆ 

 

 
  

ภาพท่ี 4  ตวัอยา่งตวัช้ีวดั RSI 
 

 4. การนาํสญัญาณก่อนหนา้เป็นตวัเปรียบเทียบกบัราคาล่าสุด  
 การนาํผลลพัธ์จากการคาํนวณของราคาในวนัก่อนหนา้มาประมวลผลและเปรียบเทียบกบั

ราคาในปัจจุบนัเป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ตวัช้ีวดัท่ีใชแ้นวคิดน้ีและไดรั้บ
ความนิยม ไดแ้ก่ Heikin-ashi (HA) เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีพ้ืนฐานจากการนาํกราฟราคาแท่งเทียน มาปรับ
ค่าหรือคาํนวณผ่านสูตรคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างเส้นกราฟท่ีแสดงทิศทาง แนวโนม้ของราคาท่ีชดัเจน 
เม่ือเปรียบเทียบตวัช้ีวดั HA กบักราฟแท่งเทียน จะเห็นว่าเส้นกราฟ HA มีความเรียบมากกว่า เพราะ
มีการตดัทอนความผนัผวนระยะส้ัน (noise) HA เกิดจากการนาํราคาเปิด ปิด สูงสุด ตํ่าสุดของแท่งเทียน
แบบปกติมาคาํนวณใหม่ ทาํให้มองเห็นแนวโนม้ท่ีชดัเจนและมองขา้มการเปล่ียนแปลงหรือข้ึนลง
เล็ก ๆ ระหว่างวนัหรือบางวนั หรือแท่งเทียนบางแท่งที่ข้ึนสวนทางแนวโน้มหลกั (พร้อมทั้ง
ปรับเปล่ียนสีแท่งให้เป็นตามแนวโน้มหลกั) ช่วยให้นกัลงทุนยึดถือแนวโนม้ไดน้านข้ึน สามารถ
วางแผนการตดัสินใจในการซ้ือหรือขายหุ้นดงักล่าวไดดี้ข้ึน (Tum, ออนไลน์, 2563) ดงัภาพท่ี 5 โดย
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ดา้นซ้ายมือแสดงกราฟแท่งเทียนท่ีมีสีแดงสลบัสีนํ้ าเงิน ขณะท่ีดา้นขวาแสดงกราฟ HA ซ่ึงแสดงเป็น
ความต่อเน่ืองของสีแดง (ราคาลง) และสีนํ้าเงิน (ราคาข้ึน) 

 

 
 

ภาพท่ี 5  ตวัอยา่งกราฟราคาแท่งเทียนและกราฟตวัช้ีวดั HA 
 

 K-means Clustering 
 เป็นเทคนิคการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีเป็นท่ีนิยมอนัหน่ึง โดยมีหลกัการคือการแบ่งชุดของขอ้มูล

ออกเป็น k กลุ่ม และมีดชันีกลุ่มท่ี 1, 2,  …, k โดยกลุ่มท่ี i จะมีจุดศูนยก์ลางหรือค่าฉล่ียอยู่ท่ีจุด 
Centroid ขอ้มูลที่อยูใ่นกลุ่มท่ี i จะอยู่ใกล ้Centroid มากกว่าจุด Centroid ของกลุ่มอื่น ๆ การทาํ 
K-mean Clustering จะเป็นการคาํนวณวนซํ้ าเพ่ือหาตาํแหน่งหรือค่าของจุด Centroid หลาย ๆ รอบ
จนกวา่จะแบ่งกลุ่มต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สาํหรับนกัลงทุนในตลาดหุ้น การพยากรณ์ราคาในอนาคตอยา่งแม่นยาํเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ 

โดยนกัลงทุนแนวเทคนิคนิยมใชต้วัช้ีวดัในการพยากรณ์ข้ึนอยูก่บัความถนดัของแต่ละคน บางคนใช้
ตวัช้ีวดัเพียงตวัเดียวในการตดัสินใจ (Mitchell Cory, 2021) (Appel Gerald, 2005) (J. Welles Wilder, 1978) 
ในขณะท่ีนกัลงทุนบางคนเลือกใชต้วัช้ีวดัหลายตวัประกอบการตดัสินใจ โดย (Darie MOLDOVAN, 
2011) ทาํการวิจยัโดยใชต้วัช้ีวดั 3 ตวั พจน์สพร แซ่ล้ิม (2560) ทดสอบกลยทุธ์การเล่นหุ้นโดยการ
ใชต้วัช้ีวดั 5 ตวั ในตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2015 และชโลธร ชูทอง (2555) ใชต้วัช้ีวดัถึง 7 ตวั ทดลองกบั
ขอ้มูลหุ้น 5 อุตสาหกรรม ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามสําหรับนักลงทุน
มือใหม่แลว้ การใชห้ลายตวัช้ีวดัร่วมกนัตดัสินใจอาจไม่เหมาะสม เพราะทาํใหน้กัลงทุนมือใหม่เกิด
ความลงัเลและไม่มัน่ใจว่าจะยดึตามคาํแนะนาํของตวัช้ีวดัใดบา้ง ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีไม่เพียงแต่สามารถใช้
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ช่วยตดัสินใจซ้ือขายหุ้นไดเ้ท่านั้น แต่ยงัสามารถพฒันาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนไดอี้กดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น การนาํ HA มาพฒันาต่อ (Pauna, Online, 2018) ซ่ึงแต่เดิมเปรียบเทียบราคากบั HA ใน
วนัก่อนหน้าเท่านั้น กลายเป็นเปรียบเทียบค่า HA หลายวนัก่อนหนา้ได ้ซ่ึงจะทาํให้นกัลงทุนเห็น
แนวโนม้ไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย อยา่งไรกต็ามยงัไม่มีการยนืยนัว่าตวัช้ีวดัดงักล่าวเหมาะสมกบัพฤติกรรม
ของราคาหุน้ในไทย นอกจากนั้นยงัมีงานวิจยัอ่ืนท่ีพฒันาดว้ยขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเคร่ือง (machine 
learning) (สุรชยั จนัทร์จรัส, ชญานิน ชลหาญ และจีรนนัท ์เขิมขนัธ์, 2556) แต่ขั้นตอนวิธีดงักล่าวมี
ความซบัซอ้นเกินกว่าท่ีนกัลงทุนมือใหม่จะนาํไปใชไ้ด ้บทความน้ีจึงนาํเสนอการพฒันาตวัช้ีวดัหุน้
ใหม่ท่ีพฒันาต่อยอดจาก Smooth HA (Pauna, 2018) โดยปรับปรุงให้เขา้กบับริบทของตลาดหุ้นไทย
มากยิง่ข้ึนและยงัคดักรองสัญญาณหลอกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการนาํเทคนิค K-mean 
Clustering มาประยกุตใ์ช ้
 

วธีิดาํเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ี เร่ิมตน้จากการศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลและตวัช้ีวดัทางเทคนิคต่าง ๆ ท่ี

นกัลงทุนทัว่ไปใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั และตวัช้ีวดัจากงานวิจยัต่างประเทศ เพ่ือนาํมาสร้างตวัช้ีวดัและ
กฎการซ้ือขายใหม่ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเรียกว่า ESHA โดยจะถูกสร้างจากตวัช้ีวดัช่ือ SHA (Pauna, 
2018) และวดัประสิทธิภาพดว้ยการจาํลองการซ้ือขาย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. การศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัทางเทคนิค
ต่าง ๆ ร่วมกบัขอ้มูลราคาหุน้ยอ้นหลงั คดัเลือกตวัช้ีวดัทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัการนาํมาใชใ้นการ
สร้างกฎการซ้ือขายท่ีใชใ้นการยนืยนัแนวโนม้หรือเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจ 
  2. การเตรียมขอ้มูลและเคร่ืองมือ ขอ้มูลนาํเขา้ (input) ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลหุน้ 
ท่ีสนใจ โดยเป็นขอ้มูลราคาและปริมาณการซ้ือขายยอ้นหลงัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
ไทย ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชท้ดสอบ เป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 2560-22 ตุลาคม 2563 โดยรายละเอียด 
ขอ้มูลจะประกอบดว้ย ช่ือหุน้ วนัท่ี ราคาเปิด ราคาปิด ราคาซ้ือขายสูงสุด ราคาซ้ือขายตํ่าสุด ดงัตวัอยา่ง 
ในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6  ตวัอยา่งขอ้มูลนาํเขา้ (ADVANCE) 
 

  ตวัช้ีวดัทางเทคนิคท่ีนาํมาใช้ในงานวิจยัน้ี เป็นตวัช้ีวดัท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการคดัเลือกเพ่ือ
นาํมาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการทดลอง ประกอบดว้ย HA, MACD และ RSI 
  การเตรียมเคร่ืองมือสาํหรับพฒันาโปรแกรมเพ่ือนาํมาประมวลผลขอ้มูลในงานวิจยัน้ี 
ไดใ้ชภ้าษา MATHLAB เน่ืองจากมีความโดดเด่นเร่ืองการคาํนวณ และฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมตริกซ์ 
ทาํใหป้ระมวลผลไดร้วดเร็ว ยงัมี Library หรือคาํสัง่จาํนวนมากใหเ้ลือกใช ้โดยเฉพาะดา้นตวัช้ีวดั 
  3. ขั้นตอนการสร้างกฎการซ้ือขาย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) กฎการซ้ือขายสําหรับตวัช้ีวดั 
HA MACD และ RSI และ 2) กฎการซ้ือขายสาํหรับตวัช้ีวดั ESHA 
   3.1 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างกฎการซ้ือขายน้ี จะตั้งตน้จากกฎการซ้ือขายทัว่ไปท่ี
นกัลงทุนใชก้นั เพ่ือเตรียมท่ีจะนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์สญัญาณซ้ือขายในขั้นตอนถดัไป ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 กฎซ้ือขายของตวัช้ีวดัทางเทคนิคท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์สญัญาณซ้ือขาย  

ตวัช้ีวดั กฎการซ้ือขาย 
HA IF (CloseHA i-1<OpenHAi-1) AND (CloseHA i > OpenHA i) Then ซ้ือ 

IF (CloseHA i-1>OpenHA i-1) AND (CloseHA i<OHAi) Then ขาย 
โดย Close = Close Price, Open = Open Price, i=Today, i-1=Yesterday 

MACD IF (M1i-1 < M2i-1) AND M1i>=M2i) Then ขาย 
IF (M1i-1 > M2i-1) AND M1i <=M2i) Then ซ้ือ 
โดย M1 = MACD Line, M2 = Signal Line, i=Today, i-1=Yesterday 

RSI IF (RSIi-1<30) AND (RSIi>=30 Then ซ้ือ 
IF ((RSIi-1>30) AND (RSIi<=30)) AND ((RSIi-1>=70) AND (RSIi<=70)) Then ขาย 
โดย i=Today, i-1=Yesterday 
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   3.2 สาํหรับตวัช้ีวดั ESHA นั้น เป็นการนาํตวัช้ีวดั SHA มาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
โดยเพ่ิมเง่ือนไขในการสร้างเส้นกราฟ โดยนาํขอ้มูลราคาในวนัแนะนาํซ้ือขายหุ้นทั้งหมดในอดีตมาทาํ 
K-mean Clustering โดยกาํหนดใหค่้า k เป็น 2 เพ่ือแบ่งแยกสัญญาณท่ีแขง็แรงและสัญญาณหลอกออก
จากกนั โดยจากการเรียนรู้พบว่าสัญญาณซ้ือขายหลอกจะปรากฎเม่ือความยาวแท่งเทียนมีขนาดท่ีสั้น
กว่าแท่งเทียนของสัญญาณจริงเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้ไดจุ้ดศูนยก์ลางของแต่ละ Cluster เรียกว่าจุด 
Centroid โดย Centroid 1 (C1) คือค่าจุดกลางของแท่งเทียนของสัญญาณหลอกและ Centroid 2 (C2) 
คือ ค่าจุดกลางของแท่งเทียนสัญญาณจริงของค่าท่ีใชแ้บ่งจุดกลบัตวัจริงและหลอกคือ จุดก่ึงกลาง
ระหว่าง centroid ทั้งสองเรียกว่า Threshold (T) โดยในอนาคต หาก ESHA ตอ้งการแนะนาํใหซ้ื้อหรือ
ขายหุ้น หากตรงจุดกลบัตวันั้นชุดแท่งเทียนมีความยาวนอ้ยกว่าค่า Threshold จะกาํหนดให้ไม่ส่ง
สญัญาณแนะนาํใหซ้ื้อหรือขายหุน้ (suppress) หลกัการน้ีสามารถคดักรองสัญญาณหลอกไดค้่อนขา้งดี 
 4. ขั้นตอนการทดสอบกฎการซ้ือขาย และประสิทธิภาพของตวัช้ีวดัทั้ง 4 ชุด จะทดสอบ
กฎการซ้ือขายท่ีไดส้ร้างข้ึนในขอ้ท่ี 3 และวดัประสิทธิภาพว่าสามารถทาํกาํไรไดห้รือไม่ โดยวดัค่า
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 3 ค่า คือ 1) จาํนวนคร้ังท่ีตวัช้ีวดัแนะนาํให้ซ้ือขายหุ้น 2) ผลตอบแทน
จากการลงทุน (Profit) และ 3) ผลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังท่ีลงทุน 

 ผลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังการลงทุน มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 
(Compound Annual Growth Rate: CAGR) แต่ผูว้ิจยัไดป้รับเปล่ียนสูตรการคาํนวณจากการเฉล่ียต่อ
ปีเป็นเฉล่ียต่อคร้ังการลงทุนหรือการซ้ือขาย 

 

ผลการวจัิย 
 เม่ือทาํตามขั้นตอนวิธีดาํเนินการวิจยัแลว้จะไดต้วัช้ีวดัใหม่ (ESHA) ท่ีนกัลงทุนมือใหม่

สามารถใชช่้วยตดัสินใจในการซ้ือขายหรือถือหุน้ ท่ีพฒันาในบริบทของตลาดหุน้ไทยตามวตัถุประสงค์
ท่ี 1  

 นกัลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่ยงัมีประสบการณ์ไม่พอ และมกัใชค้วามรู้สึกในการลงทุนได ้
กล่าวคือ เม่ือเห็นตวัช้ีวดัแนะนาํให้ซ้ือหรือขาย มกัจะดาํเนินการตามทนัที (Moneybuffalo, 2564) 
ทาํให้มีจาํนวนคร้ังในการซ้ือขายท่ีมากเกินไป และมีความเส่ียงในการเช่ือถือสัญญาณหลอกของ
ราคาหุน้ได ้ดงันั้นความคาดหวงัหน่ึงในตวัช้ีวดัท่ีนาํเสนอใหม่ คือ จะตอ้งไม่แนะนาํใหซ้ื้อหรือขาย
ในจาํนวนคร้ังท่ีมากเกินไป หรือแนะนาํให้ซ้ือหรือขายในสถานการณ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือไดสู้งเท่านั้น 
นอกจากนั้นจะตอ้งสร้างผลกาํไรโดยรวมและผลกาํไรต่อคร้ังสูงกว่าตวัช้ีวดัอ่ืนท่ีนิยมในปัจจุบนัได้

เป็นส่วนใหญ่อีกดว้ย งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลราคาหุ้นยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 2560-22 ตุลาคม 
2563 ทดสอบในหุ้นบริษทัใหญ่ท่ีเป็นท่ีนิยมในตลาด SET50 จาํนวน 6 บริษทั ไดแ้ก่ ADVANCE, BBL 
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CPALL, CPF, DTAC และ HMPRO การเปรียบเทียบหรือประเมินประสิทธิภาพของตัวอย่าง
ตวัช้ีวดัหุน้ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนักบัประสิทธิภาพของตวัช้ีวดัหุ้นท่ีนาํเสนอตามวตัถุประสงคท่ี์ 2 
เป็นดงัต่อไปน้ี 

 1. การเปรียบเทียบจาํนวนคร้ังท่ีตวัช้ีวดัแนะนาํใหซ้ื้อขายหุน้ 
 จาํนวนคร้ังท่ีตวัช้ีวดัแต่ละตวัแนะนาํนกัลงทุนใหซ้ื้อขายหุน้ในบริษทัทั้งหมด นาํเสนอใน

ตารางท่ี 2 พบวา่ ESHA มีจาํนวนคร้ังการซ้ือขายตํ่าท่ีสุดสาํหรับทุกหุน้ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบค่าผลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังการลงทุนจากงานวิจยั 

ตวัช้ีวดั ADVANCE BBL CPALL CPF DTAC HMPRO 
HA 98 101 101 102 96 114 
MACD 39 46 38 44 47 48 
RSI 8 7 19 4 13 5 
ESHA 7 3 4 4 11 6 

 
 ตวัอย่างตาํแหน่งการแนะนาํให้ซ้ือขายหุ้นในบริษทั ADVANCE ในระยะเวลาท่ีทาํการ

ทดสอบ แสดงในภาพท่ี 7 โดยลูกศรสีเขียวช้ีข้ึนหมายถึงจุดท่ีตวัช้ีวดัแนะนาํให้ซ้ือหุ้น ในขณะท่ี
ลูกศรสีแดงคือ จุดท่ีตวัช้ีวดัแนะนาํใหข้ายหุน้ 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

146 

 

  
 

ภาพท่ี 7  จุดซ้ือขายหุน้ตามกล HA, MACD, RSI และ ESHA ตามลาํดบัของหุน้ ADVANCE 
 

 2. การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน 
 เม่ือกาํหนดให้ลงทุนดว้ยจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท ในแต่ละหุ้น จะเห็นว่าการซ้ือขายตาม

ตวัช้ีวดั ESHA ให้ผลประโยชน์สูงท่ีสุดใน 3 หุ้นคือ ADVANCE, CPALL และ HMPRO ดงัแสดง
ในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (กาํหนดใหเ้งินลงทุนตั้งตน้ท่ี 1 ลา้นบาท) 

ตวัช้ีวัด ADVANCE BBL CPALL CPF DTAC HMPRO 
HA 828,962 831,163 918,659 923,022 774,876 648,561 

MACD 860,326 860,294 768,219 985,278 700,447 588,762 
RSI 766,840 881,711 630,804 1,428,082 799,081 1,068,570 

ESHA 1,053,172 875,989 1,239,204 941,266 511,045 1,212,887 
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  3. การเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังท่ีลงทุน 
 เม่ือหาค่าเฉล่ียผลกาํไรดว้ยการเฉล่ียแบบเรขาคณิต โดยสมมุติว่าการลงทุนเป็นแบบลงเงิน

ทั้งหมด และการกาํไรขาดทุนเป็นแบบทบตน้ จะเห็นว่าการซ้ือขายตามตวัช้ีวดั ESHA ให้ผลตอบแทน
เฉล่ียต่อคร้ังการลงทุนสูงท่ีสุดใน 3 หุ้นคือ ADVANCE, CPALL และ HMPRO และมีค่าเป็นบวก 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ตารางเปรียบเทียบค่าผลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังการลงทุน 

ตวัช้ีวดั ADVANCE BBL CPALL CPF DTAC HMPRO 
HA -0.19 -0.18 -0.08 -0.08 -0.27 -0.38 
MACD -0.39 -0.33 -0.69 -0.03 -0.75 -1.10 
RSI -3.26 -1.78 -2.40 9.32 -1.71 1.34 
ESHA 0.74 -4.33 5.51 -1.29 -5.49 3.27 

 
 โดยสรุปคือ จากการเปรียบเทียบตวัช้ีวดั ESHA ท่ีนาํเสนอกบัตวัช้ีวดัอ่ืน พบว่าตวัช้ีวดั ESHA 

มีจาํนวนคร้ังในการแนะนาํใหซ้ื้อขายนอ้ยท่ีสุด ไดผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด และมีผลกาํไรเฉล่ียต่อคร้ัง
ท่ีลงทุนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัตวัช้ีวดั MACD, RSI, HA ตามวตัถุประสงคท่ี์ 2 ของงานวิจยั 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการเปรียบเทียบจาํนวนคร้ังท่ีตวัช้ีวดัแนะนาํใหซ้ื้อขายหุ้น พบว่า ESHA มีจาํนวน

คร้ังในการแนะนาํนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากการใช ้K-mean Clustering ในการคดักรองการแนะนาํบางชุดท้ิง 
โดยจากการศึกษาพบว่าการเปล่ียนทิศทางของราคาหุ้นท่ีมีลกัษณะไม่ชดัเจน แมว้่าจะตรงตามกฎ
การซ้ือขายแลว้ ก็ไม่สามารถเช่ือไดว้่าการแนะนั้นถูกตอ้ง ช่วยให้สัญญาณหลอกถูกตดัออก เพ่ิม
ประสิทธิภาพของตวัช้ีวดัและทาํใหไ้ดก้าํไรโดยรวมมากข้ึน นอกจากนั้นจาํนวนคร้ังท่ีแนะนาํลดลง
ทาํใหค่้าเฉล่ียกาํไรต่อคร้ังท่ีลงทุนเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย จากผลการทดสอบจึงทาํใหเ้รียนรู้ว่า จาํนวนคร้ังท่ี
ซ้ือขาย ผลตอบแทนการลงทุน และผลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังท่ีลงทุนมีความเก่ียวพนักนัอยา่งมาก  

 ตวัช้ีวดั HA, MACD, RSI เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะ หากนาํไปใชไ้ม่เหมาะสมกบั
สถานการณ์อาจทาํให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่ดี ตวัช้ีวดั HA เหมาะสาํหรับหุ้นท่ีมีทิศทางชดัเจน ซ่ึงหากอยู่
ในช่วงท่ีเป็นแบบออกขา้ง จะทาํให้จาํนวนคาํแนะนาํให้ซ้ือขายมีจาํนวนมากเกินไปดงัผลการทดสอบ 
ในขณะท่ี MACD เหมาะสาํหรับหุ้นท่ีเคล่ือนไหวชา้ เพราะเกิดจากสูตรท่ีนาํเส้นค่าเฉล่ีย 12 วนั ตดั
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กบัเส้นค่าเฉล่ีย 26 วนั โดยตอ้งใชร้ะยะเวลาถึง 14 วนั จึงจะส่งสัญญาณให้เห็น ซ่ึงราคาหุ้นอาจจะ
เปล่ียนทิศทางไปแลว้ก็ได ้ตวัช้ีวดั RSI เป็นตวัช้ีวดัท่ีอยูใ่นกรอบจาํนวนระหว่าง 0-100 ซ่ึงแนะนาํ
ไดเ้พียงวา่หุน้อยูใ่นทิศใด แต่ไม่สามารถระบุความแขง็แรงของราคาหุน้ได ้ทาํให ้RSI เหมาะสาํหรับหุน้
ท่ีมีลกัษณะออกขา้งเท่านั้น และไม่เหมาะสมในการใช ้RSI ในช่วงเวลาท่ีหุน้มีทิศทางชดัเจน ซ่ึงผลลพัธ์
จากการทดสอบดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 7 มีความสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีทั้งหมด อยา่งไรก็ตามนกัลงทุน
มือใหม่อาจยงัไม่สามารถแยกแยะไดช้ดัเจนว่าช่วงเวลาใดควรเลือกใชต้วัช้ีวดัชุดใด จึงทาํให้มีโอกาส
ขาดทุนไดง่้าย ตวัช้ีวดั ESHA ท่ีนาํเสนอถูกออกแบบมาเพ่ือนกัลงทุนมือใหม่ในตลาดหุน้ไทยโดยเฉพาะ 
จึงทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีเม่ือเทียบกบัตวัช้ีวดัอ่ืน นอกจากนั้นจากผลการทดสอบเร่ืองผลตอบแทนเฉล่ีย
ต่อคร้ัง พบวา่ตวัช้ีวดัท่ีนาํเสนอใหม่ (ESHA) ใหค่้าผลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังในการลงทุนท่ีเป็นบวก
และสูงท่ีสุดถึง 3 บริษทัจากทั้งหมด 6 บริษทั และมีจาํนวนคร้ังในการซ้ือขายหุ้นท่ีน้อย รวมถึงมี
จาํนวนคร้ังในการซ้ือขายมีผลกาํไรท่ีสูงกว่าตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ ซ่ึงเหมาะสมสําหรับนักลงทุนมือใหม่ 
ตวัช้ีวดั RSI ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังในการลงทุนท่ีเป็นบวกและสูงสุดจาํนวน 1 บริษทั ตวัช้ีวดั 
HA ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อคร้ังในการลงทุนท่ีสูงท่ีสุดจาํนวน 2 บริษทั แต่เป็นค่าติดลบ สรุปไดว้่า
หุ้นบริษทัดงักล่าวไม่ว่าจะลงทุนดว้ยตวัช้ีวดัใด ก็ไม่สามารถสร้างผลกาํไรได ้อาจเน่ืองมาจากปัจจยั 
พ้ืนฐานในช่วงระยะเวลาท่ีนาํขอ้มูลมาทดลอง ตวัช้ีวดั HA และ MACD ให้ผลลพัธ์การลงทุนเป็น
ขาดทุนในทุกบริษทัตามกลยทุธ์การช้ือขายท่ีออกแบบไว ้ทั้งน้ีตวัช้ีวดั ESHA ท่ีนาํเสนอมีการออกแบบ
ท่ีเรียบง่ายจึงมีความซับซ้อนในการคาํนวณ (computational complexity) ท่ีน้อยกว่างานวิจยัอ่ืนท่ี
ผา่นมา 
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ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอทิธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
ลูกค้าศูนย์ซ่อมบํารุงรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี 

FACTORS OF SERVICE QUALITY AFFECTING BEHAVIORAL 
INTENTION OF USING CAR SERVICE CENTERS IN CHONBURI 

PROVINCE 
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รองศาตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์** 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูใ้ชศู้นย ์
บริการซ่อมบาํรุงรถยนตใ์นเขตจงัหวดัชลบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรีจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาระดบัอิทธิพล
ของคุณภาพการบริการของศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรีท่ีมีต่อระดบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ของผูใ้ชบ้ริการศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัน้ี คือ ลูกคา้ศูนย์
ซ่อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 331 คน ผลวิจยั พบว่า 1) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ไดแ้ก่ 
ดา้นการตั้งใจใชซ้ํ้ า ดา้นการร้องเรียน และดา้นการบอกต่อ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ปัจจยัตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรีแตกต่างกนัตามปัจจยัดา้นเพศ 
อายุ และสถานภาพ และ 3) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ า ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
กายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นอธัยาศยัไมตรี ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นความใส่ใจ ตามลาํดบั
..... 
 
 
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564  
** รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
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ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการร้องเรียน ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการเขา้ถึงบริการ และดา้นการติดต่อ 
ส่ือสารตามลาํดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อ ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นความใส่ใจ ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: ศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนต,์ พฤติกรรมการใชบ้ริการซํ้า, พฤติกรรมการร้องเรียน,  
               พฤติกรรมการบอกต่อ 
 

 ABSTRACT  
 The objectives of this research were 1) to study the level of behavioral intention of using 
of service centers in Chonburi province, 2) to compare the behavioral intentions of using maintenance 
service users in Chonburi province classified by personal factors, and 3) to study the impact of 
service quality on behavioral intentions of using service center in Chonburi province. Samples of 
this research were 331 customers who used car service center in Chonburi province. The results of 
the study showed that 1) the level of behavioral intention of using of service centers in Chonburi province 
was at a high level, 2) the level of behavioral intention was different due to gender, age, and marital 
status, and 3) service quality factors influencing reuse intention were physical factors, reliability, 
empathy, communication, and personal attention where the factors affecting complaints were 
reliability, access, and communication and factors affecting word of mouth behavior were physical 
aspect, reliability, access, communication, and attention, respectively 
Keywords: car service centers, reuse intention, complaint, word of mouth. 
 

บทนํา  
 ธุรกิจศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นปี 2563 ท่ีผา่นมามีการสร้างกลยทุธ์ในการดึงดูดลูกคา้ใหม่
และรักษาฐานลูกคา้เดิมเพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจศูนยใ์หบ้ริการขายรถยนตมี์การเจริญเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองและพฤติกรรมการบริโภคของผูซ้ื้อเปล่ียนแปลงตลอดเวลา คุณภาพการบริการในการซ่อม
บาํรุงหลงัการขายก็เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีเร่ิมพฒันามากข้ึน และก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้
ความสาํคญัมากในปัจจุบนั  
 งานวิจยัท่ีผ่านมาไดมี้การศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงใจของลูกคา้ของศูนย์
ให้บริการรถยนต ์ไดแ้ก่ ปัจจยัการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (โสภณ สุดสาหร่าย และอิทธิกร ขาํเดช, 2556) คุณภาพการบริการ
ของศูนยซ่์อมตวัถงัและพ่นสีรถยนตม์าตรฐานในจงัหวดันนทบุรี (สุธรรม เลิศพงษป์ระเสริฐ และ
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ธนชาติ ประทุมสวสัด์ิ, 2561) คุณภาพบริการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
ศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้ จงัหวดัสมุทรปราการ (ธนากร ชมโคกกรวด, ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ 
และภูษิตย ์วงษเ์ล็ก, 2561) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์
สาขาเพชรเกษม (ธนัยพร ตูจิ้นดา, พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั, 2561) ความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริการของโชวรู์มรถยนตใ์นเขตภาคกลางของประเทศไทย (ปัญญาพล จนัผอ่ง
และวอนชนก ไชยสุนทร, 2561) อยา่งไรกต็าม งานวิจยัท่ีผา่นมายงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาปัจจยัคุณภาพ
การให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ ผูวิ้จยัจึงศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในดา้นการตั้งใจใชซ้ํ้ า การร้องเรียน การบอกต่อ 
เพ่ือพฒันาดา้นคุณภาพการใหบ้ริการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูใ้ชศู้นยบ์ริการซ่อมบาํรุงรถยนตใ์นเขต
จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดั
ชลบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาระดบัอิทธิพลของคุณภาพการบริการของศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี
ท่ีมีต่อระดบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศนูยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
ท่ีแตกต่างกนัจะมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีมีต่อศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดั

ชลบุรีท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
                 ตวัแปรต้น (independent analysis)           ตวัแปรตาม (dependent analysis) 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วธีิการดาํเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณวิธีการสาํรวจและวิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการอา้งอิงวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตย์ีห่อ้
หน่ึงในจงัหวดัชลบุรี ในปี 2562 ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง จาํนวน 5,857 คน พทัยา จาํนวน 4,426 คน แหลมฉบงั 
จาํนวน 4,022 คน บา้นบึง จาํนวน 1,169 คน รวมจาํนวนประชากรทั้งหมด 15,474 คน 

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากการคาํนวณโดยทราบประชากร

ท่ีมีจาํนวนแน่นอน จาํนวน 331 คน ดว้ยวิธีของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส  
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน  

คุณภาพในการให้บริการของศูนย์บริการ
รถยนต์ 
1. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 
3. ดา้นการเขา้ถึงบริการ 
4. ดา้นอธัยาศยัไมตรี 
5. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
1. การตั้งใจใชซ้ํ้ า 
2. การร้องเรียน 
3. การบอกต่อ 
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ผลการวจัิย 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผูท่ี้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.4 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.2 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 57.8 รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001-40,000/40,001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 53.2 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความตั้งใจ
เชิงพฤตกิรรมของผู้ทีม่าใช้บริการศูนย์ซ่อมบํารุงรถยนต์ในจงัหวดัชลบุรี พบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการท่ี
มีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของผูท่ี้มาใชศู้นยบ์ริการรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอธัยาศยัไมตรี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
( X = 4.24) รองลงมา ดา้นการเขา้ถึงบริการมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 4.20) อนัดบัสาม ดา้น
การติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 4.13 อนัดบัส่ี ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.11) อนัดบัหา้ ดา้นความใส่ใจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01) 
อนัดบัหก ดา้นความตั้งใจใชซ้ํ้ า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.99) อนัดบัเจ็ด ดา้นความน่าเช่ือถือ 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เท่ากบั 3.96 อนัดบัแปด ดา้นการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.89) อันดับเก้า ด้านร้องเรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.88) อันดับสิบ

ตามลาํดบั 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์
ซ่อมบํารุงรถยนต์ในจังหวดัชลบุรี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนั้นเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นคุณภาพความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเห็น
ดว้ยกบัดา้นความตั้งใจใชซ้ํ้ า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00) รองลงมา คือ ดา้นการบอกต่อ 
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.89) สุดทา้ยอนัดบัสาม คือ ดา้นการร้องเรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ( X = 2.88) ตามลาํดบั 
 ส่วนที ่4 ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ศูนย์
ซ่อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี 
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ตารางท่ี 1 พฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ใชบ้ริการศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี 

R2= 0.79 *p < .05  

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ใชบ้ริการดา้น
พฤติกรรมการใชบ้ริการซํ้ าท่ีแตกต่างกนั ส่วนดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมดา้นพฤติกรรม

พฤติกรรมของผู้ทีม่า
เข้าใช้บริการศูนย์ซ่อม
บํารุงรถยนต์ในจงัหวดั

ชลบุรี 

               ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ดา้นพฤติกรรมการใช้

บริการซํ้ า 
0.03* 
ชาย 

( x = 4.13) 
หญิง 

( x = 3.83) 

0.07 
21-30 ปี/  
31-40 ปี 

( x = 3.95) 
41-50 ปี/ 
51-60 ปี/ 

61 ปีข้ึนไป 
( x = 4.15) 

0.12 
โสด/หมา้ย/หยา่ร้าง/

แยกกนัอยู ่
( x = 4.10) 

สมรส 
( x = 3.93) 

0.32 
พนกังานบริษทั 

( x = 4.10) 
พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ/
ราชการ/อ่ืน ๆ 
( x = 3.96) 

0.12 
นอ้ยกวา่ 20,000 บาท/
20,001-30,000 บาท 

( x = 4.04) 
30,001-40,000 บาท/
40,001 บาทข้ึนไป 

( x = 3.87) 

ดา้นพฤติกรรมการ

ร้องเรียน 
0.45 
ชาย 

( x = 2.71) 
หญิง 

( x = 2.84) 

0.00* 
21-30 ปี/ 
31-40 ปี 

( x = 2.98) 
41-50 ปี/ 
51-60 ปี/ 

61 ปีข้ึนไป 
( x = 2.52) 

0.62 
โสด/หมา้ย/หยา่ร้าง/

แยกกนัอยู ่
( x = 2.80) 

สมรส 
( x = 2.88) 

0.07 
พนกังานบริษทั 

( x = 2.87) 
พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ/
ราชการ/อ่ืน ๆ 
( x = 2.49) 

0.80 
นอ้ยกวา่ 20,000 บาท/
20,001-30,000 บาท 

( x = 3.00) 
30,001-40,000 บาท/
40,001 บาทข้ึนไป 

( x = 3.04) 

ดา้นพฤติกรรมการบอก

ต่อ 
0.24 
ชาย  

( x = 3.93) 
หญิง 

( x = 3.78) 

0.91 
21-30 ปี/ 
31-40 ปี 

( x = 3.88) 
41-50 ปี/ 
51-60 ปี/ 

61 ปีข้ึนไป 
( x = 3.89) 

0.05* 
โสด/หมา้ย/หยา่ร้าง/

แยกกนัอยู ่
( x = 4.03) 

สมรส 
( x = 3.80) 

0.67 
พนกังานบริษทั 

( x = 3.96) 
พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ/
ราชการ/อ่ืน ๆ 
( x = 3.89) 

0.32 
นอ้ยกว่า 20,000 บาท/
20,001-30,000 บาท 

( x = 3.96) 
30,001-40,000 บาท/
40,001 บาทข้ึนไป 

( x = 3.85) 
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การร้องเรียนท่ีแตกต่างกนั และดา้นสถานะภาพท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ใชบ้ริการ
ดา้นพฤติกรรมการบอกต่อท่ีแตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อพฤติกรรม 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 
การใช้บริการซ้ํา การร้องเรียน การบอกต่อ 

B t B t B t 
1. ดา้นกายภาพ 0.21 2.17* 0.08 0.09 0.20 4.00* 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ   0.15 4.43* -0.22 -2.11* 0.22 4.18* 
3. ดา้นการเขา้ถึงบริการ 0.93 -0.61 -0.21 -2.13* 0.12 2.21* 
4. ดา้นอธัยาศยัไมตรี 0.10 2.90* -0.15 -1.35 0.02 0.38 
5. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 0.47 3.11* -0.25 -2.23* 0.16 2.62* 
6. ดา้นความใส่ใจ 0.30 3.15* 0.12 1.72 0.27 4.73* 

R2= 0.79 *p <.05  

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในดา้น
ต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. ดา้นการใชบ้ริการซํ้ า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการซํ้ า 
ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นอธัยาศยัไมตรี ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นความใส่ใจ
ตามลาํดบั 
 2. ดา้นการร้องเรียน ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการร้องเรียน ไดแ้ก่ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการเขา้ถึงบริการ และดา้นการติดต่อส่ือสาร ตามลาํดบั 
 3. ดา้นการบอกต่อ ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อ ไดแ้ก่ ดา้น
กายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นความใส่ใจ ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมสามารถ

นาํมาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาไดด้งัต่อไปน้ี 
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 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น เพศ อายแุละสถานภาพสมรส มีผลต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั จรูญ บญัญติั (2552)  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ใชบ้ริการ
ศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในดา้นการตั้งใจใชซ้ํ้ า คือปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้น
ความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นอธัยาศยัไมตรี ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัดา้นความใส่ใจ มีผลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมตามลาํดบั งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัธนัยพร ตูจิ้นดา (2561)  
  2. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในดา้นการร้องเรียน คือปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบริการ ปัจจยั
ดา้นความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมตามลาํดบั งานวิจยัน้ี
สอดคลอ้งกบั คคนางค ์จริยเจริญยิง่ (2560)  
  3. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในดา้นการบอกต่อ คือปัจจยัดา้นความใส่ใจ ปัจจยัดา้น
ความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบริการ มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ตามลาํดบั งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั ธนากร ชมโคกกรวด (2561)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใช้ 
 ผูบ้ริหารศูนยซ่์อมบาํรุงสามารถเพิม่ปัจจยัเชิงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ดา้นการตั้งใจใชซ้ํ้ า ศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนตค์วรปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในดา้น
ความใส่ใจ และดา้นความน่าเช่ือถือ คือมีการส่งเจา้หนา้ท่ีอบรมทกัษะของฝ่ายช่างและเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
บริการ ทาํใหลู้กคา้รับรู้วา่ศนูยบ์ริการมีความใส่ใจ จึงเกิดความภกัดีแลว้มาศูนยบ์ริการซํ้ า 
 2. ดา้นการร้องเรียน คุณภาพการใหบ้ริการเขา้ถึงท่ีมากจะทาํใหเ้ราทราบขอ้มูลของผูท่ี้เขา้
รับบริการมากข้ึน และจะนาํขอ้มูลนั้นหรือขอ้ร้องเรียนนั้นมาพฒันาศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนต ์ 
 3. ดา้นการบอกต่อ ศูนยบ์ริการรถยนตค์วรให้ความสาํคญักบัคุณภาพของการรับประกนั
คุณภาพของสินคา้และอะไหล่เพ่ือใหมี้ความน่าเช่ือถือ ทาํใหลู้กคา้มีการบอกต่อ  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแบบเจาะจงของกลุ่มประชากรในส่วนของอายใุหม้ากข้ึน  
 2. ควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีลึกข้ึน และสัมภาษณ์จาก
กลุ่มตวัอยา่งโดยตรงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ 
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การตลาดขององค์กรประเภทพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
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บทคดัย่อ 
 การพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือสนบัสนุนการวางแผนเชิงกลยทุธ์การตลาดของ

องคก์รประเภทพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์น้ีมีจุดมุ่งหมายในการปรับใชร้ะบบข่าวกรองธุรกิจ (business 
intelligence) ระบบดาตา้วิชวลไลเซชนั (data visualization) เพ่ือการบริหารขอ้มูลท่ีองคก์รมีและนาํมาใช้
ประโยชน์ต่อธุรกิจไดอ้ยา่งสูงสุดและเหมาะสม ดว้ยการวิเคราะห์แนวโนม้และวางแผนเชิงกลยทุธ์
ขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจให้กบัองคก์รได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ไดย้กชุดขอ้มูลเพ่ือเป็นกรณีศึกษาจากบริษทั OLIST ซ่ึงเป็นบริษทัประเภทพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) แห่งหน่ึงในประเทศบราซิล เพ่ือเป็นขอ้มูลตวัอยา่ง เขา้สู่โปรแกรม Microsoft Power BI 
และใชร้ะบบข่าวกรองธุรกิจ ผา่นกระบวนการ ETL และสร้างระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือแสดงผล
ขอ้มูลผลการวิจยั พบว่า ฝ่ายการตลาดสามารถทาํการตลาดไดต้รงตามกลุ่มลูกคา้ของแต่ละผลิตภณัฑ ์
และฝ่ายบริการลูกคา้ นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ทาํใหค้วามพึงพอใจของลูกคา้มีมากข้ึน 
คาํสําคญั: ระบบข่าวกรองธุรกิจ, ดาตา้วิชวลไลเซชนั, พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์, โปรแกรม Microsoft  
 Power BI 
 
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา    
   2563  
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
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ABSTRACT   
 The developing of data visualization to support marketing strategic planning of e-commerce 
organizations aims to implement business intelligence systems and data visualization to manage 
the information that the organization has and use it for the maximum benefit of the business and 
appropriate by analyzing trends and planning the organization's strategy effectively. Can create 
business advantages for the organization. The researcher presented the dataset as a case study from 
OLIST, an e-commerce company in Brazil, for sample data. The researcher uses Microsoft Power BI 
program and use the business intelligence system through the ETL process and create a data 
visualization system to display data from the research results. The marketing department can market 
according to the customer group of each product and customer service use the information to analyze 
to increase customer satisfaction. 
Keywords: business intelligence, data visualization, e-commerce, application, Microsoft Power BI. 
 

บทนํา 
 ในโลกปัจจุบนัเน่ืองดว้ยการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและกา้วกระโดดของเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต

และโซเชียลมีเดีย ทาํให้ธุรกิจในรูปแบบของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มีการแข่งขนั    
ท่ีสูงข้ึนทุกวนั รวมไปถึงความยากในการบริหารองคก์รในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นการเงิน การตลาด 
การขาย และดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ เป็นตน้ การบริหารขอ้มูลท่ีองคก์รมีและนาํมาใชป้ระโยชนต่์อธุรกิจ
ไดอ้ยา่งสูงสุดและเหมาะสม จึงจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจใหก้บัองคก์รได ้ทั้งน้ีองคก์ร
อาจยงัไม่สามารถใชข้อ้มูลท่ีมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการนาํขอ้มูลท่ี
มีอยูจ่ดัทาํรายงานเพ่ือนาํเสนอผูบ้ริหารและเพ่ือวิเคราะห์ทุกคร้ังดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel นั้น
เป็นการส้ินเปลืองเวลาเน่ืองจากเป็นการทาํงานซํ้าในรูปแบบเดิม 
 ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะนาํระบบข่าวกรองธุรกิจ (business intelligence systems) มาประยกุตใ์ช ้
เพ่ือนาํเสนอดว้ยระบบดาตา้วิชวลไลเซชนั (data visualization) บนแดชบอร์ด (dashboard) และการ
เลือกแสดงขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการ (filter) มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นการตลาดขององคก์ร
เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของ
องคก์รได ้ใชข้อ้มูลเพ่ือวิเคราะห์และประกอบการตดัสินใจ เพ่ือทาํให้ฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์รสามารถ
นาํขอ้มูลท่ีมีไปใชไ้ดโ้ดยมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและชดัเจน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจประเภทพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์  
 2. เพ่ือพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือสนบัสนุนการวางแผนเชิงกลยทุธ์การตลาดของ
องคก์รประเภทพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือสนบัสนุนการวางแผน
เชิงกลยทุธ์การตลาดขององคก์รประเภทพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

กรอบแนวคดิ และทฤษฎ ี
 ระบบข่าวกรองธุรกิจ (business intelligence systems) กระบวนการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในปัจจุบนัและขอ้มูลในอดีต โดยผา่นกระบวนการสกดั แปลง และโหลดขอ้มูล (ETL) จดัเกบ็ในคลงั 
ขอ้มูล (data warehouse) และผ่านชุดคาํสั่งเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน ์การทาํรายงาน และการทาํเหมืองขอ้มูล 
 ดาตา้วิชวลไลเซชนั (data visualization) คือกระบวนการในการแปลงสารสนเทศ ให้เป็น
ส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้ายดว้ยรูปภาพ เช่น แผนท่ีหรือแผนภูมิ เพ่ือทาํให้สมองของมนุษยส์ามารถเขา้ใจ
และดึงขอ้มูลเชิงลึกท่ีมาใชไ้ด ้ทาํใหง่้ายต่อการระบุรูปแบบ แนวโนม้ และความผิดปกติภายในชุด
ขอ้มูลอนัมหาศาล 
 ศึกษาเทคนิคการตลาดของธุรกิจประเภทพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 3 หลกัการ คือ 
1) กลยุทธ์ดา้นการเพิ่มยอดขาย 2) กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยแบ่งตามเกณฑ์

ประชากรศาสตร์เกณฑ์ภูมิศาสตร์ และเกณฑ์พฤติกรรม เป็นตน้ 3) การแบ่งประเภทของตลาด
บนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น การทาํการคา้ระหว่างธุรกิจทาํกบัธุรกิจ (B2B) ธุรกิจท่ีมี
การส่งมอบสินคา้จากผูป้ระกอบการถึงมือผูบ้ริโภคโดยตรง (B2C) และแบบผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (C2C) 
 โปรแกรม Microsoft Power BI เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของ ระบบข่าวกรองธุรกิจ และดาตา้
วิชวลไลเซชนั ท่ีสามารถแปลงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมากมายและมีความหลากหลายเป็นรูปแบบ
ของ แดชบอร์ด และรายงานสาํหรับการวิเคราะห์ จุดเด่นคือ สามารถแสดงดาตา้วิชวลไลเซชนัดว้ย
รูปลกัษณ์ท่ีเขา้ใจง่าย และผูใ้ชง้านสามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดของตนเองได ้
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วธีิดาํเนินการวจัิย 
 วิธีการดาํเนินงานและขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชนั

เพ่ือสนบัสนุนการวางแผนเชิงกลยทุธ์การตลาดขององคก์รประเภทพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ผูว้ิจยัวางแผน
การดาํเนินการ 4 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 
 

 
 

ภาพท่ี 2  Use-Case diagram ของระบบดาตา้วิชวลไลเซชนั 
  
 จากภาพท่ี 2 แสดง Use-Case diagram ของระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือสนับสนุนการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์การตลาดขององคก์รประเภทพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดย Admin สามารถนาํเขา้
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ขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล และสามารถดูขอ้มูลบนแดชบอร์ดได ้แต่สาํหรับผูใ้ชจ้ะสามารถดูขอ้มูลบน
แดชบอร์ดไดเ้ท่านั้น ซ่ึงสามารถใชต้วักรองเพ่ือปรับเปล่ียนการแสดงผลของแดชบอร์ดไดเ้ช่นกนั 
 

กระบวนการ ETL และสร้างดาต้าวชิวลไลเซชัน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3  การนาํเขา้และทาํความสะอาดขอ้มูล (data cleansing) บนโปรแกรม Microsoft Power BI 

 
 จากภาพท่ี 3 เป็นกระบวนการในการนาํเขา้ขอ้มูลมาจดัเกบ็ไวซ่ึ้งขอ้มูลตวัอยา่งอยูใ่นรูป
ของตารางซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 8 ชุดขอ้มูล ท่ีจดัเก็บขอ้มูลในประเภทท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งขอ้มูลท่ีมีนั้นอาจ
ยงัไม่มีความสมบูรณ์ ขาดหาย หรืออยูใ่นรูปแบบ (format) ท่ีไม่สามารถใชง้านได ้เช่น รหสัไปรษณีย์
ท่ีเป็นตวัเลข ซ่ึงจะตอ้งเปล่ียนเป็นรูปแบบของขอ้ความจึงจะเหมาะสม เป็นตวัอยา่งของการทาํความ
สะอาดขอ้มูล 
 

 
 

ภาพท่ี 4  สร้างความเช่ือมโยงของขอ้มูล เพ่ือเตรียมการในการสร้างดาตา้วิชวลไลเซชนั 
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 จากภาพท่ี 4 จะเห็นว่ามีการนาํขอ้มูลในมิติต่าง ๆ ท่ีถูกจดัเกบ็ในรูปแบบของตารางหลาย
ตาราง เช่น ขอ้มูลของสินคา้ ขอ้มูลของลูกคา้ ขอ้มูลของการสั่งซ้ือสินคา้ เป็นตน้ เพ่ือนาํมาสร้าง
ความเช่ือมโยงของขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั เพ่ือเตรียมการในการสร้างดาตา้วิชวลไลเซชนัดว้ยโปรแกรม 
Microsoft Power BI ในขั้นตอนของการแสดงผลขอ้มูลเพือ่การวิเคราะห์ 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5  การจดัทาํรายงานในหนา้แดชบอร์ดบน Microsoft Power BI 
 

 ภาพท่ี 5 สร้างรายงานบนหนา้แดชบอร์ด หรือท่ีเรียกว่า ดาตา้วิชวลไลเซชนั โดยรายงาน
จะสามารถออกมาในรูปแบบ แผนท่ี แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิวงกลมได ้ซ่ึงการสร้าง
รายงานในลกัษณะน้ีจะทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถนาํขอ้มูลท่ีมีไปวิเคราะห์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เพราะเห็น สถิติ และแนวโนม้อยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 ศึกษาสถิติที่มักใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มขนาดยอ่ย
ลงมา โดยใชเ้กณฑต่์าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนในการแบ่ง โดยเกณฑท่ี์จะใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด กจ็ะตอ้ง
เป็นเกณฑท่ี์มีความสร้างสรรคแ์ละสามารถแบ่งกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ย เช่น 
  1. เกณฑป์ระชากรศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มตามอาย ุเพศ การศึกษา รายได ้สถานภาพ
และอาชีพ เป็นตน้ 
  2. เกณฑภ์ูมิศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มตามทาํเลท่ีอยู ่ภูมิภาค จงัหวดั หรือภูมิประเทศ 
เป็นตน้ 
  3. เกณฑจิ์ตลกัษณะ เป็นการแบ่งกลุ่มตามวิถีชีวิตหรือบุคลิกและลกัษณะนิสยัโดยทัว่ไป 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

167 

 

  4.  เกณฑ์พฤติกรรม เป็นการแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม เช่นพฤติกรรมการซ้ือ พฤติกรรม
การใช ้เป็นตน้ 
 

ผลการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูล   
 จากการสร้างรายงานบนโปรแกรม Microsoft Power BI โดยใชข้อ้มูลจากบริษทั OLIST 
ท่ีเป็นบริษทัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แห่งหน่ึงของประเทศบราซิลทาํใหไ้ดผ้ลออกมา ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 6  แสดงถึงหนา้แดชบอร์ดบ่งบอกภาพรวมของธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  แดชบอร์ดท่ีแยกตามเกณฑภ์ูมิศาสตร์ และเกณฑพ์ฤติกรรม 
 
 จากภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 จะเห็นหนา้ขอ้มูลมหาศาลท่ีไดรั้บมาในรูปแบบของตารางถูก
นาํเสนอออกมาในรูปแบบท่ีทาํใหเ้ห็นแลว้สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัสามารถใชต้วักรองเพ่ือ



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

168 

 

เลือกเฉพาะช่วงเวลา หรือเฉพาะประเภทสินคา้ท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลได ้การสร้างดาตา้วิชวลไลเซชนั
จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนในการทาํการตลาดในอนาคต 
 

ผลการวจัิย 
 ผลการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือสนบัสนุนการวางแผนเชิงกลยทุธ์การตลาดของ

องคก์รประเภทพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 10 คน 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการใชง้าน ระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัของกลุ่มผูใ้ชง้าน  

รายการประเมนิ 
  

X  SD 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ความครอบคลุมขอ้มูลท่ีจาํเป็นของรายงาน 4.00 0.58 มาก 
การแสดงผลทั้งตวัเลข และแผนภูมิมีความถูกตอ้ง 4.71 0.38 มากท่ีสุด 
ดาตา้วิชวลไลเซชนัสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์น 
การกาํหนดกลยทุธ์ไดจ้ริง 

4.57 0.53 มากท่ีสุด 

ความสะดวกสบายในการใชง้าน 4.29 0.76 มากท่ีสุด 
ความสวยงามของหนา้แดชบอร์ด 4.14 0.69 มาก 
สรุปผลการใช้งาน 4.34 0.59 มากทีสุ่ด 

 

อภิปรายผล 
 บทความวิจยัน้ี ไดน้าํเสนอการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือสนบัสนุนการวางแผน
เชิงกลยทุธ์การตลาดขององคก์รประเภทพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเกิดประโยชน์อยา่งมาก ในการ
นาํขอ้มูลท่ีมีอยา่งมหาศาลออกมานาํเสนอในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ทาํใหฝ่้ายการตลาดขององคก์รและ
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถทาํการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และใชเ้วลาในการวางแผนท่ีนอ้ยลง 
 จากกรณีศึกษา ระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือสนบัสนุนการวางแผนเชิงกลยทุธ์การตลาด
ขององคก์รประเภทพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยใชข้อ้มูลตวัอยา่งจากบริษทั OLIST ท่ีเป็นบริษทัประเภท
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในประเทศบราซิล หนา้รายงานสามารถแสดงขอ้มูลท่ีมีอยูใ่ห้สามารถ
เขา้ใจไดง่้าย และไม่จาํเป็นตอ้งทาํซํ้ าหลายคร้ัง โดยใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ เช่น Microsoft Excel ทาํให้
สามารถลดระยะเวลาในการทาํรายงานเพ่ือนาํเสนอต่อผูบ้ริหารขององคก์รและใหร้ายงานดงักล่าว
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ไปประกอบการพจิารณาเพ่ือวางแผนการตลาดในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชนัเพ่ือสนบัสนุนการวางแผนเชิงกลยทุธ์การตลาด

ขององคก์รประเภทพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไดถู้กพฒันาข้ึนอยา่งมีขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรขอ้มูล หากใน
อนาคตสามารถเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลในรูปแบบออนไลนห์รือระบบคลาวดไ์ด ้ระบบจะมีประสิทธิภาพ
ข้ึน 
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ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของนิติบุคคลที่มอีทิธิพลต่อความพงึพอใจของผู้
พกัอาศัยคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS OF SERVICE QUALITY OF JURISTIC PERSONS 
AFFECTING CUSTOMER SATISFACTION OF CONDOMINIUM 

RESIDENTS IN BANGKOK 
 

วศกร สิงห์ลอ* 
Wasakorn Singlaw 

รองศาตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์** 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของนิติบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์คือ 1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู ้
พกัอาศยัท่ีใชบ้ริการหลงัการขายของผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัมีความแตกต่างกนัโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจยัดา้น
คุณภาพการบริการหลงัการขายท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัน้ี คือ ผูพ้กัอาศยัที่เขา้มาใช้บริการนิติบุคคลของ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย รวมขนาดจาํนวน 350 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
  
 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564 
** อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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 ผลวิจยัพบว่า 1) ระดบัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะพนกังาน ดา้นความเอาใจใส่ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัมีความ
แตกต่างกนัโดยเพศ และการศึกษา และ 3) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีผลต่อความพึงพอใจของผู ้
พกัอาศยั ไดแ้ก่ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความใส่ใจ ดา้นทกัษะพนักงาน และ ดา้นการตอบสนอง
ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: คอนโดมิเนียม, นิติบุคคล, คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
 This research factors of service quality of juristic persons affecting customer satisfaction 
of condominium residents in Bangkok has the objectives that were 1) to study the level of customer 
satisfaction on juristic person of condominium residents in Bangkok, 2) to compare the customer 
satisfaction on juristic person of condominium residents in Bangkok classified by personal factors, and 
3) to study the impact of service quality of juristic person on customer satisfaction of condominium 
residents in Bangkok. Samples of this research were 350 residents who live in condominium in 
Bangkok. by using questionnaires as a tool for data collection the statistics used for analysis are 
frequency, percentage, mean ( X )  and standard deviation (SD). 
 The results of the study showed that 1) the overall resident satisfaction was at a high level, 
2) the customer satisfaction on juristic person of condominium residents in Bangkok was different 
due to gender and education level, and 3) the quality of service factors affecting customer satisfaction 
were personal relationship, empathy, competence, and responsiveness, respectively.  
Keywords: condominium, juristic person, service quality, satisfaction. 
 

บทนํา 
 ธุรกิจทางดา้นอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมในปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั

กนัสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในหลายพ้ืนท่ี ทั้งเขตกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่
ต่าง ๆ และยอดขายตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ เพ่ิมข้ึนหลายไตรมาสติดต่อกนั ซ่ึงเป็นผลมา
จากกิจกรรมส่งเสริมการซ้ือขายในตลาด ในปี 2560 อตัราการครอบครองโดยเฉล่ียตลอดทั้งปี พุ่งสูงข้ึน
ถึงร้อยละ 75.8 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 2 ต่อปี ซ่ึงสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มผูซ้ื้อ 
สาํหรับในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ตลาดแสดงอตัราการครอบครองโดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 76.5 
และเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 ต่อคร่ึงปี ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในยา่นศูนยก์ลางธุรกิจยงัคง
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ทรงตวัดี โดยมีอตัราการครอบครองโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 77.4 ความตอ้งการยนิูตระดบัสูงในยา่น
ศูนยก์ลางธุรกิจท่ีมีคุณภาพสามารถทาํยอดขายไดดี้กว่า โดยนกัพฒันาโครงการบางรายสามารถขาย
โครงการไดถึ้งร้อยละ 80 ภายในวนัเปิดตวัเพียงวนัเดียว และจะสังเกตเห็นไดว้่าความตอ้งการโครงการ
คอนโดมิเนียมคุณภาพท่ีดีบนทาํเลเด่น ๆ นั้นจะไดรั้บความสนใจ โดยกลุ่มผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพย์
ชนิดน้ีมกัซ้ือไวเ้พ่ืออยูอ่าศยัเอง หรือเพ่ือเป็นการลงทุนระยะยาว 
 งานวิจยัท่ีผ่านมาไดม้ีการศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงใจของผูพ้กัอาศยั
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูอ้ยูอ่าศยั
ในชุมชนลุมพินี  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเช่าอาศยั คอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 กรุงเทพมหานคร  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผูบ้ริโภค 
ในเขตนนทบุรี ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และทกัษะของตวัแทนขายคอนโดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีปัจจยัดา้นคุณภาพ
การบริการนิติบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจคอนโดมิเนียมมีผูป้ระกอบการเขา้มาลงทุนในตลาดธุรกิจเพ่ิมข้ึนมาก ผูว้ิจยัจึงศึกษา
ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการนิติบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียมใน

ดา้นทกัษะของพนกังาน ความเอาใจใส่ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ของ
บริการนิติบุคคล เพือ่พฒันาดา้นคุณภาพการใหบ้ริการต่อไป 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
           1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของการบริการของบริษทันิติบุคคล
ท่ีแตกต่างกนั 
           2. ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทันิติบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
              ตวัแปรต้น (independent analysis)                      ตัวแปรตาม (dependent analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิการดาํเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณวิธีการสาํรวจและวิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาํนวน
หน่วยสะสมทั้งส้ินในกรุงเทพมหานครมีจาํนวนประชากรท่ีพกัอาศยัคอนโดมเนียมทั้งส้ิน 654,200 คน
 ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีทั้งส้ิน 654,200 คน การกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) 
ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 จึงทาํใหมี้ระดบั

ปัจจยัด้านผู้รับบริการ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. การศึกษา 
5. สถานภาพสมรส 
6. รายได ้ ความพึงพอใจของผูพ้กั

อาศยัคอนโดมิเนียมในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของ

นิติบุคคล 

1. ดา้นทกัษะของพนกังาน 
2. ดา้นความเอาใจใส่ของพนกังาน 
3. ดา้นความน่าเช่ือถือ 
4. ดา้นการตอบสนอง 
5. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
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ความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยจะมีจาํนวนเท่ากบั 350 ตวัอยา่ง และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยเลือก
จากทาํเลท่ีมีหน่วยขายคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครไดม้ากท่ีสุด 4 จาก 5 อนัดบัแรก 
 

สรุปผลการวิจัย  
 ส่วนที ่1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
เพศชาย 150 42.9 
เพศหญิง 
ไม่ระบุ 

188 
12 

53.7 
3.4 

รวม 350 100 
จาํแนกตามอาย ุ   
18-25ปี/25-35ปี 183 52.3 
35-45ปี/45-55ปี/60 ปีข้ึนไป 167 47.7 

รวม 350 100 
ระดบัการศึกษา   
มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา 33 9.4 
ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 317 90.6 

รวม 350 100 
สถานภาพสมรส   
โสด/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 213 60.9 
สมรส 137 39.1 

รวม 350 100 
รายไดต่้อเดือน   
ตํ่ากวา่ 20,000/20,001-30,000 114 32.6 
30,001-40,000/40,001 ข้ึนไป 236 67.4 

รวม 350 100 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.7 มี
อายอุยูใ่นช่วง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.7 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 59.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000/40,001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 67.4 
 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความ
พงึพอใจของผู้ทีม่าใช้บริการนิติบุคคลของผู้พกัอาศัยคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพหมานคร  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 

คุณภาพการบริการ 
N  = 350 ระดบั 

ความคดิเห็น 
ลาํดบัที่ 

    X       SD 
1. ดา้นทกัษะของเจา้หนา้ท่ี     3.67    0.69 มาก 4 
2. ดา้นความเอาใจใส่ของเจา้หนา้ท่ี 3.69 0.83 มาก   3 
3. ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.78 0.67 มาก   2 
4. ดา้นการตอบสนอง 3.55 0.85 มาก  5 
5. ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 3.91 0.68 มาก 1 

รวม 3.72 0.68 มาก  
  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการสาํรวจระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณภาพ
การบริการของเจา้หนา้ท่ีนิติบุคคลโดยรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนั้นเห็นดว้ยกบัเจา้หนา้ท่ีนิติบุคคล อยูใ่น
ระดบัมาก  ( X =  3.72) แลว้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 
( X =  3.91) ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ( X = 3.78)  อนัดบัสาม คือดา้นความ
เอาใจใส่ของเจา้หนา้ท่ี ( X = 3.69)  อนัดบัส่ี คือดา้นทกัษะของเจา้หนา้ท่ี ( X = 3.67) อนัดบัห้า คือ 
ดา้นการตอบสนอง ( X = 3.55) ตามลาํดบั 
 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงพรรณนาความพึงพอใจของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัคุณภาพดา้นความพึงพอใจ 

ด้านความพงึพอใจ 
N = 350 ระดบั 

ลาํดบัที่ 
X  SD ความคดิเห็น 

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการของนิติ 
    บุคคลเม่ือเปรียบเทียบกบัความคาดหวงั 

3.64 0.91 มาก 3 

2. ท่านมีความพึงพอใจต่อพนกังานของ  
    นิติบุคคล 

3.56 0.86 มาก 4 

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีท่าน  
    ไดรั้บจากนิติบุคคล 
4. โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจต่อ 
    บริการของ นิติบุคคล 

3.65 
 

3.68 

0.83 
 

0.91 

มาก 
 

มาก 

2 
 

1 

รวม 3.63 0.78 มาก  
  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียม
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดา้นความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.63) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า อนัดบัแรก คือ โดยรวมแลว้ท่านมี
ความพึงพอใจต่อบริการของ นิติบุคคล ( X = 3.68) อนัดบัสอง คือ ท่านมีความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ี
ท่านไดรั้บจากนิติบุคคล ( X = 3.65) และ อนัดบัสาม คือ ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการของนิติบุคคล
เม่ือเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64)  อนัดบัส่ี คือ ท่านมีความพึงพอใจต่อ
พนกังานของนิติบุคคล ( X = 3.56) ตามลาํดบั 
 
 ส่วนที ่4 ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของบริการของบริษทันิติบุคคล 
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ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผูท่ี้มาเขา้ใชบ้ริการนิติบุคคลของผูพ้กัอาศยัคอนโดมิเนียมในเขต 
   กรุงเทพหมานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

R2= 0.79 *p < .05  

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศชายจะมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง และ
ระดบัการศึกษา โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีระดบัความพึงพอใจมากกวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา 
อาชีวศึกษา การศึกษาปริญญาตรี และมธัยมศึกษา ตามลาํดบั 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของบริษทันิติบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูม้าใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของ
ผู้ทีม่าเข้าใช้บริการ

นิตบุิคคล 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 
ดา้นความพึงพอใจ 0.02* 

ชาย 
( x = 3.76) 

หญิง 
( x = 3.54) 

0.07 
18-25 ปี/ 
25-35 ปี 

( x = 3.69) 
35-45 ปี/ 
45-55 ปี/ 

61 ปีข้ึนไป 
( x = 3.62) 

0.97 
โสด/หมา้ย/
หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่
( x = 3.63) 
สมรส 

( x = 3.63) 

0.01* 
มธัยมศึกษา/ 
อาชีวศึกษา      
( x = 3.46) 
ปริญญาตรี/ 

สูงกวา่ปริญญา

ตรี ( x = 3.70) 

0.17 
นอ้ยกวา่ 

20,000 บาท/
20,001-30,000

บาท 
( x = 3.49) 

30,001-40,000
บาท/40,001
บาทข้ึนไป 
( x = 3.72) 
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ตารางท่ี 5 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทันิติบุคคล  
 มีผลต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการนิติบุคคล 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ 
ความพงึพอใจ ลาํดับ 

B t  
1. ดา้นทกัษะพนกังาน   0.22 2.91* 3 
2. ดา้นความใส่ใจ   0.24 3.62* 2 
3. ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.02 0.24  5 
4. ดา้นการตอบสนอง 0.19 3.41* 4 
5. ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 0.32 6.20* 1 

  
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจ โดยเรียงลาํดบัจาก
มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความใส่ใจ ดา้นทกัษะพนกังาน และดา้นการตอบสนอง 
ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของการบริการของ
บริษทันิติบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่  
 ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศชาย มี
ความพึงพอใจโดยรวมและมีความรู้สึกท่ีดีมากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
โดยท่ีผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีระดบัความพึงพอใจมากกว่าผูท่ี้มีระดบัระดบัการศึกษา
อาชีวศึกษา การศึกษาปริญญาตรี และมธัยมศึกษา ตามลาํดบั และผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สัญชยั ธนะวิบูลชยั (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี แสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชบ้ริการ
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของบริษทันิติบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจ 
ท่ีแตกต่างกนั  
 คุณภาพการให้บริการ พบว่า ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ความใส่ใจ อนัดบัสาม คือ ตอบสนอง อนัดบัส่ี คือ ดา้นทกัษะพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวริศร์ ดาวมณี (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผู ้
พกัอาศยัอาคารชุดโดยใชปั้จจยัความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด กรณีศึกษา: ซิต้ีโฮม 
รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม โดยผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
และการเขา้ใจลูกคา้หรือผูรั้บบริการ มีผลต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยั โดยแสดงให้เห็นว่าพนกังาน
ท่ีสามารถสร้างความไวใ้จ และเขา้ใจปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 
 ผูบ้ริหารบริษทันิติบุคคลสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนิติบุคคลคอนโดมิเนียม

ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. ดา้นการมนุษยสัมพนัธ์ ควรส่งเสริมและฝึกอบรมให้พนกังานนิติบุคคลมีความเขา้ถึง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีอธัยาศยัในการบริการผูใ้ชบ้ริการอยา่งดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและทาํ
ใหลู้กคา้รู้สึกเป็นกนัเอง พนกังานขายปฏิบติังานขายดว้ยใบหนา้ดว้ยรอยยิม้จึงทาํใหลู้กคา้รู้สึกอยาก
กลบัมาใหบ้ริการดว้ย 
  2. ความใส่ใจ ควรส่งเสริมและฝึกอบรมให้พนกังานมีความเขา้ถึงความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ มีความใส่ใจผูใ้ชบ้ริการอย่างเท่าเทียมแบบจริงใจ มีอธัยาศยัในการบริการผูใ้ชบ้ริการ
อยา่งดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกเป็นกนัเอง 
  3. ตอบสนอง ควรส่งเสริมและฝึกอบรมให้พนกังานนิติบุคคลมีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ แสดงความกระตือรือร้น และกระฉับกระเฉงในการตอ้นรับผูใ้ชบ้ริการ แสดงออกถึงความ
ตอ้งการจะช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการดว้ยความจริงใจ มีการติดตามหลงัการจาํหน่ายเพ่ือรับทราบปัญหา
ของผูใ้ชบ้ริการ พร้อมใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือ 
  4. ดา้นทกัษะพนกังาน ควรส่งเสริมและฝึกอบรมให้พนกังานขายมีความเช่ียวชาญ
ดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงานเป็นอยา่งดี มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบและแนวปฎิบติัในการทาํงาน 
มีจดัลาํดบัความสาํคญัของงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรเพ่ิมเติมการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือคน้หาเน้ือหาคุณลกัษณะพนักงานนิติบุคคลใน

บริษทัเชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข วิธีการดาํเนินงานเพื่อให้องคก์รมีผลต่อความ
พึงพอใจนิติบุคคลมากข้ึน 
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 2. ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาอยู่น้ี เช่น 
ตวัแปรดา้นจริยธรรม ตวัแปรดา้นการอบรมพนกังาน เพ่ือใหท้ราบความสมัพนัธ์พื้นฐานใหค้รบถว้น 
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมการดูดทราย 
ในที่ดนิเอกชน 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES CONCERNING ON THE 
CONTROL OF SAND PUMPING IN THE PRIVATE LAND  

 
วนัชัย จันทบุิตร*  

Wanchai Chantibut 
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ เพยีรวฒันะกลุชัย** 

Assoc. Prof. Dr. Anan Pienwattanakulchai 
 

บทคดัย่อ  
 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการ
ควบคุมการดูดทรายในท่ีดินเอกชน ซ่ึงในการจดัการเก่ียวกบัการควบคุมกิจการดูดทรายนั้น โดยอาศยั
มาตรการทางกฎหมายหลายฉบบัประกอบกนั และมีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงานทาํให้
มีความซบัซอ้น และไม่มีความชดัเจนในการออกกฎหมายควบคุมไดอ้ยา่งรัดกุม จึงก่อใหเ้กิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมและ
โครงการดูดทราย พบวา่ ผูข้ออนุญาตดูดทรายไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น หาก
ผูข้ออนุญาตดูดทรายขออนุญาต และยืน่เอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการอนุญาต
ใหดู้ดทราย พ.ศ. 2546 ครบถว้นหน่วยงานของรัฐกต็อ้งใหอ้นุญาต จะไม่ใหอ้นุญาตไม่ได ้2) ปัญหา
การกาํหนดคาํจาํกดัความของคาํว่าทรายพบว่า การดูดทราย และการดูดทรายเพ่ือนาํไปใชผ้สมปูน
ก่อสร้างไม่อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อการควบคุมโครงการหรือ
กิจกรรมการดูดทรายท่ีผูข้ออนุญาตมีหนา้ท่ีขออนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ

อนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 เท่านั้น และ 3) ปัญหาหน่วยงานควบคุมกิจกรรมหรือโครงการดูด
ทรายท่ีไม่เหมาะสม พบว่า การขออนุญาตการดูดทรายมีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวกบัหลายหน่วยงาน
.... 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564 
** รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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เพ่ือพิจารณาการดูดทรายก่อให้เกิดความล่าชา้ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการการดูดทราย และ
ขาดเอกภาพในการปฏิบติังาน 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่า ควรใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 4 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 31 และมาตรา 32 และแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดว้ยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 เพ่ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัควบคุมการดูดทราย
ในท่ีดินเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหามลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการดูดทราย 
ตลอดจนลดปัญหาปริมาณทรายจาํนวนมากท่ีมีในแม่นํ้าลาํคลองอนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม 
คาํสําคญั: การควบคุมการดูดทราย, ท่ีดินเอกชน 
 

 ABSTRACT  
  This thesis aims to investigate legal problems and obstacles concerning on the control 

of sand pumping in the private land. Managing the control of sand pumping enterprises depends 
on combined legal measures and several related agencies leading complexity and ambiguity in the 
legislation to control thoroughly. Therefore, this can cause the environmental problems.    

  The findings were shown as follows: 1) The problems on managing the environmental 
impact assessment of the activities and sand pumping projects found that the sand pumping applicant 
is not responsible for environmental protection. Therefore, if the sand pumping applicant makes a 
request and submits a complete document according to the regulations of the Ministry of Interior on 
sand pumping permission B.E. 2546, the governmental agency will be required to permit the applicant 
and the agency cannot refuse to give permission; 2) The problems on providing the definition of 
''sand'' showed that sand pumping and sand pumping for mixing mortar are not included in the 
Minerals Act, B.E. 2560. This leads the problems on controlling the projects or activities of sand 
pumping which the applicant is only responsible for making a request according to the regulations 
of the Ministry of Interior on sand pumping permission B.E. 2546; amd 3) The problems on the 
agencies to control the inappropriate activities or projects of sand pumping revealed that asking 
for sand pumping permission is involved with several agencies in considering sand pumping. This 
leads the delay and affects the operation of sand pumping enterprises and disunity of the operation. 

  The researcher would like to propose to make amendments of Section 4 of the Enhancement 
and Conservation of National Environment Quality (No.2) B.E. 2561 and Section 31 and Section 
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32 of the Minerals Act, B.E. 2560 Also, the regulations of the Ministry of Interior on sand pumping 
permission B.E. 2546 should be amended in order to enforce laws concerning on the control of 
sand pumping in the private land efficiently and reduce the environmental problems due to sand 
pumping, as well as decrease the problems of large quantity of sand in the rivers which is one of 
the flood causes.      
Keywords: control of sand pumping, private land. 
 

บทนํา   
 ในปัจจุบนัเม่ือความตอ้งการทรัพยากรทรายท่ีเพิ่มข้ึน จึงหลีกเล่ียงไม่ไดก้บัผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการประกอบกิจการการผลิตทราย (ณฐัวรรธน ์สุนทรวริทธิโชติ, 2556, หนา้ 5-6) 
แมว้่าการผลิตทราย โดยเฉพาะในส่วนของการดูดทรายจากแม่นํ้ าจะเกิดผลดีทางหน่ึงในแง่ของการ
ช่วยลดปริมาณของตะกอนในแหล่งนํ้า ซ่ึงเป็นการชะลอการต้ืนเขินเพ่ิมศกัยภาพในการรองรับนํ้าและ
เอ้ือประโยชนใ์นการคมนาคมทางนํ้าแต่ผลกระทบจากการผลิตทรายปรากฏใหเ้ห็นเสมอ (มนูญ บุญมณ, 
2555, หนา้ 1) เช่น การเกิดฝุ่ นละออง การพงัทลายของตล่ิง มลภาวะทางเสียง แผ่นดินทรุดตวั การ
เปล่ียนแปลงของเส้นทางของสายนํ้ า การปนเป้ือนและการลดระดบัลงของนํ้ าใตดิ้น การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของส่ิงก่อสร้างมีผลกระทบต่ออาชีพ และความเป็นอยูข่องประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550, หนา้ 109-110)  ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการดูดทรายและควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมคือ ผลกระทบท่ีมีต่อคุณภาพของนํ้ าทั้ง
ทางกายภาพ และทางชีวภาพ รวมไปถึงนํ้ าใตดิ้น ตลอดจนส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในนํ้ า รวมทั้งชีวิตของ
ประชาชนผูท่ี้ตอ้งใชน้ํ้ าในการบริโภค และอุปโภคท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณรอบ ๆ พื้นท่ีดูดทราย ปัจจุบนั
ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดูดทราย ทาํใหต้ล่ิง และหนา้ดินพงัเสียหายซ่ึงผลกระทบ
ดงักล่าวส่งผลต่อระบบนิเวศ และกระทบวิถีชีวิตชุมชนทอ้งถ่ินอีกทั้งยงัส่งผล ต่อเศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้มผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงสังเกตได ้คือการลดลงของระดบันํ้ าใตดิ้น การพงัทลาย
ของริมฝ่ังแม่นํ้ า และทอ้งนํ้ า มลพิษทางอากาศ และนํ้ าการสูญส้ินของชนิดสัตวแ์ละพนัธ์ุไมท่ี้มีค่า ใน 
ทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า การดูดทรายเป็นการประกอบอาชีพซ่ึงใหร้ายไดแ้ละโอกาสการจา้งงาน
แต่กเ็ก่ียวขอ้งกบัปัญหาของสังคมในทางลบ เช่น การบาดเจ็บลม้ตายท่ีเกิดจากความขดัแยง้ระหว่าง
ผูดู้ดทราย และประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือวา่เป็นการคุกคามความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ิน  
 นอกจากนั้นในเร่ืองของการดูดทรายยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีจะใชเ้ป็นมาตรการป้องกนั

และควบคุมผลกระทบจากการขุด ตกั หรือดูดทราย เน่ืองจากมาตรการท่ีใชพิ้จารณาอนุญาตและ
ควบคุมการประกอบกิจการดูดทรายในท่ีดินของรัฐนั้น อยูภ่ายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
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การอนุญาตดูดทราย พ.ศ. 2546 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงการ
ประกอบกิจการดูดทรายถือว่าเป็นการทาํลายสภาพของท่ีดินของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

มาตรา 9(2) ผูท่ี้จะกระทาํ การอยา่งใด ๆ ในท่ีดินของรัฐอนัจะเป็นการทาํลายสภาพท่ีดินจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้หนา้ท่ี โดยหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุญาตและควบคุมสาํหรับการดูดทรายในท่ีดิน
ของรัฐนั้นมุ่งเนน้พ้ืนท่ีในการดูดทรายและวิธีการในการดูดทราย โดยการประกอบกิจการดูดทราย
ในท่ีดินของรัฐ ตอ้งมีใบอนุญาตหลายใบ จึงมีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน ทาํใหปั้จจุบนั
มีการลกัลอบดูดทรายกนัเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น ในการจดัการเก่ียวกบัการควบคุมกิจการดูดทรายนั้น 
โดยอาศยัมาตรการทางกฎหมายหลายฉบบัประกอบกนั ทาํใหข้าดการคาํนึงถึงความเหมาะสมตาม
หลกัวิชาการและไม่มีการกาํหนดมาตรการทางวิชาการเพ่ือควบคุมผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งเหมาะสม  
 ดงันั้น ในการจดัการเก่ียวกบัการควบคุมกิจการดูดทรายนั้นโดยอาศยัมาตรการทางกฎหมาย
หลายฉบบัประกอบกนัและมีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงานทาํให้ มีความซับซ้อนและ
ไม่มีความชดัเจนในการออกกฎหมายควบคุมไดอ้ยา่งรัดกุมจึงก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา

อยา่งไม่หยดุหยอ่น จึงควรท่ีจะมีการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือนาํมาใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ ทั้ง
เป็นการลดปัญหามลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการดูดทราย และสามารถดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํ ความผิด 
อีกทั้งควรมีมาตรการเพ่ือช่วยให้ประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถไดรั้บการอนุญาตดูดทรายในชุมชน

เพ่ือช่วยลดปริมาณทรายจาํนวนมากท่ีมีในแม่นํ้ าลาํคลองซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้เกิดนํ้ าท่วม 
รวมทั้งหาแนวทางเพื่อปรับปรุงมาตรการทางอาญาดงักล่าวและแกไ้ขปัญหาในการบงัคบัใช้

กฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
  1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบั
การควบคุมการดูดทราย  
 2. เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะทรัพยากรดินและทราย  
 3. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูดทราย 
 4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการดูดทราย 
 5. เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบทสรุปและขอ้เสนอแนะทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการดูดทราย  
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ขอบเขตของการวจัิย  
 ในการศึกษาวิทยานิพนธ์น้ีผูศึ้กษาจะทาํการศึกษาประเด็นปัญหาการขออนุญาตดูดทราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 การจดัทาํรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้ง 2 ฉบบั การดาํเนินโครงการและกิจกรรมดูดทรายตามพระราชบญัญติัแร่ 
พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการควบคุม
การดูดทรายในท่ีดินเอกชนมีกรรมสิทธ์ิ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา บทสรุปและ
ขอ้เสนอแนะในการควบคุมการดูดทรายต่อไป 

 

วธีิดาํเนินการวจัิย  
  การดาํเนินการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการศึกษา
ขอ้มูลเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ประชากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีทาํการศึกษา นอกจากนั้นยงัทาํการศึกษาขอ้มูลจากตาํราทางวิชาการ หนงัสือ 
รายงาน วิจยั บทความทางกฎหมายทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตวับทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ 
เวบ็ไซตต่์าง ๆ ตลอดจนถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผลการวจัิย  
  1. ปัญหาการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมของกจิกรรมและโครงการดูดทราย 
 ผลการศึกษาพบว่า พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 เป็นมาตรทางกฎหมายการควบคุมและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
แต่กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัไม่เพียงพอต่อการควบคุมธุรกิจดูดทรายโดยเฉพาะทั้งกิจกรรม และโครงการ
การดูดทรายมิใช่เป็นกิจการท่ีจะตอ้งทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ทั้ง 2 ฉบบั ทาํใหผู้ข้ออนุญาตดูดทรายไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ก่อใหเ้กิด
ปัญหาว่า ถา้ผูข้ออนุญาตดูดทรายขออนุญาตและย่ืนเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การอนุญาตใหดู้ดทราย พ.ศ. 2546 ครบถว้นหน่วยงานของรัฐกต็อ้งใหอ้นุญาตจะไม่ให้อนุญาตไม่ได ้
จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และการนาํเสนอถึงปัญหาในการขดุทรายท่ีจะตอ้ง
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บนัทึกไวใ้นรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เม่ือกิจการหรือโครงการดูดทรายไม่อยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑด์งักล่าวเท่ากบัเห็นว่าการดูดทรายไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ความเป็นจริงนั้นมี
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมากทั้งในดา้นทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรดิน และอากาศท่ีจะตอ้งไดรั้บ
ผลกระทบ  
 2. ปัญหาการกาํหนดคาํจํากดัความของคาํว่าทราย  
 ผลการศึกษาพบว่า การดูดทรายไม่อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 แมว้่าคาํว่าทราย
จะมีความหมายเช่นเดียวกบัคาํว่าแร่ตามพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 กต็าม แต่ตามความหมายดงักล่าว
เป็นการกาํหนดว่าทรายนั้นจะตอ้งเป็นทรายอุตสาหกรรมหรือท่ีเรียกว่าทรายแกว้ หรือทรายซิลิกา 
ส่วนการดูดทรายเพ่ือนาํไปใชผ้สมปูนก่อสร้างไม่อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 จึงก่อให้เกิด
ปัญหาต่อการควบคุมโครงการหรือกิจกรรมการดูดทรายท่ีผูข้ออนุญาตมีหน้าท่ีขออนุญาตตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการอนุญาตใหดู้ดทราย พ.ศ. 2546 เท่านั้น  
 3. ปัญหาหน่วยงานควบคุมกจิกรรมหรือโครงการดูดทรายทีไ่ม่เหมาะสม  
 ผลการศึกษาพบว่า มีหน่วยงานท่ีจะตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ส่วนราชการอาํเภอ จงัหวดั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนงานท่ีดิน คณะอนุกรรมการท่ีเป็นผูมี้อาํนาจอนุญาตเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการอนุญาตใหดู้ดทราย พ.ศ. 2546 ขอ้ 8 โดยกาํหนดใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
เป็นผูพิ้จารณา และมีรองผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นกรรมการ อุตสาหกรรมจงัหวดั อยัการจงัหวดั ฯลฯ 
เห็นไดว้่าการขออนุญาตการดูดทรายมีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวกบัหลายหน่วยงานเพ่ือพิจารณาการดูดทราย

ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการการดูดทราย และขาดเอกภาพในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงหลกัเกณฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้มิไดจ้าํแนกขนาดของบ่อทรายไม่ว่าการดูดทรายจะมีขนาดพื้นท่ีเท่าใด

ก็ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเหล่าน้ี เช่นกนั จึงทาํให้ไม่คุม้ค่าต่อการขออนุญาตในแต่ละคร้ังเพราะ
ใบอนุญาตมีอายเุพียงหน่ึงปีเท่านั้น เม่ือหมดอายแุลว้กต็อ้งดาํเนินการออกใบอนุญาตใหม่ 
 ดงันั้น จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ปัญหาการดูดทรายในท่ีดิน
เอกชนถือเป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อระบบทรัพยากรธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีหากไม่มีมาตรการทางกฎหมายท่ีควบคุม ยอ่มก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อวงกวา้ง 
และส่งผลเสียหายทั้งต่อธรรมชาติและประชาชน จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูดทรายในท่ีดินเอกชน 
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อภิปรายผล  
  1. ปัญหาการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมของกิจกรรมและโครงการดูดทราย
 เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 เป็นมาตรทางกฎหมายการควบคุมและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
แต่ไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมธุรกิจดูดทรายโดยเฉพาะทั้งกิจกรรมและโครงการการ

ดูดทรายมิใช่เป็นกิจการท่ีจะตอ้งทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ทั้ง 2 ฉบบั ทาํใหผู้ข้ออนุญาตดูดทรายไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น 
หากผูข้ออนุญาตดูดทรายขออนุญาตและยืน่เอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการอนุญาต

ใหดู้ดทราย พ.ศ. 2546 ครบถว้นหน่วยงานของรัฐกต็อ้งใหอ้นุญาตจะไม่ใหอ้นุญาตไม่ได ้
 2. ปัญหาการกาํหนดคาํจาํกดัความของคําว่าทราย 
 เน่ืองจากการดูดทรายไม่อยู่ภายใต้พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 แมว้่าคาํว่าทรายจะมี
ความหมายเช่นเดียวกบัคาํวา่ แร่ตามพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 กต็าม แต่ตามความหมายดงักล่าว
เป็นการกาํหนดว่าทรายนั้น จะตอ้งเป็นทรายอุตสาหกรรมหรือท่ีเรียกว่า ทรายแกว้ หรือทรายซิลิกา 
ส่วนการดูดทรายเพ่ือนาํไปใชผ้สมปูนก่อสร้างไม่อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 
 3. ปัญหาหน่วยงานควบคุมกจิกรรมหรือโครงการดูดทรายทีไ่ม่เหมาะสม  
 เน่ืองจากการขออนุญาตการดูดทรายมีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวกบัหลายหน่วยงานเพ่ือพิจารณา

การดูดทรายก่อให้เกิดความล่าชา้ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการการดูดทราย และขาดเอกภาพ
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงหลกัเกณฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้มิไดจ้าํแนกขนาดของบ่อทรายไม่ว่าการดูดทราย
จะมีขนาดพ้ืนท่ีเท่าใดกต็อ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเหล่าน้ีเช่นกนั จึงทาํใหไ้ม่คุม้ค่าต่อการขออนุญาตใน
แต่ละคร้ังเพราะใบอนุญาตมีอายเุพียงหน่ึงปีเท่านั้น เม่ือหมดอายแุลว้ก็ตอ้งดาํเนินการออกใบอนุญาต
ใหม่ 
  

ข้อเสนอแนะ  
 1. ปัญหาการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมและโครงการดูดทรายใน
ประเดน็น้ี จึงเสนอให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น  
 มาตรา 4 บญัญติัว่า “ผูรั้บจา้งใหบ้ริการ” หมายความว่า ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง
ทาํการบาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และให้หมายความรวมถึง
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ผู้ขออนุญาตดูดทรายขออนุญาตและยืน่เอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาต
ให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 
 นอกจากนั้น เห็นควรเสนอให้มีการจดัทาํเก่ียวกบั 1) Environmental Impact Assessment 
Report (EIA) หรือการทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นการรายงานเก่ียวกบัการ
คาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการดูดทรายในท่ีดินเอกชน อนัเป็นการกาํหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และจัดทํา 2) Environmental Health Impact 
Assessment (EHIA) ซ่ึงเป็นรายงานส่วนหน่ึงของ EIA แต่จะเน้นท่ีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดูดทรายในท่ีดินเอกชนนั้น  
 2. ปัญหาการกาํหนดคาํจาํกดัความของคําว่าทราย 
 ในประเดน็น้ีจึงเห็นควรเสนอใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 ดงัน้ี  
  แกไ้ขเพิ่มเติม วรรคทา้ย ของมาตรา 31 เป็น  
  มาตรา 31 วรรคทา้ย บญัญติัว่า “การขออนุญาตตามพระราชบัญญัตนีิใ้ห้ใช้บังคบักบัผู้
ขออนุญาตดูดทรายขออนุญาตและยื่นเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาต
ให้ดูดทราย พ.ศ. 2546” 
  แกไ้ขเพิ่มเติม วรรคทา้ย ของมาตรา 32 เป็น 
  มาตรา 32 วรรคทา้ย บญัญติัว่า “บทบัญญัติตามวรรคหน่ึง วรรคสอง ให้ใช้บังคับแก่
กรณีผู้ขออนุญาตดูดทรายขออนุญาตและยื่นเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
อนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546” 
 3. ปัญหาหน่วยงานควบคุมกจิกรรมหรือโครงการดูดทรายทีไ่ม่เหมาะสม 
 ในประเด็นน้ี จึงเห็นควรแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการอนุญาตให้
ดูดทราย พ.ศ. 2546 โดยกาํหนดให้การขออนุญาตดูดทรายเป็นอาํนาจของสํานกังานท่ีดินท่ีรับเร่ืองนั้น
เป็นผูพิ้จารณาอนุญาต 
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บทคดัย่อ  
 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเร่ือง แอปพลิเคชนัแชทบอท เพ่ือช่วยเหลือพนกังานภายใน ห้างหุน้ส่วน
จาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชนั ในการคน้หาไฟล์งานเส้นทางสายใยแกว้นาํแสงท่ีทางบริษทัได้
จดัทาํข้ึน นอกจากน้ียงัมีไฟลเ์อกสารขอ้มูลพนกังาน และการคาํนวณตน้ทุนราคา เพ่ือใหก้ารทาํงาน
ภายในบริษทัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยใชข้อ้มูลจากแฟ้มเอกสารภายในบริษทัมาวิเคราะห์ดว้ย 
Use-Case Diagram และพฒันาระบบตอบแชทอตัโนมติั ดว้ยโปรแกรม Dialog flow และแอปพลิเคชนั 
ไลน์เพ่ือเป็นช่องทางในการแสดงขอ้มูลภายในบริษทั  ขอ้มูลการติดตั้งใยแกว้นาํแสง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชนั ใหแ้สดงผา่นแอปพลิเคชนัไลนใ์นการคน้หาขอ้มูล การติดตั้งใยแกว้นาํแสง
และเอกสารภายในบริษทั เพ่ือลดระยะเวลาในการคน้หาไฟลง์านหรือเอกสารต่าง ๆ โดยการพิมพ ์
ขอ้ความ หรือสถานท่ีในการคน้หา เพ่ือเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ จาก
การวิจยัพบว่า พนกังานภายในบริษทัสามารถคน้หาเอกสารขอ้มูลของบริษทัไดท้นัที ตลอดเวลา และ
ถูกตอ้งตามตอ้งการ 
คาํสําคญั: ระบบตอบแชทอตัโนมติั, ใยแกว้นาํแสง, Dialog flow, แอปพลิเคชนัไลน์, การใหบ้ริการขอ้มูล 
 
 
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2563  
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
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ABSTRACT   
  This research is to study about Chatbot Application for helping employees of STS 
Communication Limited-partnership to search for fiber optic cable plans that a company has done. 
Moreover, there are employee’s information and price calculation on this Chatbot Application to 
increase work efficiency in the company by analyzing company’s files with Use-Case Diagram, 
developing chat auto-reply by Dialogflow Program and using Line Application as a distribution 
channel of company’s information, to show and make STS Communication Limited-partnership’s 
fiber optic cable installation information and other information searchable via Line Application to 
decrease file searching time by typing texts or location that employees would like to search for on 
Line Application and selecting that information. The research has found that, company’s employees 
could search for their wanted information immediately, anytime and correctly. 
Keywords: chatbot, fiberoptic, dialog flow, application, information services. 
 

บทนํา 
 ใยแกว้นาํแสง (fiber optic) เป็นสายสัญญาณท่ีผลิตมาจากแกว้ และหุ้มดว้ยใยพิเศษท่ีป้องกนั

การกระแทกและฉนวน โดยมีคุณสมบติัเหมือนเป็นท่อเพื่อส่งสัญญาณแสงจากตน้ทางไปยงัปลายทาง 
และมีอุปกรณ์ท่ีตน้ทาง และปลายทางทาํหนา้ท่ีแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณขอ้มูลเพ่ือนาํไปใช้
งานโดยบริษทั หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่ เป็นบริษทัรับเหมาติดตั้งใยแกว้นาํแสง
ทุกชนิดซ่ึงเปิดกิจการมาแลว้ 19 ปี มีการใหบ้ริการติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น TOT, AIS ,CAT 
TRUE เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือผูป้ฏิบติังานตอ้งการทราบพ้ืนท่ีท่ีบริษทัเคยทาํงานไปแลว้ มีการใช ้เคเบิล จาํนวน
มากนอ้ยเพียงใดในการใชง้าน บริษทัจึงจดัทาํขอ้มูลในรูปแบบเอกสารเพ่ือประกอบการทาํงานของ
พนกังานภายในบริษทัแต่เม่ือผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานตอ้งดูเอกสารขอ้มูลการทาํงานท่ีผา่นมาของ

บริษทั จะใชเ้วลานานในการคน้หาขอ้มูล ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านพร้อมกนัได้
และไม่สามารถทาํงานได ้24 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้
 จากปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัจึง พฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอท เพ่ือการให้บริการขอ้มูลติดตั้ง
สายใยแกว้นาํแสงกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่ โดยใชข้อ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล
ภายในบริษทัมาวิเคราะห์ดว้ย Use-Case Diagram และพฒันาระบบตอบแชทอตัโนมติั ดว้ยโปรแกรม
Dialogflow และแอปพลิเคชนัไลน ์เพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการคน้หาเอกสารและช่วยให้การปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการติดตั้งสายใยแกว้นาํแสง ของ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. 

คอมมูนิเคชัน่   
 2. เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัแชทบอทเพ่ือการให้บริการขอ้มูลติดตั้งสายใยแกว้นาํแสง 
กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่  
 

ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ระบบตอบแชทอตัโนมติั (chatbot) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึงถูกพฒันาข้ึนมา
ให้มีบทบาทในการตอบกลบัการสนทนาดว้ยตวัอกัษรแบบอตัโนมติัผ่าน Messaging Application 
เสมือนโตต้อบของมนุษย ์Chatbot มกัใชใ้นการโตต้อบเพื่อการปฏิบติัท่ีหลากหลายรวมถึงการบริการ
ลูกคา้ หรือการเก็บขอ้มูลโดยการใชร้ะบบฐานขอ้มูลบนัทึกคาํถาม และคาํตอบไวจ้าํนวนหน่ึงแลว้
ตรวจจบัขอ้ความเพ่ือประมวลหาคาํตอบส่งกลบัไปหาผูใ้ชง้าน  
 Dialogflow หรือ Api.ai เป็น product ท่ีช่วยเพ่ิมความยืดหยุน่ของประโยคท่ี Chatbot รับมา 
ว่าไม่จาํเป็นตอ้งตรงตามเง่ือนไข แบบ Rule based ก็สามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้
โดยผูพ้ฒันานั้นไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเขียนโคด้หรือโปรแกรม กส็ามารถใชง้าน Dialogflow ได ้ 
 ศศิธร ทองนวล และเจนจิรา หาญบูรณะพงศ ์(2561) ศึกษาวิจยัเร่ือง ระบบ Chatbot บน
แอพพลิเคชนั LINE สําหรับพนักงานโรงแรมแชงกรีลา เพื่อลดความล่าชา้ และความผิดพลาดใน
การแจง้เตือนกิจกรรมอบรมพนักงานภายในแผนกบุคคล การทดลองใช้ระบบหุ่นยนต์สนทนา
โตต้อบอตัโนมติัพบว่า ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นการตอบรับค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจมาก 
 

วธีิดาํเนินการวจัิย 
 วิธีดาํเนินการวิจยัและขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ แอปพลิเคชนัแชทบอทเพ่ือการ

ให้บริการขอ้มูลติดตั้งสายใยแกว้นาํแสง กรณีศึกษา หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่ ผูว้ิจยั
วางแผนการดาํเนินการ 4 ขั้นตอนดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 1. ศึกษาขั้นตอนการทํางาน ลงพ้ืนท่ีปฏิบติังานดว้ยตนเองเพ่ือทราบถึงปัญหาในการทาํงาน
ท่ีเกิดข้ึนจริงภายในบริษทั  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานภายในบริษทัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การทาํงาน 

 3. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ ออกแบบระบบการใชง้านแชทบอทเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การทาํงานภายในบริษทั 

 4. ทดสอบการทาํงานของระบบ โดยการป้อนขอ้ความเพื่อทดสอบการใชง้านของระบบ  
 

 
 

ภาพท่ี 2  Use-Case diagram ของแอปพลิเคชนัแชทบอท 

1. ศึกษาขั้นตอนการ  
    ทาํงาน 
 

ศึกษาปัญหาการ

ทาํงานภายในบริษทั 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

สมัภาษณ์ถึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในการทาํงาน 

3. วิเคราะห์และพฒันา  
     ระบบ 

 
แสดงขั้นตอนการทาํงาน

ของระบบแชทบอท 

4. ทดสอบการทาํงาน 
     ระบบ 
 
ป้อนขอ้ความเพ่ือทดสอบ

การแสดงผลแชทบอท 
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 จากภาพท่ี 2 แสดง Use-Case diagram ของแอปพลิเคชนัแชทบอทเพ่ือการให้บริการขอ้มูล
ติดตั้งสายใยแกว้นาํแสง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่ โดย admin สามารถ 
คน้หาขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล เพ่ิมขอ้มูล ลบขอ้มูล แจง้เหตุเสีย-ขดัขอ้ง และสามารถตั้งค่าการใชง้าน USER 
สามารถ คน้หาขอ้มูล แจง้เหตุเสีย-ขดัขอ้ง และแชร์ขอ้มูลได ้

 

 
 

ภาพท่ี 3  กระบวนการวิเคราะห์และพฒันาระบบ แอปพลิเคชนัแชทบอท 
 

 จากภาพท่ี 3 แสดงถึงกระบวนการพฒันาระบบ แอปพลิเคชนัแชทบอท โดยเร่ิมจากสร้าง 
Account จาก Line developer จากนั้นรวบรวม และเก็บขอ้มูลไวใ้น Google Driver และ Line Official 
Account Manager จากนั้นพฒันาระบบดว้ย Dialog Flow และแสดงผลผา่น Application Line 
 

 ทดสอบการทาํงานระบบโดยการเปิดแอปพลิเคชนัแชทบอท และป้อนขอ้ความต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งการทราบเก่ียวกบัตาราง การทาํงานหรือเอกสารประกอบในการทาํงานแต่ละขั้นตอน เพ่ือแสดง
หวัขอ้สถานท่ีและเมนูการใชง้านครบถว้นหรือไม่ 
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ภาพท่ี 4  แสดงถึงขั้นตอนการแสดงขอ้มูลเน้ือหา สีวลีโครงการ1 
 

      
 

ภาพท่ี 5  แสดงถึงขั้นตอนการแสดงขอ้มูลเน้ือหา สีวลีโครงการ 1 
 

 
 

ภาพท่ี 6  แสดงเน้ือหา PDF ภายในโครงการสีวลีโครงการ 1 
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ภาพท่ี 7  แสดงเน้ือหาไฟล ์AutoCAD ภายในโครงการสีวลีโครงการ 1 
 

 จากภาพท่ี 5-7 แสดงผลจากการเลือก “สีวลี โครงการ1” แอปพลิเคชนัไลน์แชทบอทจะ
แสดงหมายเลข งาน 101740666 อตัโนมติั และบอทจะแสดง ไฟล ์PDF AUTO CAD เพื่อให้ผูใ้ชง้าน
สามารถดาวน์โหลดไฟลง์านเพ่ือสนบัสนุนการทาํงานให้ทนัต่อความตอ้งการและมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 8  คาํนวณราคาตน้ทุนราคาก่อนการทาํงาน 
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 จากภาพท่ี 8 สามารถใส่ยนิูต ของสายใยแกว้นาํแสงและ อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีใชใ้นการทาํงาน 
ระบบจะแสดงการคาํนวณราคาของการทาํงานภายในโครงการนั้น เพ่ือให้สามารถคาํนวณตน้ทุน
การทาํงานได ้
 

ผลการวจัิย 
  ผลการพฒันาแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการให้บริการขอ้มูลติดตั้งสายใยแกว้นาํแสง

กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่ สามารถตอบสนองกบัผูใ้ชง้านไดท้ั้งภายใน
และภายนอกบริษทั โดยไดผ้ลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ จาํนวน 20 คน  
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบแชทบอทของกลุ่มผูใ้ชง้าน  

รายการประเมนิ X  SD 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ความถูกตอ้งในการแสดงขอ้มูล 4.55 0.51 มากท่ีสุด 
ความถูกตอ้งในการคน้หาขอ้มูล 4.7 0.47 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งของผลลพัธ์จากการประมวลผลในระบบ 4.2 0.61 มากท่ีสุด 

ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ 4.05 0.99 มาก 
ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความ สญัลกัษณ์ในการส่ือความหมาย 4.1 0.71 มาก 
ความเหมาะสมในการปฏิสมัพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ช ้ 4.05 0.68 มาก 
ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและรูปภาพ 4.1 0.64 มาก 
ช่วยลดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 4.45 0.60 มากท่ีสุด 

สรุปผลการใช้งาน 4.27 0.65 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชง้านจากกลุ่มผูใ้ชง้านในภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ความถูกตอ้งในการคน้หาขอ้มูล, ความถูกตอ้งในการแสดง
ขอ้มูล ช่วยลดระยะเวลาในการดาํเนินงาน ความถูกตอ้งของผลลพัธ์จากการประมวลผลในระบบ 
ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรและรูปภาพ ความเหมาะสมในการใชข้อ้ความ สัญลกัษณ์ในการส่ือ
ความหมาย ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ ความเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ชต้าม 
ลาํดบั 
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อภิปรายผล 
 บทความวิจยัน้ี ไดน้าํเสนอการศึกษาแอปพลิเคชนัแชทบอทเพ่ือการให้บริการขอ้มูลติดตั้ง
สายใยแกว้นาํแสง โดยใชก้รณีศึกษาของห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่ ซ่ึงเกิดประโยชน์
อยา่งมากในการทาํงานของพนกังานภายในบริษทั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่ ในการคน้หาไฟลง์าน
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถส่งต่อใหผู้อ่ื้นไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 
 จากกรณีศึกษา แอปพลิเคชนัแชทบอทเพ่ือการให้บริการขอ้มูลติดตั้งสายใยแกว้นาํแสง 
โดยใชก้รณีศึกษาของห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่  สามารถลดระยะเวลาในการคน้หา
ไฟลเ์อกสารและขอ้มูล PDF แบบการวางสาย fiber optic ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํสามารถคน้หา
ขอ้มูลสถานท่ีแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ธนาคาร หมู่บา้น TOT แลว้สามารถเลือกรายละเอียดไดจ้าก
หมวดหมู่ท่ีเลือกโดยไม่ตอ้งพิมพข์อ้ความนั้นทาํให้ลดการผิดพลาดในการพิมพค์น้หาขอ้มูลไฟลท่ี์

เลือกไดอ้ยา่งแม่นยาํมากยิง่ข้ึน โดยมีความพึงพอใจการใชง้านจากกลุ่มผูใ้ชง้านในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ

สรุปผลความพึงพอใจไดผ้ลอยู่ท่ีระดบั “ความพึงพอใจมากท่ีสุด”  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ศศิธร ทองนวล, เจนจิรา หาญบูรณะพงศ ์(2561) ท่ีพบว่า หลงัจากทดลองใชร้ะบบหุ่นยนตส์นทนา
โตต้อบอตัโนมติัผูใ้ชมี้ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นการตอบรับวตัถุประสงคข์อง

การอบรม ผลรวมของค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากบั 4.15 และ 4.15 ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์
ใชใ้นการสรุปผลความพงึพอใจไดผ้ลอยูท่ี่ระดบั “ความพึงพอใจมาก”  
 

ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจาก แอปพลิเคชนัแชทบอทเพ่ือการใหบ้ริการขอ้มูลติดตั้งสายใยแกว้นาํแสง กรณีศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชัน่ พฒันาข้ึนสําหรับพนกังานภายในบริษทั เอส.ที.เอส. 
คอมมูนิเคชัน่ และเจา้หนา้ท่ี ในอนาคตควรมีการปรับปรุง แอปพลิเคชนัแชทบอทเพ่ือใหมี้ความง่าย
ต่อการใชง้านและรองรับการใชง้านจากทั้งภายใน และภายนอกบริษทั ควรเพ่ิมความปลอดภยัใน
การจดัเกบ็ขอ้มูลไฟลเ์อกสารต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยด้านกลยุทธ์ตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความภักดขีองลูกค้าในธุรกจิเนือ้เป็ด 

FACTORS OF BRAND STRATEGY AFFECTING CUSTOMER 
LOYALTY IN DUCK MEAT INDUSTRY 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางองคก์รธุรกิจท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด จาํแนกตาม ประเภทของธุรกิจ สถานท่ีตั้ง (จงัหวดั) 
จาํนวนพนักงาน และระยะเวลาในการดาํเนินงานของธุรกิจ 2) ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีใช้
ผลิตภณัฑเ์น้ือเป็ด จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัพฤติกรรมหลงัการซ้ือสินคา้เน้ือเป็ด
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทร้านคา้ มีสถานท่ีตั้งของธุรกิจอยูใ่นภาคตะวนัออก
มีจาํนวนพนกังานทั้งหมดนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 คน และมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจตํ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 5 ปี 2) คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้โดยรวม และทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก และ 3) ลกัษณะทางองคก์รท่ีต่างกนัมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ดแตกต่างกนัทุก
ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้น
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ดา้นคุณประโยชนข์องตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซํ้า และดา้นการบอกต่อ 
คาํสําคญั: ความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด, ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ตราสินคา้, การซ้ือซํ้า, การบอกต่อ 
 
 
 
 
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564  
** อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to study general information about demographic 
characteristics. the brand strategy that affects customer loyalty in the duck meat business can be 
classified by type of business, location (province), number of employees and the length of time 
the business operates 2) to study the brand value with brand strategy that affects customer loyalty 
in the duck meat business classified by brand (brand), frequency of purchase reasons to purchase, 
where to buy and type to purchase, classified by personal factors. The sample group used in the study 
was a group of 400 The research findings were as follows: 1) behavior level after purchasing duck 
meat. most respondents operated a store business. have a business location in the East have a total 
number of employees less than or equal to 20 people and have a business duration. less than or equal 
to 5 years 2) brand value that affects overall brand loyalty. and 3) different organizational characteristics 
resulted in a statistically significant difference in customer loyalty in the duck meat business the 
connection of ideas about the product image confidence in the brand the benefits of the brand repeats 
purchase side and word of mouth. 
Keywords: customer loyalty in duck meat industry, factors of brand strategy, repurchase, word of  
                    mouth. 
 

บทนํา  
 การบริโภคเน้ือสัตวท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองก่อให้เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรมภาค

การปศุสัตว ์ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเปล่ียนจากสภาพการทาํปศุสัตวแ์บบ
วิถีชนบทสู่การสร้างลกัษณะการปศุสัตวแ์บบธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการของจาํนวน

ประชากรโลก ทาํให้ปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑป์ศุสัตวใ์นช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาเกิดการขยายตวั
เพ่ิมสูงข้ึน Herrero and Thornton (Online, 2010) แสดงถึงปริมาณความตอ้งการเน้ือสัตวข์องประชากร
โลกในอีก 9 ปี ซ่ึงมีการคาดการณ์ว่าในปี 2593 มีความตอ้งการไข่ไก่จะมีมากถึง 102 ลา้นตนั ปริมาณ
ความตอ้งการเน้ือสัตวปี์กจะมีมากถึง 181 ลา้นตนั ปริมาณความตอ้งการเน้ือหมูจะมีมากถึง 143 ลา้นตนั 
และปริมาณความตอ้งการเน้ือววัจะมีมากถึง 106 ลา้นตนั  

 งานวิจยัท่ีผา่นมาไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้และผูมี้อิทธิพลต่อตราสินคา้บน

ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อาทิตยา ดาวประทีป (2559) คุณค่าตราสินคา้ ค่านิยมของลูกคา้ และทศันคติต่อแบรนดห์รูท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือ สินคา้แบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร รัตนา กวีธรรม (2558) คุณค่า
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ตราสินคา้ คุณภาพการบริการ และความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ Power Bank ของ
ผูบ้ริโภคท่ีใช ้Smartphone และ Tablet ในกรุงเทพมหานคร ฉนัทช์นก เรืองภกัดี (2557) คุณค่าตราสินคา้ 
ความไวว้างใจ และความพึงพอใจ ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ) 
มีนา อ่องบางนอ้ย (2553) พบว่า คุณค่าตราสินคา้ มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการรับรู้ตราสินคา้ ค่านิยม และทศันคติ
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นกลยทุธ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด โดยศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ และกลยุทธ์ตราสินคา้เก่ียวกบั
ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ เพ่ือจะนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาไปพฒันากลุ่มธุรกิจเป็ดต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคก์ร ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด  
 2. เพ่ือศึกษาระดบัอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือ
เป็ด  
 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

            ตวัแปรอสิระ (independent variable)                      ตวัแปรตาม (dependent variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัด้านองค์กร 
1. ประเภทธุรกิจ 
2. สถานท่ีตั้ง (ภูมิภาค) 
3. จาํนวนพนกังาน 
4. ระยะเวลาในการดาํเนินงานของธุรกิจ ความภกัดีของลูกค้าในธุรกจิเนือ้เป็ด 

1. การซ้ือซํ้ า 
2. การบอกต่อ คุณค่าตราสินค้า 

1. การรับรู้ตราสินคา้ 
2. ความเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัสินคา้ 
3. ภาพลกัษณ์ 
4. ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้   
5. คุณประโยชนข์องตราสินคา้   
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วธีิการดาํเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณวิธีการสาํรวจและวิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารทัว่ประเทศท่ีซ้ือสินคา้ในกลุ่ม
ธุรกิจเน้ือเป็ด รวมทั้งส้ิน 1,000 ร้านคา้ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณโดยทราบประชากรท่ีมีจาํนวน

แน่นอน จาํนวน 400 คน ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารทัว่ประเทศท่ีซ้ือสินคา้ในกลุ่มธุรกิจเน้ือ
เป็ด ดว้ยวิธีของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 

 

ผลการวจัิย  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัลกัษณะองค์กร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบ
ธุรกิจประเภทร้านคา้ (ร้านก๋วยเต๋ียวเป็ด, เป็ดยา่ง) ในอตัราร้อยละ 58.40  มีสถานท่ีตั้ง (ภูมิภาค) ของ
ธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออก ในอตัราร้อยละ 57.86 จาํนวนพนกังานทั้งหมด ส่วนใหญ่นอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 20 คน ในอตัราร้อยละ 88.00 มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่ ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 5 ปี ในอตัรา 41.40  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบริโภคสินค้าเนือ้เป็ด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ซ้ือเน้ือเป็ดยีห่อ้ดัก๊คิงมากท่ีสุด ในอตัราร้อยละ 69.30 มีความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้เน้ือเป็ด 
1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ในอตัราร้อยละ 68.60 มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้เน้ือเป็ดส่วนใหญ่พิจารณาเลือก
ซ้ือจากคุณภาพสินคา้ ในอตัราร้อยละ 75.80 มีแหล่งซ้ือสินคา้เน้ือเป็ดส่วนใหญ่ซ้ือเน้ือเป็ดจาก
พนกังานขาย ในอตัราร้อยละ 56.30 มีการเลือกซ้ือเน้ือเป็ดส่วนใหญ่เลือกซ้ือแบบเป็ดตวั (ลว้งเคร่ืองใน) 
ในอตัราร้อยละ 80.00 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อของ
ลูกค้าในธุรกิจเนื้อเป็ด  พบว่า คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ รวมทุกดา้น 
พบว่าอยูใ่นระดบัมาก โดยรวม ( X = 4.13) เม่ือพิจารณาในรายดา้น เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี อนัดบัแรก 
ดา้นคุณประโยชน์ของตราสินคา้ ( X = 4.18) รองลงมา ดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ( X = 4.15) 
ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ( X = 4.12) และอนัดบัสุดทา้ย ดา้นภาพลกัษณ์ ( X = 4.11) และดา้นความ
เช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัสินคา้ ( X = 4.10) ตามลาํดบั 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือของ
ลูกค้าในธุรกิจเนือ้เป็ด พฤติกรรมหลงัการซ้ือของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ดท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ า และ
การบอกต่อ เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเรียงตามลาํดบัโดยรวม และทุกดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 
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โดยรวม ( X = 4.15) เม่ือพิจารณาในรายดา้น เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี อนัดบัแรก ดา้นการบอกต่อ ( X = 
4.16) และดา้นการซ้ือซํ้า ( X = 4.14) ตามลาํดบั 
 ส่วนที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางองคก์รท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีท่ี
แตกต่างกนัของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด 
 
ตารางท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะทางองคก์รท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด 
  

*P<0.05 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจ จาํนวนพนกังาน และระยะเวลาในการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ดดา้นการซ้ือซํ้ าและดา้นการบอกต่อ

ท่ีแตกต่างกนั ส่วนลูกคา้ท่ีมีสถานท่ีตั้ง (ภูมิภาค) ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจ
เน้ือเป็ดดา้นการซ้ือซํ้าและบอกต่อไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

ความภักดขีอง
ลูกค้าในธุรกจิ 

เนือ้เป็ด 

ลกัษณะขององค์กร 

ประเภทของธุรกิจ สถานท่ีตั้ง (ภูมิภาค) จํานวนพนักงาน 
ระยะเวลาในการดําเนิน

ธุรกิจ 
ดา้นการซ้ือซํ้ า 3.37* 

ผูแ้ทนจาํหน่าย ( x = 4.26) 
ร้านคา้ ( x = 4.17) 
โรงงานแปรูป ( x = 4.13) 
เอเยน่ต ์( x = 3.92) 

2.17 
ภาคตะวนัออก ( x = 4.26) 
ภาคกลาง ( x = 4.05) 
ภาคอีสาน ( x = 4.26) 
ภาคใต ้( x = 3.00)  
ภาคเหนือ ( x = 4.28) 

4.10* 
นอ้ยกวา่ 20 คน ( x = 4.17) 
20-40 คน ( x = 3.73)     
40-60 คน ( x = 4.27)   
มากกวา่ 60 คน ( x = 4.00)     

4.68* 
ตํ่ากวา่ 5 ปี ( x = 4.12) 
5-10 ปี ( x = 4.26) 
10-15 ปี ( x = 4.12)   
15 ปีข้ึนไป ( x = 3.88)      

ดา้นการบอกต่อ 3.92* 
ผูแ้ทนจาํหน่าย ( x = 4.29) 
ร้านคา้ ( x = 4.13) 
โรงงานแปรูป ( x = 4.18) 
เอเยน่ต ์( x  = 3.93) 

1.93 
ภาคตะวนัออก ( x = 4.18) 
ภาคกลาง ( x = 4.06) 
ภาคอีสาน ( x = 4.19) 
ภาคใต ้( x = 3.00)  
ภาคเหนือ ( x = 4.33) 

4.90* 
นอ้ยกวา่ 20 คน ( x = 4.19) 
20-40 คน ( x = 3.68)     
40-60 คน ( x = 4.13)   
มากกวา่ 60 คน ( x = 4.06)     

3.75* 
ตํ่ากวา่ 5 ปี ( x = 4.14) 
5-10 ปี ( x = 4.24) 
10-15 ปี ( x = 4.18)   
15 ปีข้ึนไป ( x = 3.90)      
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 สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดี  
                 ของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด 

คุณค่าตราสินค้า 
การซ้ือซ้ํา การบอกต่อ 

B t B t 
ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ 0.06 1.41 0.12 2.94* 
ดา้นความเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัสินคา้ 0.11 2.24* 0.15 3.01* 
ดา้นภาพลกัษณ์ 0.24 4.60* 0.15 2.95* 
ดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ 0.08 1.50 0.16 3.12* 
ดา้นคุณประโยชนข์องตราสินคา้ 0.45 9.07* 0.35 7.06* 

*P<0.05  
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ดในดา้น
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. ดา้นการซ้ือซํ้ า ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด 
ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นคุณประโยชน์ของ
ตราสินคา้ ตามลาํดบั 
  2. ดา้นการบอกต่อ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด 
ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้น
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และดา้นคุณประโยชนข์องตราสินคา้ ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกบัลกัษณะทางองค์กรกบักลยุทธ์ตรา

สินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า ประเภท
ธุรกิจสถานท่ีตั้ง (ภูมิภาค) จาํนวนพนักงาน และระยะเวลาในการดาํเนินงานของธุรกิจ ท่ีต่างกนั 
ส่งผลต่อกลยทุธ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่า ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั ดงัน้ี 
งานวิจยัของ กษวรรณ ศกัด์ิศรีเจริญ (2558) ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะของร้านคา้ ในดา้นการ



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

207 

 

บริการของพนกังานขาย คุณภาพของสินคา้และภาพลกัษณ์ของร้านคา้ ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้  
   วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ กบัดา้นกลยทุธ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด ผลการศึกษาพบว่า ดา้นรับรู้ตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงความคิด
เก่ียวกบัสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ดา้นคุณประโยชน์ของตราสินคา้ ดา้น
การซ้ือซํ้ า ดา้นการบอกต่อ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่า 
ผลการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Porral, C. C. and Lang, M. F. (2014) พบว่า ฉลากสินคา้ของ
แต่ละบริษทัมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค และคุณภาพของสินคา้มีผลต่อการรับรู้ และ
สร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ จากผลการอภิปรายขา้งตน้น้ี ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Keller, K. L. 
(2003) อธิบายว่า คุณค่าตราสินคา้จะช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดงันั้นจึงควรเพ่ิม
คุณค่าใหแ้ก่กิจการ ผูผ้ลิต และร้านคา้ปลีก ซ่ีงส่งผลต่อผูบ้ริโภคท่ีจะเพ่ิมคุณค่าในตราสินคา้เพ่ิมข้ึน 
คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ด โดยรวมทุกดา้น ไดแ้ก่  ดา้นรับรู้
ตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ 
ดา้นคุณประโยชน์ของตราสินคา้ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงควร
พฒันากลยทุธ์การตลาดท่ีหลากหลาย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างของคุณค่าตราสินคา้ท่ีต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ ผูผ้ลิตสินคา้เน้ือเป็ดสามารถเพ่ิมปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจเน้ือเป็ดในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. ดา้นการซ้ือซํ้ า ผูป้ระกอบการธุรกิจเน้ือเป็ดควรปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการ
ในดา้นการเอาใจใส่ ความมัน่ใจ และความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ ส่งต่อความจริงใจและเป็นมิตร 
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ตอบคาํถามใหลู้กคา้ท่ีสนใจสินคา้และบริการใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้
และกลบัมาใชบ้ริการซํ้าต่อไป 
  2. ดา้นการบอกต่อ ผูป้ระกอบการธุรกิจเน้ือเป็ด ควรปรับปรุงคุณภาพสินคา้และการ
บริการ เพ่ิมความยืดหยุ่นในการสั่งผลิตสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือลดเวลาส่ง
มอบสินคา้นาํไปแปรรูปต่อไดเ้ร็วข้ึน เพ่ิมการรับประกนัคุณภาพสินคา้ รับคืนสินคา้ในกรณีท่ีเกิด
การส่งสินคา้ท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ สินคา้เกิดความเสียหายทุกกรณีเพ่ือสร้างความมัน่ใจในสินคา้
และบริการใหเ้กิดความน่าเช่ือถือซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้สามารถเป็นกระบอกเสียงเพ่ือบอกต่อการใชเ้น้ือ

เป็ดต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะของการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงอาจทาํให้ผลการศึกษาท่ีไดย้งัขาดความ
สมบูรณ์  การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนา
กลุ่ม ซ่ึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นมากยิง่ข้ึน 
 2. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้บุคคลเพ่ิมเติม รวมทั้ งศึกษา
เปรียบเทียบกบัลกัษณะของธุรกิจและพฤติกรรมการซ้ือเน้ือเป็ดสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
เพ่ือทาํให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือเน้ือเป็ดสาํหรับกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีอยูแ่ตกต่างกนัตามพ้ืนท่ี 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถาบันฝึกอบรม 
ของสถานประกอบการ ในภาคกลางและภาคตะวนัออก 

FACTORS AFFECTING DECISION TO USE TRAINING 
INSTITUTES OF PRIVATE ENTERPRISES IN CENTRAL AND 

EASTERN REGIONS 
 

สมศักดิ์ชัย เลาหะพนัธ์* 
    Somsakchai Laohaphan  

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

 

บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสถาบนัฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการในภาคกลางและภาคตะวนัออก 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรมของสถานประกอบ

กิจการ จาํแนกตามปัจจยัขอ้มูลส่วนองคก์ร และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสําคญัของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ จาํแนกตามขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมการฝึกอบรมในบริษทัฯ กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ี คือ บุคลากรฝ่ายฝึกอบรม บุคลากร
ฝ่ายบุคคล บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และผูมี้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมในองคก์รธุรกิจท่ี
อยูใ่นเขตภาคกลางและภาคตะวนัออก จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม 
ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณ์วิทยากร ดา้นหลกัสูตรฝึกอบรม ดา้นการให้บริการ ดา้นความเหมาะสมของ
ราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมากท่ีสุด 2) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนองคก์รท่ีแตกต่างกนัโดยนโยบาย
ว่าจา้งการฝึกอบรม และ 3) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการฝึกอบรมในบริษทัฯ ท่ีแตกต่างกนัโดยหลกัสูตร
การฝึกอบรม และกลุ่มผูเ้ขา้อบรม ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: สถาบนัฝึกอบรม, หลกัสูตรฝึกอบรม, การตดัสินใจ, การบริการ, วิทยากร  
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564  
** รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT  
 This research has the objectives that were 1) to study the level of factors affecting decision 
to use training institutes of private enterprises in central and eastern regions, 2) to compare the 
significance of factors affecting decision to use training institutes of private enterprises classified 
by corporate information factors, and 3) to compare the significance of factors affecting decision 
to use training institutes of private enterprises classified by training behavior information in the 
company.  The 400 examples of this group are Training People, HR People, or People who related 
in training function and can be decision to select training institutes within the company in the central 
and eastern regions. 
 The results of the study showed that 1) the level of factors affecting decision to use training 
institutes; Trainer, training course outline, service, and prices were at the highly important level, 
2) the corporate information factors different by the training procurement policy, and 3) the behavior 
information in the company different by the training course outline and training participants group, 
respectively. 

 Keywords: training institute, training courses, decision-making, service, trainer.  
 

บทนํา  
 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต การบริการ การส่งออกของสินคา้อุตสาหกรรมและมีส่วนแบ่ง
การตลาดของโลกท่ีสูงข้ึนจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุน
ระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยในปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการลงทุนระหว่างประเทศถึง 756,104 
ลา้นบาท (สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2562) จากแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัตํ่ากว่าศกัยภาพมาต่อเน่ืองหลายปี
ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอ้จาํกดัภายในประเทศเองอีกทั้งเกิดวิกฤตโรคระบาด

โควิด-19 (COVID-19) ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขนัรวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตวัชา้ ใน 5 ปี ต่อจากน้ีไป จึงเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทย
ให้กลบัมาขยายตวัไดสู้งข้ึน โดยการใชน้วตักรรมคุณภาพคน โดยยึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา”  
มุ่งสร้างศกัยภาพ และคุณภาพชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรเขา้สู่สังคมแรงงาน เพ่ือขยายการผลิต
และบริการใหม่ ๆ สาํหรับอนาคต 
 องค์กรจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะรับการ

เปล่ียนแปลงหรือสามารถปรับปรุงตนเองให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ “การ
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ฝึกอบรม” นบัไดว้่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความสาํคญั โดยมุ่งหวงัใหส้ามารถพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ และทศันะคติเหมาะแก่การปฏิบติังานในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง
และการแข่งขนัสูงเช่นในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามการฝึกอบรมบุคลากรจะตอ้งกระทาํอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงการจดัการฝึกอบรมใหต้รงกบัความตอ้งการของบุคลากร
ในองคก์ร เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคคลให้สามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ทศันคติและทกัษะในการปฏิบติังาน จึงจะทาํ
ใหอ้งคก์รไดรั้บผลประโยชนสู์งสุด  
 องคก์รหลายแห่งไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมและจาํเป็นตอ้งเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม

เพ่ือมาให้บริการ และมกัประสบปัญหาดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรมอยู่บ่อยคร้ัง  และ
ในขณะเดียวกนัธุรกิจท่ีให้บริการดา้นการฝึกอบรมเองก็ประสบปัญหาการขาดขอ้มูลเพ่ือเป็นฐาน

ในการดาํเนินการ เพราะธุรกิจดา้นการฝึกอบรมตอ้งแข่งขนักนัท่ีคุณภาพเพ่ือสร้างความน่าเช่ือมัน่ 
เช่ือถือให้แก่ลูกคา้ และเพื่อให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการและกลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคต ดงันั้น
ถา้องคก์รธุรกิจใดไม่สามารถให้บริการดา้นการฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพไดก้็จะประสบความลม้เหลว

ในท่ีสุด ในทางกลบักนัธุรกิจฝึกอบรมท่ีไดรั้บการยอมรับ มีคุณภาพ ทาํใหธุ้รกิจการจดัฝึกอบรมนั้น
มีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรมของสถาน
ประกอบกิจการ ในภาคกลางและภาคตะวนัออก  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนั
ฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ จาํแนกตามปัจจยัขอ้มูลส่วนองคก์ร 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนั
ฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ จาํแนกตามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการฝึกอบรมในบริษทัฯ 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ
ในภาคกลางและภาคตะวนัออก มีความแตกต่างกนั จาํแนกตามปัจจยัดา้นองคก์ร 
      2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ
ในภาคกลางและภาคตะวนัออก มีความแตกต่างกนั จาํแนกตามปัจจยัดา้นพฤติกรรมการฝึกอบรม 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
         ตวัแปรอสิระ (independent variable)                            ตวัแปรตาม (dependent variable) 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                      
                                                                                

 
 
 
วธีิการดาํเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ วิธีการสาํรวจและการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 
โดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ไปยงัประชากรกลุ่มตวัอยา่งโดยตรง 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ บุคลากรฝ่ายฝึกอบรม บุคลากรฝ่ายบุคคล เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และผูมี้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมท่ีทาํงานในสถานประกอบกิจการ ใน
ภาคกลาง และภาคตะวนัออก โดยใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม และไดใ้ชสู้ตรการหา
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรของ Cochran (1977) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 385 คน 

ปัจจยัด้านองค์กร 
1. ประเภทธุรกิจ  
2. สญัชาติองคก์ร 
3. สถานท่ีตั้ง 
4. จาํนวนพนกังาน 
5. นโยบายจดัซ้ือดา้นฝึกอบรม 

 

พฤตกิรรมด้านการฝึกอบรม 
1. ความถ่ีการฝึกอบรม 
2. ระยะเวลาของการฝึกอบรม 
3. หลกัสูตรการฝึกอบรม 
4. จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 
5. กลุ่มผูเ้ขา้อบรม 

ปัจจยัด้านการตดัสินใจ 
1. ความน่าเช่ือถือ 
2. ช่องทางการตลาด 
3. การใหบ้ริการ 
4. หลกัสูตรฝึกอบรม 
5. ความเหมาะสมของราคา 
6. ประสบการณ์วิทยากร  

ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
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สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจัยข้อมูลส่วนองค์กร ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกดัในส่วนโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 72.3 องคก์ร
สัญชาติไทย  คิดเป็นร้อยละ 58.3 ตั้งอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.8  มีจาํนวนพนกังานน้อยกว่า 
100 คน/101-250 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 และไม่มีนโยบายกาํหนดการว่าจา้งหน่วยงานดา้นการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 50.3 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการฝึกอบรม ของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม 

 พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามถ่ีในการฝึกอบรม 1 หลกัสูตร/2-3 หลกัสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 88.3 ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการฝึกอบรมตํ่ากวา่ 1 วนั/1 วนั คิดเป็นร้อยละ 88.3  หลกัสูตร
ท่ีจดัการฝึกอบรม 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หลกัสูตรดา้นพฒันาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 60.5 หลกัสูตร
ดา้นบริหารคุณภาพ/ระบบ คิดเป็นร้อยละ 57.7 หลกัสูตรดา้นความปลอดภยั อาชีวอามยัฯ คิดเป็น
ร้อยละ 57.7 จาํนวนผูเ้ขา้อบรมแต่ละหลกัสูตรมีจาํนวนนอ้ยกว่า 10 คน/11-20 คน/21-30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.3 กลุ่มผูเ้ขา้อบรม 3 กลุ่มแรก ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 70.0 กลุ่มเจา้หน้าท่ี 
คิดเป็นร้อยละ 57.0 และกลุ่มหวัหนา้งาน คิดเป็นร้อยละ 30.5 
 ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 
                 เลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม โดยรวม 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
N = 400 

ลาํดับที่ 
   X  SD 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.07  .538 5 
2. ดา้นช่องทางการตลาด    4.00    .515 6 
3. ดา้นการใหบ้ริการ    4.35    .558 3 
4. ดา้นหลกัสูตรฝึกอบรม    4.41    .553 2 
5. ดา้นความเหมาะสมของราคา    4.27    .633 4 
6. ดา้นประสบการณ์วิทยากร    4.42    .580 1 

รวม 4.25 .442  
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 จากตารางท่ี 1 ผลการสํารวจผูต้อบแบบสอบถามในระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม โดยรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งนั้นเห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม โดยรวมอยูใ่นระดบั สาํคญัมากท่ีสุด ( X = 4.25)  
แลว้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนดา้นประสบการณ์วิทยากร ( X = 4.42) 
อนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตรฝึกอบรม ( X = 4.41)  อนัดบัสามคือ ดา้นการให้บริการ ( X = 
4.35) อนัดบัส่ีคือ ดา้นความเหมาะสมของราคา ( X = 4.27) อนัดบัห้าคือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ( X = 
4.07) และอนัดบัหกคือ ดา้นช่องทางการตลาด ( X = 4.00) ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนขอ้มูลส่วนองค์กร ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม แตกต่างกนั 
 ดา้นนโยบายการว่าจา้ง พบว่า องคก์รท่ีมีนโยบายการว่าจา้งหน่วยงานดา้นการฝึกอบรมและ
กาํหนดเปล่ียนทุก 1 ปี ให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรฝึกอบรมมากกว่า องคก์รท่ีมีนโยบาย
การว่าจา้งหน่วยงานดา้นการฝึกอบรม และกาํหนดเปล่ียนทุก 2 ปี และพบว่า องคก์รท่ีไม่มีนโยบาย
การว่าจา้งหน่วยงานดา้นการฝึกอบรมกาํหนด ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัหลกัสูตรฝึกอบรมมากกว่า องคก์ร
ท่ีมีนโยบายการว่าจา้งหน่วยงานดา้นการฝึกอบรมและกาํหนดเปล่ียนทุก 2 ปี ส่วนดา้นประเภทธุรกิจ 
สญัชาติองคก์ร สถานท่ีตั้ง จาํนวนพนกังาน ดา้นประสบการณ์วิทยากร ไม่มีความแตกต่างท่ีส่งผลปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสมรรถนะปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
 สถาบนัฝึกอบรม จาํแนกตามปัจจยัดา้นองคก์ร 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
การตดัสินใจใช้บริการ 

ปัจจยัด้านองค์กร 

ประเภทธุรกจิ สัญชาต ิ นโยบายการว่าจ้าง 
1. ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.18 0.86 0.59 
2. ดา้นช่องทางการตลาด 0.49 0.10 0.75 
3. ดา้นการใหบ้ริการ 0.44 0.23 0.37 
4. ดา้นหลกัสูตรฝึกอบรม 0.14 0.93  0.03* 
5. ดา้นความเหมาะสมของราคา 0.43 0.87 0.61 
6. ดา้นประสบการณ์วิทยากร 0.36 0.85  0.08 
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 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนพฤติกรรมการฝึกอบรม  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม แตกต่างกนั  
 1. ดา้นหลกัสูตรการฝึกอบรม พบวา่ 3 อนัดบัแรกของหลกัสูตรท่ีจดัอบรมโดยส่วนใหญ่
ไดแ้ก่ หลกัสูตรดา้นทรัพยากรมนุษย ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ หลกัสูตรดา้นบริหารคุณภาพ/
ระบบและอนัดบัสามคือ หลกัสูตรดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัฯ  
 2. ดา้นกลุ่มผูเ้ขา้อบรมโดยส่วนใหญ่ 3 กลุ่มแรก ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานทัว่ไป มากท่ีสุด 
รองลงมา คือกลุ่มเจา้หนา้ท่ี และอนัดบัสาม คือกลุ่มหวัหนา้งาน  
 3. ดา้นความถ่ีการฝึกอบรม ดา้นความน่าเช่ือถือ พบว่า ความถ่ีในการอบรมมากกว่า 6 
หลกัสูตร และความถ่ีในการอบรม 2-3 หลกัสูตร ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการฝึกอบรม ดา้น
ความน่าเช่ือถือมากกว่า ความถ่ีในการอบรม 1 หลกัสูตร  
 4. ดา้นผูเ้ขา้อบรม ดา้นประสบการณ์วิทยากร พบว่า ผูเ้ขา้อบรม จาํนวน 31-40 คน ให้
ความสาํคญัดา้นความน่าเช่ือถือมากกว่า เขา้อบรม จาํนวน 21-30 คน  และมากกวา่ จาํนวนผูเ้ขา้อบรม
นอ้ยกว่า จาํนวน 20 คน ในส่วนปัจจยัดา้นระยะเวลาของการฝึกอบรม ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสมรรถนะปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนั
 ฝึกอบรม จาํแนกตามปัจจยัดา้นพฤติกรรมการฝึกอบรม 

 
 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
การตดัสินใจใช้บริการ 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมการอบรม 

ความถี ่
การฝึกอบรม 

หลกัสูตร 
การฝึกอบรม 

จาํนวน 
ผู้เข้าอบรม 

กลุ่ม 
ผู้เข้าอบรม 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.02* 0.34 0.02* 0.67 
2. ดา้นช่องทางการตลาด 0.41 0.01* 0.06 0.24 
3. ดา้นการใหบ้ริการ 0.13 0.00* 0.06 0.15 
4. ดา้นหลกัสูตรฝึกอบรม 0.67 0.02* 0.09 0.08 
5. ดา้นความเหมาะสมของราคา 0.90 0.03* 0.56 0.48 
6. ดา้นประสบการณ์วิทยากร 0.21 0.00* 0.01* 0.01* 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ผลจากการวิจยัเสนอแนะสถาบนัฝึกอบรมหรือองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการประยกุตใ์ช้
ปัจจยัในการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัฝึกอบรม 
  1. ดา้นประสบการณ์วิทยากร ควรจะเลือกสรรวิทยากรท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการเป็น
วิทยากร มีความรู้ ความสามารถ ท่ีตรงกบัหลกัสูตรท่ีบรรยาย อีกทั้งยงัควรตอ้งมีเทคนิค กลยทุธ์ใน
การเสนอ การถ่ายทอด ท่ีง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ และเทคนิคใหผู้เ้ขา้อบรมตั้งใจฟังตลอดเวลา 
 2. ดา้นหลกัสูตรการฝึกอบรม ควรออกแบบโครงสร้างเน้ือหาในการสอน ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการขององคก์ร และหวัขอ้รายละเอียดท่ีตอ้งการในการอบรมให้ครบถว้น อีกทั้งควรระบุ workshop 
ประกอบการสอนใหท้ราบ และเน้ือหาขอ้มูลนั้น ๆ ควรทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 3. ดา้นการใหบ้ริการ ควรมีการบริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว สะดวก มีขอ้มูลใหลู้กคา้อยา่ง 
ครบถว้น และบริการดว้ยความเตม็ใจ ใส่ใจ คาํพดู กิริยามารยาท่ีดี และสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั 
ดา้นการฝึกอบรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. ดา้นความเหมาะสมดา้นราคา ควรมีการพิจารณาราคาใหส้อดคลอ้งกบัรายหลกัสูตรหวัขอ้  
บรรยายและความยาก-ง่ายของการบรรยาย เพ่ือกาํหนดราคาออกมาใหเ้หมาะสม ไม่ถูกเกินไปจนทาํ 
ให้เสียราคาตลาดฝึกอบรม หรือแพงเกินไปจนทาํให้ลูกคา้ตอ้งเกิดการเปรียบเทียบราคามากเกินไป
และท่ีสาํคญัควรมีการยดืหยุน่ดา้นราคาเม่ือมีการต่อรองจากลูกคา้ 
  5. ดา้นช่องทางการตลาด ควรมีการสร้างช่องทางท่ีหลากหลายเพ่ือใหลู้กคา้เขา้ถึงเพื่อ
ขอขอ้มูล รายละเอียด หรือมองเห็นขอ้มูลท่ีสถาบนัตอ้งการให้เห็น ช่องทางการทาํการตลาดควร
เขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น และควรตอ้งทาํการตลาดแบบเชิงรุก (proactive) เพ่ือให้ลูกคา้เขา้ถึงไดง่้าย
อยูต่ลอดเวลา 
  6. ดา้นความน่าเช่ือถือของสถาบนัฯ ควรมีการสร้างตวัตนของสถาบนัเพื่อใหลู้กคา้ได้
เห็นอยูต่ลอดเวลา ผา่นช่องทางการตลาดท่ีสร้างข้ึน อาจเป็นการส่ือสารเร่ืองผลงานท่ีผา่นมาหรือการมี
วิทยากรท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์สังกดัในสถาบนัฯ หรือการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ อยูเ่ป็น
ประจาํ เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองเพือ่ใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 
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EMPLOYEE PERFORMANCE  
OF AN AUTO – PARTS MANUFACTURING COMPANY  
IN BANG BO DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์** 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานช้ินส่วนยานยนตภ์ายใน

บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกโดยปัจจยัส่วน
บุคคล 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารความขดัแยง้ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานช้ินส่วนยานยนต์
ภายในบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่ง
ของงานวิจยัน้ี คือ พนักงานระดบัหัวหน้างานข้ึนไปของบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงใน
อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 350 คน  

 ผลวิจยัพบว่า 1) ผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงใน
อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัตามปัจจยัดา้น เพศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงานและ
อายงุาน และ 2) ปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของ
... 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564  
** รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์มีผลต่อดา้นคุณภาพงาน ไดแ้ก่ การเอาชนะ การประนีประนอม 
และการร่วมมือ ตามลาํดบั ส่วนดา้นปริมาณงาน ไดแ้ก่ การเอาชนะ การหลีกเล่ียงและการร่วมมือ 
ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัดา้นเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน ไดแ้ก่ การเอาชนะ การประนีประนอม  และการ
หลีกเล่ียง ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: การจดัการความขดัแยง้, ความขดัแยง้ในองคก์ร, การบริหารความขดัแยง้, ผลการปฏิบติั 
                ในโรงงาน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research were 1) to compare the employee performance of an auto 
parts manufacturing company in Bang Bo District, Samut Prakan province classified by personal 
factors, and 2) to study the influence of conflict management on the employee performance of an 
auto parts company in Bang Bo District, Samut Prakan province. The samples of this research 
were 350 supervisor level employees of an auto parts manufacturing company in Bang Bo District, 
Samut Prakan province. 
  The research findings showed that 1) the employee performance of an auto parts 
manufacturing company in Bang Bo District, Samut Prakan province was different according to 
gender, education level, job position, and tenure, and 2) the conflict management influencing the 
employee performance in dimension of quality were dominance, compromise, and collaboration, 
respectively, whereas the conflict management influencing quantity were dominance, avoiding, 
and collaboration, respectively, and the conflict management influencing time were dominance, 
compromise, and avoidance, respectively 
Keywords: conflict management, organizational conflict, conflict management, factory performance.  
 

บทนํา 
 เน่ืองจากในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตมี์การแข่งขนัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยท่ีีรวดเร็วเขา้มามีบทบาทในการดาํเนินการ

ทางธุรกิจประเภทน้ี โดยพนกังานตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป รวมถึงองคก์รท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนและปรับตวั เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้

สูงสุด แต่อุปสรรคหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและความกา้วหน้าขององคก์ร คือ ความ
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ขดัแยง้ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ องคก์รจึงควรจะมีการบริหารความขดัแยง้
ใหดี้ท่ีสุด เพราะความขดัแยง้มีทั้งประโยชน์และโทษข้ึนอยูก่บัวิธีการบริหารในองคก์ร ความขดัแยง้
ในระดบัท่ีเหมาะสมจะช่วยกระตุน้แรงจูงใจให้คนปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุน้ให้คน
พยายามหาทางแกปั้ญหาความขดัแยง้ในดา้นต่าง ๆ  
 งานวิจยัท่ีผ่านมาไดมี้การศึกษาความขดัแยง้ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการทาํงานเป็นกลุ่มของพนกังาน ในอุตสาหกรรมยานยนต ์ตามกรอบทฤษฎีความขดัแยง้ 
(สุชาติ คชจนัทร์, 2555) รูปแบบบริหารความขดัแยง้ในองคก์ารอุตสาหกรรมยานยนตภ์าคตะวนัออก 
(กรกช องอาจ, 2560) ความขดัแยง้จากโครงการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (อภิชยั สิงห์ศรี, 2560) อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัท่ีผา่นมา ยงัไม่ไดมี้การศึกษาการบริหารความ
ขดัแยง้ภายในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานในโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ผูวิ้จยัจึงศึกษา
การบริหารความขดัแยง้ภายในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วน

ยานยนตใ์นดา้นคุณภาพของงาน ปริมาณของงาน และเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน เพ่ือผลการปฏิบติังาน
ในโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานช้ินส่วนยานยนตภ์ายในบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์

แห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกโดยปัจจยัส่วนบุคคล  
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารความขดัแยง้ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานช้ินส่วนยานยนต์

ภายในบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายงุาน ท่ีแตกต่างกนั

จะมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัการจดัการความขดัแยง้มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

      ตวัแปรต้น (independent analysis)                       ตวัแปรตาม (dependent analysis) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

            

 ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วธีิการดาํเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ การเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบสะดวก โดยผูว้ิจยั
ดาํเนินการเกบ็แบบสอบถามแบบออนไลน ์
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปราการ ในปี 2562 ไดแ้ก่ แผนกลาํโพงรถยนต ์จาํนวน 320  คน แผนกสวิตชร์ถยนต ์
จาํนวน 678 คน แผนกเคร่ืองเสียงรถยนต ์จาํนวน 460 คน แผนกพาวเวอร์ซพัพลาย จาํนวน 250 คน 
รวมจาํนวนประชากรทั้งหมด 1,708 คน  
 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากการคาํนวณโดยทราบประชากรท่ีมี

จาํนวนแน่นอน จาํนวน 350 คน ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอ
บางบ่อจงัหวดัสมุทรปราการในตาํแหน่งหัวหน้างานข้ึนไป ดว้ยวิธีของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดบั
ความคลาดเคล่ือน 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ตาํแหน่งในองคก์ร 
5. อายกุารทาํงาน 

ปัจจัยการจดัการความขดัแย้ง 

1. การประนีประนอม  
2. การร่วมมือ 
3. การหลีกเล่ียง 
4. การยอมตาม 
5. การเอาชนะ 

ผลการปฏิบัติงานในโรงงานผลติช้ินส่วน
ยานยนต์ 
1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณของงาน 
3. เวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน 
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ผลการวจัิย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
50.9 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีตาํแหน่งหัวหน้าส่วน คิดเป็นร้อยละ 29.4 
อายงุาน 9 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 48.6 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กรที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึงในอําเภอบางบ่อจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

การจดัการความขัดแย้ง N  = 324 ระดบัความคิดเห็น ลาํดับที่ 
  X  SD 

การประนีประนอม 3.74 0.84 มาก 1 
การร่วมมือ 3.74 0.85 มาก 1 
การหลีกเล่ียง 3.57 0.73 มาก 2 
การยอมตาม 3.51 0.84 มาก 4 
การเอาชนะ 3.53 0.82 มาก 3 

รวม 3.62 0.70 มาก  
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า การจดัการความขดัแยง้ภายในองคก์รท่ีมีผลต่อพนกังานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการประนีประนอมกบัและดา้นการร่วมมือ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.74) รองลงมา ดา้นการหลีกเล่ียง มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.57) อนัดบั
สาม คือ ดา้นการเอาชนะ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.53) อนัดบัส่ี ดา้นการยอมตาม มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51) ตามลาํดบั 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ของพนักงานบริษทัผลติช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบติังานในโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

ผลปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน 
ผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

N  = 324 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ลาํดบัที่ 
 

 SD 

คุณภาพของงาน 3.80 0.74 มาก 2 
ปริมาณของงาน 3.82 0.72 มาก 1 
เวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน 3.70 0.77 มาก 3 

รวม 3.76  0.72 มาก  
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการสํารวจระดบัผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วน
ยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยกบัปริมาณของงาน 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82) รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.80) และอนัดบัสาม คือ ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70) 
ตามลาํดบั 
 ส่วนที ่4 ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ี
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 3 ผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ 
 จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 
 

ผลการปฏิบัติงาน
พนักงานในโรงงาน 

                                                     ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุงาน 

คุณภาพของงาน 0.00* 0.14 0.01* 0.12 0.00* 
 ชาย ตํ่ากวา่ 30 ปี/ 

31-40 ปี 
ตํ่ากวา่หรือเทียบเท่า 

ม.6/ปวส./
อนุปริญญา 

ผูจ้ดัการ/ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตํ่ากวา่ 3 ปี/ 
3-5 ปี 

 ( x = 4.02) ( x = 3.76) ( x = 3.74) ( x = 3.89) ( x = 3.66) 
 หญิง 41-50ปี/ 

51ปี ข้ึนไป 
ปริญญาตรี/ 
ปริญญาโท 

หวัหนา้ส่วน/ 
หวัหนา้งาน 

6-8 ปี/ 
9 ปีข้ึนไป 

 ( x = 3.65) ( x = 3.88) ( x = 3.81) ( x = 3.78) ( x = 3.86) 
ปริมาณของงาน 0.00* 0.14 0.04* 0.04* 0.03* 
 ชาย ตํ่ากวา่ 30 ปี/ 

31-40 ปี 
ตํ่ากวา่หรือเทียบเท่า 

ม.6/ปวส./
อนุปริญญา 

ผูจ้ดัการ/ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตํ่ากว่า 3 ปี/ 
3-5 ปี 

 ( x = 4.04) ( x = 3.78) ( x = 3.73) ( x = 3.92) ( x = 3.72) 
 หญิง 41-50 ปี/ 

51 ปี ข้ึนไป 
ปริญญาตรี/ 
ปริญญาโท 

หวัหนา้ส่วน/ 
หวัหนา้งาน 

6-8 ปี/  
9 ปีข้ึนไป 

 ( x = 3.66) ( x = 3.91) ( x = 3.83) ( x = 3.78) ( x = 3.86) 
เวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน 0.00* 0.18 0.04* 0.45 0.01* 
 ชาย ตํ่ากวา่ 30 ปี/ 

31-40 ปี 
ตํ่ากวา่หรือเทียบเท่า 

ม.6/ปวส/
อนุปริญญา 

ผูจ้ดัการ/ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตํ่ากว่า 3 ปี/ 
3- 5 ปี 

 ( x = 3.97) ( x = 3.67) ( x = 3.65) ( x = 3.75) ( x = 3.57) 
 หญิง 41-50ปี/ 

51 ปี ข้ึนไป 
ปริญญาตรี/ 
ปริญญาโท 

หวัหนา้ส่วน/ 
หวัหนา้งาน 

6-8 ปี/ 
9 ปีข้ึนไป 

 ( x = 3.50) ( x = 3.75) ( x = 3.70) ( x = 3.70) ( x = 3.74) 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีผลการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 
  1. ดา้นเพศ เพศชายจะมีคุณภาพงาน ปริมาณของงานและเวลาท่ีใชใ้นการทาํงานมากกว่า
เพศหญิง 
  2. ดา้นอาย ุผูท่ี้มีอายมุากกว่า 41 ปีข้ึนไปจะมีคุณภาพของงาน ปริมาณของงาน เวลาท่ี
ใชใ้นการทาํงานมากกว่าผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 41 ปี 
  3. ระดบัการศึกษา ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จะมีคุณภาพงาน 
ปริมาณงานและเวลาท่ีใชใ้นการทาํงานมากกวา่ผูมี้ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
  4. ตาํแหน่งงาน ผูท่ี้มีตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการจะมี คุณภาพงาน ปริมาณงาน
และเวลาท่ีใชใ้นการทาํงานมากกวา่ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนและหวัหนา้งาน  
  5. อายงุาน ผูท่ี้มีอายงุานมากกวา่ 6 ปี ข้ึนไปจะมีคุณภาพงาน ปริมาณของงานและเวลา
ท่ีใชใ้นการทาํงานมากกว่าผูท่ี้มีอายงุานตํ่ากว่า 6 ปี 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิผลต่อผลการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิผลต่อผลการ 
                ปฏิบติังานของพนกังาน 

การจดัการความขัดแย้งที ่
มอีทิธิผลต่อผลการปฏิบัตงิาน 

คุณภาพของงาน ปริมาณของงาน 
เวลาทีใ่ช้ในการ

ทาํงาน 
B t B t B t 

ดา้นการประนีประนอม 0.28 3.32* 0.17 1.94 0.29 3.32* 
ดา้นการร่วมมือ 0.19 2.27* 0.25 2.82* 0.16 1.81 
ดา้นการหลีกเล่ียง 0.12 1.71 0.17 2.37* 0.22 3.11* 
ดา้นการยอมให ้ 0.11 0.24 -0.02 -0.37 0.03 0.54 
ดา้นการเอาชนะ 0.20 4.53* 0.21 4.58* 0.17 3.77* 

R2= 0.79 *p <.05  
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิผลต่อผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้น
ต่าง ๆ ดงัน้ี  
  1. ดา้นคุณภาพของงาน ปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน
ดา้นคุณภาพงานเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเอาชนะ ดา้นการประนีประนอม และดา้นการ
ร่วมมือ ตามลาํดบั 
  2. ดา้นปริมาณของงาน ปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน
ดา้นปริมาณของงาน เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ และดา้นการ
หลีกเล่ียง ตามลาํดบั 
  3. ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน  ปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานด้านเวลาท่ีใช้ในการทาํงานเรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ด้านการเอาชนะ ด้านการ
ประนีประนอม และดา้นการหลีกเล่ียง ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
ผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถนาํมาอภิปรายตาม
ผลเชิงพรรณนาไดด้งัต่อไปน้ี 
 สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น เพศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และอายงุาน ท่ี
แตกต่างกนั จะมีผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัของพนกังาน จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ตาํแหน่งงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นการจดัการความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิผลต่อผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นคุณภาพ
ของงาน คือ การร่วมมือ การประนีประนอม และการเอาชนะ ตามลาํดบั ดา้นปริมาณของงาน คือ 
ดา้นการหลีกเล่ียง ดา้นการร่วมมือ และดา้นการเอาชนะ ตามลาํดบั ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน คือ 
ดา้นการหลีกเล่ียง ดา้นการประนีประนอม และดา้นการเอาชนะ ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
คณิต เรืองขจร (2557) การบริหารความขดัแยง้ในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการปฏิบติังานของบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมลคล ทั้ง 4 แห่ง (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ) โดยส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือร่วมใจ  การประนีประนอม 
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การปรองดองหรือยอมให ้และการหลีกเล่ียง มีอิทธิพลต่อการเวลาในการทาํงานทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01   
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใช้ การศึกษาการบริหารความขดัแยง้และการส่ือสารท่ีมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. ดา้นคุณภาพของงาน ในการบริหารความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน คือ 
พนกังานควรไดรั้บการพฒันาทางการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการฝึกอบรม การพูดคุยให้มากข้ึน เพื่อให้
พนกังานมีผลงานอยา่งมีคุณภาพ 
  2. ดา้นปริมาณของงาน ในการบริหารความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน คือ 
หวัหนา้งานอาจพิจารณาเพ่ิมลดอตัรากาํลงัของสายงานหลกัท่ีชดัเจนมากข้ึน โดยการปรับลดอตัรา
การผลิตงานใหมี้ปริมาณท่ีพอเพียง  
  3. ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน ในการบริหารความขดัแยง้ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 
คือ ใหพ้นกังานทุกหน่วยงานทุกระดบัมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงทั้งในฝ่ายผลิตและสนบัสนุน
การผลิต 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาแบบเจาะจงของกลุ่มประชากรในส่วนของอายุ
ใหม้ากข้ึน เน่ืองจากประชากรท่ีแตกต่างกนัของแต่ละช่วงวยัจะมีการรับรู้ดา้นความขดัแยง้และการ
ส่ือสารท่ีแตกต่างกนั 
 2. ควรศึกษาวิจยัในเชิงลึกของปัญหามากข้ึนเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีลึกข้ึน และสัมภาษณ์จาก
กลุ่มตวัอยา่งโดยตรงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน 
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การศึกษาการจดัแสงในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มติิ 
THE STUDY OF LIGHTING IN 3D ANIMATION 

 
สืบสกลุ ย่าหล*ี 

Suebsakul Yalee 
 

บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ การศึกษาความหลากหลายของเทคนิคและปัญหาของขั้นตอน
การจดัแสงและซ้อนภาพในงานแอนิเมชนั 3 มิติ  ช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัหลายอยา่ง 
เช่น การขาดความเขา้ใจในเคร่ืองมือ เวลาท่ีจาํกดัในกระบวนการซอ้นภาพ ปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน
ทาํใหง้านท่ีออกมาไม่สมบูรณ์ งานวิจยัน้ีเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาการจดัแสงและการ
ซอ้นภาพในงานแอนิเมชนั 3 มิติ เพ่ือท่ีจะเขา้ใจในกระบวนการทาํงานและไดคุ้ณภาพงานท่ีดี โดย
ทา้ยท่ีสุดส่ิงท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี คือวิธีการใชง้านซอฟตแ์วร์วีเรยใ์นการเรนเดอร์ การเรนเดอร์เอฟเฟค
จากเมนทลัเรย ์และการซอ้นภาพในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟค 
คาํสําคญั: การจดัแสง, การซอ้นภาพ, แอนิเมชนั 
 

ABSTRACT 
 The purpose of research was to study the varieties of techniques and problems in 3D 
Animation design process of lighting and compositing. The research indicated that the problems 
came from many factors such as lack of understanding of tools and short timing in compositing 
process leading to incomplete work. This research will be a guideline to design and develop lighting 
and composing in 3D animation, to understand the process and get a quality of work. The research 
result demonstrated how to use V-Ray lighting  in  Rendering  process, to render Effect by Mental Ray and to 
composite After Effect program. 

Keywords: lighting, compositing, animation. 
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บทนํา 
 การศึกษาเร่ืองสีเร่ิมข้ึนตั้งแต่สมยักรีกโบราณ ก่อนคริสตกาลไดม้ีการทดลองและ
ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัสีไวม้ากมาย อยา่งไรกต็าม ไม่มีทฤษฏีสีใดทฤษฏีสีหน่ึงสามารถจะอธิบายการ
ลาํดบัของสีไดท้ั้งหมด เพียงแต่เป็นการจดัลาํดบัสีเพ่ือสะดวกกบังานแต่ละประเภทเท่านั้น (ปิยานนัต ์  
ประสารราชกิจ, 2543) เช่นเดียวกบังานจดัแสงในภาพยนตร์เราสามารถใชแ้หล่งแสงจากท่ีใดก็ได้
ในการถ่ายทาํไม่ว่าจะเป็น แสงจากไฟบา้น แสงนีออน แสงเทียน ไฟถนน แสงธรรมชาติจาก
ดวงอาทิตย ์แต่ส่ิงท่ีทา้ทายท่ีสุดกย็งัเป็นเร่ืองของการจดัแสงเพ่ือใหไ้ดภ้าพท่ีมีอารมณ์และคุณค่าทาง
ศิลปะตามท่ีบทตอ้งการลงบนแผน่ฟิลม์นัน่เอง (Nurnberg, 1969) 
 การศึกษาสีและการจดัแสงไดศ้ึกษาทฤษฎีต่าง ๆ อย่างลึกซ้ึงเพื่อนาํมาวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ออกมาเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานออกแบบแอนิเมชนั โดยจุดประสงคเ์พ่ือ
ไดท้ฤษฎีสีและการจดัแสงท่ีเหมาะสมกบับทภาพยนตร์ท่ีมี และไดใ้หค้วามรู้แก่ผูว้ิจยัและผูท่ี้ตอ้งการ
ศึกษาเพ่ือสามารถนาํไปต่อยอดใชใ้นการทาํงานหรือการศึกษาในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบสีและขั้นตอนในการจดัแสงในการ์ตูนแอนิเมชนั 3 มิติ 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการซอ้นภาพเพ่ือนาํไปใชใ้นการสร้างการ์ตูนแอนิเมชนั 3 มิติ 
 

วธีิดาํเนินงานวจัิย 
 1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ศึกษาการออกแบบสีและการจดัแสงในการ์ตูนแอนิเมชนัท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 3. ทดลองนาํความรู้มาทาํการทดลองในการจดัแสงและซอ้นภาพเพ่ือหาแนวทางและอุปสรรค
ในการทาํงาน 
 4. นาํฉากโมเดล 3 มิติมาออกแบบการจดัสีและทาํพ้ืนผิวของโมเดลโดยใชโ้มเดลท่ีมีลกัษณะ
เป็นโพลีกอน (polygon) ท่ีไม่ทาํการสมูท (smooth) เพือ่ใหเ้ขา้กบัโครงเร่ืองและบทท่ีแต่งมา 
 5. ออกแบบการจดัแสงใหก้บัฉากโมเดล 3 มิติ ท่ีทาํสี และพ้ืนผิวเสร็จแลว้ 
 6. ทาํการประมวลผลภาพ (rendering) ภาพทั้งหมดออกมาโดยใชซ้อฟแวร์ในการประมวลผล
ภาพ คือ V-Ray Mental Ray และ Maya Software เพ่ือนาํไปซอ้นภาพ (compositing) ต่อไป 
 7. นาํภาพท่ีไดม้าทาํการซอ้นภาพเพิม่เทคนิคพิเศษ ปรับสี แสง ต่าง  ๆเพ่ือใหไ้ดภ้าพท่ีสมบูรณ์ 
 8. นาํผลท่ีไดป้รึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูมี้ความรู้ความชาํนาญดา้นการจดัแสงในวงการ
แอนิเมชนัไทย เพ่ือนาํผลงานมาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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 9. นาํคาํแนะนาํท่ีไดม้าปรับแกไ้ขผลงานและนาํเขา้สู่กระบวนการตดัต่อและบนัทึกเสียง 
 10. นาํเสนอผลงาน 
 11. เขียนรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

ผลการวจัิย 
 1. จากการศึกษาการออกแบบแสงและการซอ้นภาพในแอนิเมชนั 3 มิติ หลกัในการใชใ้น
การออกแบบทัว่ไปมีดงัน้ี 
  1.1 ช่วงเวลา: เป็นแสงในช่วงเวลาไหน เชา้ สาย เท่ียง บ่าย เยน็ กลางคืน จะมีผลต่อ
การกาํหนดสีของแสงและปริมาณของแสง 
  1.2 สถานท่ี: กลางแจง้หรือในร่ม มีผลต่อสภาพแวดลอ้มภายในฉาก ทิศทางท่ีแสงจะเขา้มา 
  1.3 แหล่งกาํเนิดของแสง: มีผลต่อการกาํหนดแสงหลกั แสงรอง และการเกิดเงากระทบ
ต่าง ๆ ภายในฉาก 
  1.4 ชนิดของแสง: แสงแต่ละชนิดมีคุณสมบติัต่าง ๆ กนั ยอ่มใหแ้สงไม่เหมือนกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพเปรียบเทียบแสงในช่วงเวลาต่าง ๆ 
 
 2. การทดลองออกแบบแสงในฉากแอนิเมชนั 3 มิติ พบว่า นอกจากหลกัทัว่ไปท่ีกล่าวมาแลว้
ยงัมีปัจจยัท่ีทาํใหภ้าพท่ีจดัแสงออกมาดีข้ึนคือ ซอฟแวร์ในการ Rendering ซ่ึงในท่ีน้ีคือ V-Ray ช่วย
ใหก้ารจดัการกบัแสงเป็นไปไดด้ว้ยดีตรงกบั Concept งานท่ีวางไวเ้น่ืองจากซอฟแวร์ปกติคือ Mental Ray 
และ Maya Software ยงัไม่สามารถใหผ้ลไดต้ามตอ้งการหรือหากจะใหผ้ลตามตอ้งการกต็อ้งใชท้กัษะ
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ในการจดัไฟและจาํนวนไฟในฉากมากกว่าปกติรวมถึงระยะเวลาในการประมวลผลภาพท่ีนานกว่า

ซอฟแวร์ V-Ray หลายเท่า  
 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพเปรียบเทียบการ Render ดว้ย Mental Ray และ V-Ray 
 

 3. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดพ้บทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย
ในการใชซ้อฟแวร์ V-Ray  ขอ้ดีคือ ให้แสงท่ีธรรมชาติเหมาะกบั Concept งานระยะเวลาการ Rendering 
ท่ีเร็วกวา่ ส่วนขอ้เสียคือ ไม่สามารถ Render Effect บางชนิดได ้เช่น Glow Effect Light fog เป็นตน้  
 4. การแกปั้ญหาโดยการ Rendering ฉากใหญ่ทั้งหมดดว้ย V-Ray แลว้จึงแยก Rendering 
Effect ต่าง ๆ ดว้ย Mental Ray จากนั้นนาํมาทาํ Compositing อีกคร้ังในโปรแกรม After Effect ซ่ึง
พบวา่ ใหผ้ลท่ีออกมาสมบูรณ์เช่นกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพหลงัขั้นตอน Compositing ท่ีสมบูรณ์ 
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 5. การออกแบบแสงใหก้บัแอนิเมชนั 3 มิติ ในระยะเวลาความยาวไม่เกิน 3 นาที ใหส้อดคลอ้ง
กบังานวิจยัพบวา่ สามารถออกแบบแสงและซอ้นภาพไดจ้ริงและควบคุมได ้
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาในการออกแบบแสงท่ีไม่สมบูรณ์ส่วนใหญ่เกิดจากความขาดความรู้
ความเขา้ใจ ในทฤษฎีสีและแสงหรือบางคร้ังนาํมาประยกุตใ์ชแ้บบไม่ถูกวิธี ซ่ึงแกปั้ญหาไดโ้ดย 
  1. ตอ้งเขา้ใจ Concept หลกัของงานวา่กาํลงัจะจดัแสงใหก้บัอะไร  
  2. ศึกษาทฤษฎีเอาไวม้าก ๆ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งใชท้ั้งหมด เลือกใชใ้นส่ิงท่ีตรงและเหมาะ
กบังานเท่านั้น การรู้และเขา้ใจทฤษฎีจะช่วยให้ทาํงานไดดี้มากข้ึน แต่ในท่ีน้ีตอ้งฝึกประยกุตใ์ชใ้ห้
เป็นดว้ย 
  3. อยา่ยดึติดกบัซอฟแวร์หรือเทคโนโลยมีากจนเกินไป ใชใ้หเ้ป็นเคร่ืองมือควบคุมโดย
มุมมองทางดา้นศิลปะของเราเอง 
  4. ทดลองบ่อย ๆ จะพบปัญหาท่ีไม่เคยเจอมากข้ึน และจะช่วยใหท้าํงานในคราวต่อไป
ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 
  5. รับฟังคาํวิจารณ์อยูเ่สมอจากทุก ๆ คน และพร้อมนาํมาปรับปรุงผลงานใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนไป 
  6. ศึกษาและดูงานมาก ๆ เพ่ือเพ่ิมมิติและทกัษะในการทาํงาน 
  7. ฝึกใส่ความเป็นตวัเองลงไปในงานเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บังาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การทาํขั้นตอน Shading Lighting & Rendering นั้น ถึงแมส่ิ้งท่ีจาํเป็นคือ ความสามารถใน
การใชโ้ปรแกรมการจดัการกบัเคร่ืองมือต่าง ๆ แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การเขา้ใจในทฤษฎีของสีและ
แสง รวมถึงมุมมองทางดา้นศิลปะจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้ผลงานออกมามีความสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ 
ทั้งท่ีตวัผูท้าํตอ้งคาํนึงถึงเป้าหมายของงานเสมอวา่กาํลงัจดัแสงใหก้บังานประเภทไหน อะไรคือจุดเด่น
ในภาพนั้น หากเขา้ใจในจุดน้ีกจ็ะทาํใหง้านออกมาตรงตามเป้าหมายของงานมากท่ีสุด 
 ทั้งน้ีการทาํ Shading Lighting & Rendering ถือเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัในงานแอนิเมชนั 
3 มิติ ยงัมีงานในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีจะทาํให้งานแอนิเมชนัมีความสมบูรณ์ เช่น ตาํแหน่งเอนิเมเตอร์ ผูส้ร้าง
ชีวิตใหก้บัตวัละครในแอนิเมชนั ตาํแหน่งโมเดลเลอร์ รวมถึงการกาํกบัภาพ และอ่ืน ๆ หากทุกตาํแหน่ง
มีความเขา้ใจเป้าหมายในงานเดียวกนัแลว้ ยอ่มทาํใหง้านออกมาสมบูรณ์และมีคุณค่ามากข้ึนอีกดว้ย 
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ปัญหาและอุปสรรคเกีย่วกบัการจัดทํารายงานการประเมนิผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ 
PROBLEMS AND OBSTACLES CONCERNING ON PREPARATION 

OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT 
SUBJECT TO THE ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF 

THE ENVIRONMENTAL QUALIITY LAW 
 

สุดารัตน์ มรกฎสระน้อย* 
Sudarat Morakotsanoi 

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ เพยีรวฒันะกลุชัย** 
Assoc. Prof. Dr. Anan Pianwattanakulchai 

 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน อาํนาจหนา้ท่ีทาํความพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของคณะกรรมการผูช้าํนาญการ และสภาพบงัคบัความเหมาะสม
ของบทลงโทษของผูด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตจดัทาํโครงการ  
 จากการวิจยัพบว่า แมก้ารจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายท่ี
แกไ้ขใหม่ ใหค้วามสาํคญัถึงการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน แต่ทางปฏิบติัยงัขาดหลกัเกณฑ์
ทางกฎหมายในการกาํหนดรูปแบบวิธีการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนอยู ่นอกจากนั้นคณะกรรมการ
ผูช้าํนาญการมีอาํนาจท่ีใหค้วามเห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยไม่มีอาํนาจ 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
    ปีการศึกษา 2564 
** อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ทาํความเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเห็นสมควรอนุมติัหรือไม่อนุมติัในการก่อสร้างหรือดาํเนินโครงการ 
และความเหมาะสมของบทกาํหนดโทษของผูด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2561 ท่ีแกไ้ขใหม่ อนัเป็น
การกาํหนดอตัราโทษปรับขั้นสูงไวเ้ท่านั้น โดยไม่มีอตัราโทษปรับขั้นตํ่า อีกทั้งความผิดพระราชบญัญติั
น้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีอาํนาจเปรียบเทียบปรับเพื่อให้คดีเลิกกนัได ้
จะเห็นไดว้่าอตัราโทษปรับดงักล่าวไม่เป็นการยบัย ั้งมิใหผู้ด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตดาํเนินการฝ่าฝืน

กฎหมายได ้
 ดงันั้น เพ่ือให้การจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีผลบงัคบัใชไ้ดจ้ริง 
ตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ผูว้ิจยัพบว่า ควรเพ่ิมวิธีการปฏิบติัใน
รูปแบบท่ีสามารถทาํให้ประชาชนเขา้ถึงการมีส่วนร่วมไดอ้ย่างแท้จริง และกรณีคณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการท่ีเห็นถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลเสียมากเป็นพิเศษต่อส่ิงแวดลอ้มหากการดาํเนินโครงการนั้น 
กค็วรใหค้ณะกรรมการผูช้าํนาญการมีอาํนาจทาํความเห็นเบ้ืองตน้ประกอบรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มต่อการเห็นสมควรอนุมติัหรือไม่อนุมติัโครงการได ้และควรแกไ้ขบทลงโทษของ
ผูด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตท่ีฝ่าฝืนกฎหมายใหมี้อตัราโทษปรับขั้นตํ่าท่ีเหมาะสม  
คาํสําคญั: รายงาน, การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

ABSTRACT 
 This research work aimed to study problems and hindrances in the preparation of 
practical Environmental Impact Assessment (EIA) report on the public participations and the 
penalty appropriateness sanction against the operators or the applicants in making the project 
preparations. 
 It was found, as a result of the research, that although the preparation of the EIA report 
according to the revised law had placed more importance on the participations of the people, but, 
practically, there was still a lack of legal rule to establish a procedural form for the public participations. 
In addition, the Expert Committee having the authority to give their assent on the EIA report had 
no authority to make a preliminary opinion approach in relation to the appropriateness as to whether 
the project constructions or operations should be approved or disapproved. And the appropriateness 
of the penalty against the operator or the applicant under the Enhancement and Conservation of 
Environmental Quality Act, B. E. 2535 (1992) and its Amendment, (No. 2), B. E. 2561 (2018) which 
sets the maximum rate of penalty only, without the minimum penalty rate. Furthermore, the offence 
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under this Act carries a single fine only which the Fine Settlement Committee has the power to settle a 
fine in order to settle the case. Therefore, it can be seen that said penalty rate cannot stop the operators 
or the applicants from violating the law.  
 Therefore, in order to enable the preparation of the EIA report to be really enforceable 
in accordance with the National Enhancement and Conservation of Environmental Quality Act, I, 
as the researcher, found that a practical procedure that would enable people to truly be engaged in 
the real participation should be additionally implemented. And that in the case of the Expert Committee 
who sees the impact that will have an extremely adverse effect, especially, on the environment if 
such project would have been carried on, the Expert Committee should have the power to prepare 
a preliminary opinion to support the EIA report as to the project should be approved or disapproved. 
Moreover, the penalties against the operators or the applicants violating the law should be revised 
by having a reasonable minimum penalty rate.  
Keywords: report, environmental impact assessment. 
 

บทนํา 
 การจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (environmental impact assessment: 
EIA) ของประเทศไทยนั้น เป็นการดาํเนินตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ในหมวดท่ีว่าดว้ย “การจดัทาํรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม” อนัเป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการดาํเนิน
โครงการ การทาํ EIA จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากหากไดรั้บการวางแผนป้องกนัปัญหาตั้งแต่ขั้นตอน
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และช่วยลดค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัดาํเนิน
โครงการไปแลว้ อยา่งไรกต็าม ในดา้นของผูป้ระกอบกิจการบางรายอาจมองว่าขั้นตอนน้ีเป็นภาระ
ต่อการดาํเนินโครงการของตน เพราะตอ้งเสียทั้งค่าใชจ่้ายและเสียเวลาเม่ือเทียบกบัผลกาํไรท่ีตนจะ
ไดรั้บ หากดาํเนินโครงการทนัทีโดยไม่ตอ้งจดัทาํ EIA 
 การจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยยงัมีปัญหาอยู่มาก 
ทั้งในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีรูปแบบทางปฏิบติัยงัไม่สามารถให้เสียงของ

ประชาชนกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบสามารถสะทอ้นอยูใ่น EIA ได ้และผูพิ้จารณา EIA ท่ีไม่มีกฎหมาย
ให้อาํนาจเสนอความเห็นเบ้ืองตน้ไปถึงการอนุมติัจดัทาํโครงการ ตลอดจนบทกาํหนดโทษของการ
ฝ่าฝืนการจดัทาํ EIA ท่ีไม่เหมาะสมพอท่ีจะยบัย ั้งผูป้ระกอบกิจการมิใหฝ่้าฝืนกฎหมายได ้ 
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 ดว้ยเหตุน้ีจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้มาตรฐานตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลกัการป้องกนัล่วงหนา้เพ่ือ
นาํไปเป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายต่อไป 
 

กรอบแนวคดิ และทฤษฎ ี
 การป้องกนัล่วงหนา้ (preventive priciple) เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่าในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีนั้น จะตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไปทั้งมาตรการในการป้องกนัและในการแกไ้ขปัญหา 
ทั้งน้ี หากส่ิงแวดลอ้มไดรั้บความเสียหายไปแลว้นั้น เป็นการยากท่ีจะแกไ้ขให้กลบัคืนดงัเดิมหรือ
ใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมได้ หลกัการป้องกนัล่วงหน้าน้ีได้พฒันาไปสู่หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎหมาย
ภายในของไทย อาทิ การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(environmental impact assessment: EIA) และการจดัทาํแผนนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของชาติ เป็นตน้ 
(อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2561, หนา้ 34) 
 หลกัการการมีส่วนร่วมของประชาชน (people participation principle) มีการพฒันามาจาก
แนวความคิดท่ีว่า ส่ิงแวดลอ้มถือเป็นสมบติัร่วมกนัของมนุษยชาติ ดงันั้น ทุกคนจึงควรมีสิทธิและมี
ส่วนร่วมในการจดัการและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวนั้น (อุดมศกัด์ิ 
สินธิพงษ,์ 2561, หนา้ 36) และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นควรถือเป็นสิทธิ
พ้ืนฐานในการปกป้องส่ิงแวดลอ้มดว้ย (ปวนัรัตน ์คงวาณิช, 2558, หนา้ 10) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบั
การจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 2. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 5. เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบทสรุปและขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการ
จดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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วธีิการดาํเนินการวจัิย 
 ดาํเนินการวิจยัทางเอกสาร (documentary research) โดยคน้ควา้จากเอกสารทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อนัเก่ียวกบั
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (environmental impact assessment: EIA) 
นอกจากน้ียงัศึกษาตาํรากฎหมาย ตวับทกฎหมาย คาํพิพากษา วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการใน
สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีปรากฏอยูบ่น เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพือ่นาํมาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายต่อไป 
 

ผลการวจัิย 
 ประการแรก การจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยนั้น ตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ไดร้ะบุว่า ตอ้ง
ดาํเนินการโดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประกาศสาํนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท่ีนาํมาใชเ้ป็นวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยอา้งถึงวิธีการตามระเบียบ

สาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงจากการท่ีไดท้าํการ 
ศึกษามีอีกหน่ึงรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป โดยนาํมาศึกษาวิเคราะห์เพือ่ปรับใชใ้นทางปฏิบติัของการ
เขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนคือ วิธีการการมีส่วนร่วมในการออกแบบ/ร่วมออกแบบ (participatory 
design/co-design) โดยเป็นทางปฏิบติัท่ีศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์นาํมาเสนอปรับใชก้บั
การวิจยัเก่ียวกบัการจดัทาํกฎหมายหรือแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือให้ไดก้ฎหมายท่ีดีสามารถใช้
บงัคบัไดอ้ยา่งไดผ้ล โดยนาํผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบักฎหมายฉบบันั้น ๆ ไดมี้โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วม
ในการออกแบบสาระสาํคญัท่ีเห็นควรจะมีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการให้กลุ่ม
ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมในการออกแบบ (Co-Design) แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อจดัทาํบทบญัญติั
กฎหมายต่อไป ซ่ึงวิธีน้ีหากนาํมาใชก้บัการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในขั้นตอน
การับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะแบ่งประชาการเป็นกลุ่มเฉพาะกบักลุ่มทัว่ไป ดงัน้ี 
 ชุดท่ี 1 ประชากรกลุ่มเฉพาะ หมายถึง กลุ่มประชากรเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
โครงการท่ีจะจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เช่น โครงการเก่ียวกบัการก่อสร้าง
โรงแรมท่ีมีหอ้งพกั 80 หอ้งข้ึนไป กาํหนดประชากรเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย
วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร เป็น 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่ม A ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เจา้ของ
โครงการ จาํนวน 6 ท่าน 
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  กลุ่ม B ผูไ้ดร้ับผลกระทบ ประกอบไปดว้ยกลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์และผูไ้ดร้ับ
ผลประโยชน์ กลุ่มจาํนวน 6 ท่าน 
  กลุ่ม C ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี
สาํนกังานนโยบายและแผน คณะกรรมการผูช้าํนาญการ ผูมี้หนา้ท่ีตดัสินใจอนุมติัโครงการ ตลอดจน
หน่วยงานราชการระดบัต่าง ๆ องคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม องคก์รพฒันาเอกชน 
สถาบนัศึกษาและนกัวิชาการอิสระ ส่ือมวลชน และประชาชนทัว่ไป  จาํนวน 12 ท่าน 
  ทั้ง 3 กลุ่มน้ีจดัเป็นกลุ่มเฉพาะท่ีเป็นชุดแรกของการทาํ Co-design 
 ชุดท่ี 2 ประชากรกลุ่มผสม หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีมาจากการนาํกลุ่มประชากรเฉพาะ
ทั้งกลุ่ม A, B และ C มาผสมกนั และแยกออกเป็น 3 กลุ่มใหม่  
 เหตุผลของการจดัให้มีประชากร 2 ชุด คือ ในแต่ละกลุ่มเฉพาะย่อมมีประสบการณ์และ
การพบกบัปัญหาดา้นการก่อสร้างโรงแรมในกลุ่มของตนไม่แตกต่างกนัมากนกั ดงันั้น ความคิดเห็น
และตอ้งการใหมี้สาระสาํคญัของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัโครงการก่อสร้าง

โรงแรมจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนกลุ่มผสมเป็นการรวมเอาผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนั เม่ือมีการอภิปรายร่วมกนัยอ่มจะเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาท่ีพบ
ต่อกนั ทาํให้ความคิดเห็นและความตอ้งการในการทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
เก่ียวกบัโครงการ อาจเหมือนหรือแตกต่างกนัไปจากกลุ่มเฉพาะกไ็ด ้
 โดยนาํขอ้มูลท่ีแต่ละกลุ่มเสนอมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในการจดัทาํรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนั้น 
 ซ่ึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการออกแบบ/ร่วมออกแบบ (participatory design/co-design) 
นั้น มีความเหมาะสมอยา่งมากท่ีจะทาํมาใชเ้ป็นวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจดัทาํ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพราะเป็นรูปแบบท่ีประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บ
ผลกระทบสามารถเขา้ถึงและนาํเสนอขอ้มูลของตนเพ่ือประกอบในการจดัทาํรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มฉบบัท่ีมีประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบอยา่งแทจ้ริง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
มีส่วนร่วมของประชาชนดว้ย 
 ประการทีส่อง อาํนาจการพิจารณาใหค้วามเห็นกบัรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
โดยคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการผูช้าํนาญการประกอบไปดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ
ทั้งปวงยอ่มตอ้งทราบดีและเขา้ใจปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหากมี

การดาํเนินโครงการหรือกิจการนั้น ๆ  ตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเป็นผูพิ้จารณา 
แต่อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการผูช้าํนาญการ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาว่ารายงานการประเมิน 
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ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแต่ละฉบบัเป็นรายงานท่ีถูกตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นและดาํเนินการแกไ้ขถูกตอ้ง

ครบถว้นแลว้หรือไม่ จึงทาํความเห็นว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มฉบบันั้น เม่ือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มผา่นการไดรั้บเห็นชอบ หรือถือว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามกฎหมายแลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งนาํรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นเอกสารประกอบการจดัทาํโครงการท่ีเสนอต่อหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจอนุมติัหรืออนุญาตในการจดัทาํโครงการ ซ่ึงเป็นการพิจารณาคนละหน่วยงาน เช่น กรณีผู ้
ประสงคจ์ะประกอบกิจการโรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องพกั ตั้งแต่ 80 ห้องข้ึนไป ตอ้งเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการอนุมติัให้จดัทาํโครงการได ้ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าประโยชน์ของการท่ีให้คณะกรรมการ
ผูช้าํนาญการมีอาํนาจพิจารณาความเห็นต่อการสมควรใหมี้การจดัทาํโครงการดว้ย แมโ้ครงการดงักล่าว
มีการดาํเนินการตามขั้นตอนของรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ ระเบียบและแนวทางการจดัทาํรายงานแลว้กต็าม แต่ถา้หากมีการดาํเนินโครงการนั้นแลว้จะ
ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มมากเกินสมควร จึงควรให้อาํนาจต่อคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณา
ใหค้วามเห็นต่อการสมควรใหมี้การจดัทาํโครงการดว้ย 
 ประการทีส่าม บทกาํหนดโทษของผูด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 101/1 วรรคหน่ึง 
“ผูด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตผูใ้ดก่อสร้างหรือดาํเนินโครงการหรือกิจการก่อนท่ีรายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 48 จะไดรั้บความเห็นชอบหรือถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูช้าํนาญการ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาทและปรับอีกไม่เกินวนัละ
หน่ึงแสนบาทตลอดระยะเวลาท่ีไม่ไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งหรือหยดุการกระทาํนั้น” 
 มาตรา 101/2  “ผูด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตผูใ้ดไม่นาํส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการ
ท่ีกาํหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 51/5 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท”  
 ซ่ึงอตัราโทษทั้งสองมาตราดงักล่าวมีเพียงโทษปรับท่ีกาํหนดไวเ้ป็นอตัราขั้นสูงสุดเท่านั้น 
ไม่มีกาํหนดอตัราขั้นตํ่าซ่ึงอาจทาํการปรับไดต้ั้งแต่หน่ึงบาทข้ึนไป จนถึงอตัราสูงสุดท่ีกฎหมายระบุไว ้
และกรณีโทษปรับสถานเดียวกฎหมายมาตรา 110/2 ยงักาํหนดช่องใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
มีอาํนาจเปรียบเทียบปรับเพ่ือใหค้ดีเลิกกนัได ้ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า แมอ้ตัราโทษปรับอาจมองว่ามีมูลค่าสูง
แต่เม่ือเทียบกบัผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนประโยชน์สาธารณะท่ีตอ้ง

เสียหายกบัระยะเวลาท่ีตอ้งฟ้ืนฟู ยิง่ถา้บางโครงการเม่ือเทียบผลกาํไรทางธุรกิจท่ีหากดาํเนินโครงการ
ทนัทีกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและค่าปรับตามกฎหมาย
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แลว้นั้น ทาํใหผู้ด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงตดัสินใจท่ีจะดาํเนินโครงการ
ไปก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตก็เป็นได ้กลบักลายเป็นการส่งเสริมช่องทางใหผู้ด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาต
ไม่ใยดีต่อโทษท่ีตนจะไดรั้บและไม่ใหค้วามสาํคญัต่อวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการมีผลบงัคบัของ

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งจดัทาํหรือปฏิบติัตาม ส่งผลให้รายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นเพียงขั้นใบเบิกทางท่ีจะไดจ้ดัทาํโครงการหรือกิจการตามท่ีมุ่งประสงค์

เท่านั้น 
 

อภิปรายผล 
 การจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มผูด้าํเนินโครงการควรใหค้วามสาํคญั

ตามหลกัป้องกนัล่วงหนา้ โดยตอ้งผา่นหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และการพิจารณา
รายงานตอ้งมิใช่เป็นเพียงขั้นตอนหน่ึงเพื่อให้ผูด้าํเนินโครงการสามารถจดัทาํโครงการไดต้าม

วตัถุประสงค ์ตลอดจนตอ้งมีบทกาํหนดโทษท่ีมีอตัราท่ีเหมาะสมท่ีจะส่งผลให้ผูด้าํเนินการหรือผูข้อ
อนุญาตเกรงกลวัต่อบทลงโทษของกฎหมายและป้องปรามมิใหก้ระทาํความผดิไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

ข้อเสนอแนะ   
 1. ควรเพ่ิมรูปแบบการมีส่วนร่วมในการออกแบบ/ร่วมออกแบบ (participatory design/co-
design) มาปรับใชเ้ขา้กบัวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการจดัทาํรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ควรเพ่ิมอาํนาจให้คณะกรรมการผูช้าํนาญการในการทาํความเห็นเบ้ืองตน้ต่อการสมควร
ให้มีการจดัทาํโครงการหรือไม่ดว้ย โดยให้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจอนุมติัโครงการมีอาํนาจนาํความเห็น
ของคณะกรรมการผูช้าํนาญการนั้นมาพิจารณาประกอบเป็นดุลพินิจในการอนุมติัหรือไม่อนุมติัให้

จดัทาํโครงการได ้ 
 3. ควรแกไ้ขโดยเพ่ิมกฎหมายในส่วนของการกาํหนดโทษปรับทางอาญาให้มีกาํหนดอตัรา
โทษปรับขั้นตํ่ากรณีผูด้าํเนินการหรือผูข้ออนุญาตท่ีดาํเนินการฝ่าฝืนกฎหมายในมาตรา 101/1 และ
มาตรา 101/2 ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
  มาตรา 101/1 วรรคหน่ึง “ ... ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 
และปรับอีกวนัละไม่เกินหน่ึงแสนบาทตลอดระยะเวลาท่ีไม่ไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งหรือหยดุการกระทาํนั้น” 
  มาตรา 101/2 “... ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท” 
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บทคดัย่อ 

 พืชสมุนไพรเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่คนไทยมานาน แต่เม่ือการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเร่ิมเขา้มามีบทบาท
ในบา้นเรา สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอนัเป็นส่ิงท่ีเรียกไดว้่าภูมิปัญญาโบราณกเ็ร่ิมถูกบดบงั
ไปเร่ือย ๆ  สมุนไพรในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดออกฤทธ์ิแตกต่างกนั งานวิจยัน้ี
ไดร้วบรวมสรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรไทย ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาโบราณมาใหไ้ดศึ้กษาเพ่ือความ
สะดวกในการคน้ควา้และนาํไปใช ้โดยนาํเทคโนโลยทีางดา้นฐานขอ้มูลและการแสดงผลภาพ (data 
visualization) มาแสดงผลลพัธ์บนเคร่ืองมือ Google Data Studio เพ่ือให้เขา้ใจไดง่้ายและยงัใชเ้ป็น
ส่ือการเรียนรู้ให้กบัผูค้นท่ีสนใจเก่ียวกบัสมุนไพร เช่น สมุนไพรกลุ่มยาแกอ้าเจียนกจ็ะมี กะเพรา ขิง 
ว่านกาบหอย เป็นตน้ หรือสมุนไพรกลุ่มพืชถอนพิษกจ็ะมี ผกับุง้ทะเล รางจืด ว่านหางจระเข ้เป็นตน้ 
โดยในวิจยัน้ีจะมีประเภทอาการ 30 ประเภท 
คาํสําคญั: สมุนไพรในประเทศไทย, เวอร์ชวลไลเซซัน่ 
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ABSTRACT 
 Medicinal plants are things that have been with Thai people for a long time. But when 
modern medicine began to play a role in our home The properties and values of herbs, which are 
known as ancient wisdom, are beginning to be obscured from time to time. There are many kinds 
of herbs in Thailand. Each of which has different effects. This research has collected the properties and 
values of Thai herbs. Which is ancient wisdom to be studied for the convenience of researching and 
applying by using database technology and visualization (data visualization) to display results on 
Google Data Studio tools for easy understanding and also used as learning materials for people 
interested in herbs such as medicinal herbs. Cure vomiting, there will be basil, ginger, Boat-lily, etc., 
or herbs, plants to neutralize it, there will be morning glory, trough, aloe vera, etc. In this research, 
there will be 30 types of symptoms. 
Keywords: herbs in Thailand, data visualization. 
 

บทนํา 
 พืชสมุนไพรในธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีประชาชนส่วนใหญ่รู้จกัมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์โดยการทาํเป็นอาหารและยา แต่ในปัจจุบนัความรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์มีการพฒันาอยา่งมากโดยมีการสงัเคราะห์ยาจากสารเคมีเพ่ือใหง่้ายต่อการใชป้ระโยชน ์
ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่ใชย้าท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาจากสารเคมีมากข้ึน ทาํใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พืชสมุนไพรใกลต้วันอ้ยลง ซ่ึงในปัจจุบนัทัว่โลกไดย้อมรับแลว้ว่าสมุนไพรใหป้ระโยชน์ดีกว่ายาท่ี
สงัเคราะห์ข้ึนมาจากสารเคมีดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ในปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่หนัมาดูแลตวัเองมากยิ่งข้ึน มีการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือนาํมา 
ใชใ้นการบาํรุงร่างกายใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรง ประชาชนบางกลุ่มมีรายไดน้อ้ยเขา้ถึงตวัยาท่ีสังเคราะห์
มาจากสารเคมีไดย้าก พืชสมุนไพรสามารถหาไดง่้ายและมีราคาท่ีค่อนขา้งถูกกว่ายาท่ีสังเคราะห์ข้ึนมา
จากสารเคมีจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการดูแลบาํรุงสุขภาพ 
 วิจยัน้ีจึงไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพืชสมุนไพรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กบัประชาชนท่ีสนใจ

พืชสมุนไพรผา่นทางรูปแบบ Data Visualization เพ่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้าย เป็นแหล่งขอ้มูลของพืชสมุนไพร 
เพ่ือใหป้ระชาชนไดศึ้กษาและนาํไปใช ้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรในประเทศไทย 
 2. นาํขอ้มูลมาพฒันาระบบใหค้วามรู้เก่ียวกบัสมุนไพรในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคดิ และทฤษฎ ี
 สมุนไพร คือ ยาท่ีไดม้าจากพืช สัตว ์แร่ธาตุจากธรรมชาติท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพ
โครงสร้างภายใน สามารถนาํมาใชเ้ป็นยารักษาโรคต่าง ๆ และบาํรุงร่างกายได ้ประเภทของสมุนไพร 
สมุนไพรท่ีไดจ้ากส่วนของพืชโดยตรง (พืชวตัถุ) โดยส่วนต่าง ๆ ท่ีนาํมานั้น มีสารท่ีสามารถใชเ้ป็น
ยาได ้ไดแ้ก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมลด็ เปลือกเมลด็ รากหรือหวั ตน้ แก่น เน้ือไม ้เปลือกไม ้สมุนไพร
ท่ีไดจ้ากอวยัวะของสัตว ์(สัตวว์ตัถุ) ไดแ้ก่ ตบั ดี นอ เขา เอน็ เลือด นํ้ามนั มูล ฯลฯ เช่น ข้ีผึ้ง รังนก 
นํ้ามนัตบัปลา สมุนไพรท่ีไดจ้ากแร่โดยธรรมชาติหรือส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากแร่ธาตุต่าง ๆ ตามกรรมวิธี 
(ธาตุวตัถุ) นาํมาใชเ้ป็นยา เช่น เกลือ กาํมะถนั นํ้าประสานทอง ดีเกลือ สารส้ม 
 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร (ทวีผล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, ออนไลน์, 2545) 
กล่าวว่า การผนัแปรทางธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป และโรคภยัไขเ้จ็บท่ีมากข้ึน ทาํให้มี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาวิจยัและพฒันาสมุนไพรดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยค์วบคู่กบัการใชแ้บบ

ดั้งเดิมเพ่ือแสวงหายาท่ีมีประสิทธิผลดี และมีความปลอดภยัในการใชป้้องกนัและรักษาโรค ดว้ยเหตุน้ี
คุณภาพของสมุนไพรซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประสิทธิผลของยาจากสมุนไพร จึงมีความสําคญั
ต่อการนาํสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์มากข้ึนดว้ย เราจึงควรให้ความสนใจในเร่ืองมาตรฐานและการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพร เพราะนอกจากจะทาํให้สามารถนาํสมุนไพรอนัเป็นทรัพยากรมีค่าของ
ประเทศมาใชป้ระโยชน์ทางยาให้มากท่ีสุดแลว้ ยงัจะส่งเสริมการส่งออกสมุนไพรไดอี้กทางหน่ึง
ดว้ยการนาํสมุนไพรอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาใชป้ระโยชน์ทางยา 
 การจัดการความรู้ (knowledge management) คือ กระบวนการการพฒันาและการจดัเก็บ
ความรู้ในดา้นต่าง ๆ ของพนกังานภายในองคก์รและถ่ายทอดความรู้นั้น ๆ สู่พนกังานภายในองคก์ร 
องคก์รสามารถจดัการทรัพยากรทางความรู้ต่างๆเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร โดยสามารถจดัการ
ไดโ้ดยบุคคลผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือจดัการดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึง knowledge management จะ
เก่ียวขอ้งทั้งการดาํเนินงานของตวัธุรกิจ และทฤษฏีต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ ดว้ย 
โดย knowledge management มีกระบวนการและขั้นตอนการดาํเนินต่าง ๆ โดยเร่ิมจากการกาํหนด
ความตอ้งการองคค์วามรู้ (identification of need for knowledge) ว่าจะตอ้งนาํองคค์วามรู้ใดในการ
นาํเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาเม่ือเราระบุองคค์วามรู้ท่ีจะนาํมาใชไ้ดแ้ลว้กต็อ้งนาํองคค์วามรู้นั้น มา
เผยแพร่ (sharing) โดยให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบนาํมาใช ้(knowledge 
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pull) ซ่ึงหากองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการยงัไม่มีอยูอ่งคก์รกจ็ะเขา้สู่กระบวนการของการสร้างองคค์วามรู้ 
(creation of knowledge) ซ่ึงองค์ความรู้อาจจะถูกสร้างโดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหรือพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์เก่ียวขอ้งโดยตรง (knowledge push) ซ่ึงผลลพัธ์จากขั้นตอนน้ีก็จะนาํมาเก็บในฐานขอ้มูล
หรือคู่มือขององคก์ร (knowledge collection and storage) และเม่ือมีการนาํองคค์วามรู้ไปใชก้จ็ะเกิด
การนาํประสบการณ์ของผูใ้ชม้าผสมกบัองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา 
 เวอร์ชวลไลเซช่ัน (visualization)  คือ การสรุปและแสดงขอ้มูลออกมาให้อยูใ่นรูปของ
แผนภาพ กราฟ หรือวิดีโอ ท่ีอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการจะแสดง ซ่ึง Data Visualization นั้นมี
มานานมากแลว้ แต่ไดห้ยบินาํมาใชก้นัมากข้ึนในช่วงหลงัน้ี เน่ืองจากการทาํงานในปัจจุบนั ขอ้มูลท่ีมี
นั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงขอ้ความอย่างเดียว แต่มีขอ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการรองรับ
ขอ้มูล ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเพ่ือให้เห็นเป็นภาพท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายกว่าเดิม ซ่ึง
กระบวนการทาํงาน Data Visualization แบบเขา้ใจง่ายกคื็อ การนาํขอ้มูลดิบมาวิเคราะห์และแสดงผล
ขอ้มูลออกมาในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ท่ีช่วยใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกจากขอ้มูลดิบเหล่านั้น ทาํใหเ้ห็น
คุณค่าของขอ้มูล พร้อมทั้งแนวโนม้การตลาดในอนาคตจากขอ้มูลเหล่าน้ีจริง ๆ ซ่ึงอาจไม่เคยรู้เลยว่า
ขอ้มูลท่ีมีเหล่านั้นมีอะไรอยู่บา้ง สามารถนาํขอ้มูลออกมาใชไ้ดม้ากน้อยแค่ไหน แต่การใช้ Data 
Visualization จะทาํให้รู้ว่าขอ้มูลใดท่ีน่าสนใจ อาจจะคน้พบขอ้มูลท่ีทาํให้พบแนวทางใหม่ ๆ ในการ
ทาํการตลาดไดด้ว้ย 
 

วธีิการดาํเนินวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาตวัเวอร์ชวลไลเซชัน่ (visualization) เพ่ือใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
สมุนไพรในประเทศไทย โดยมีขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 1  ขั้นตอนในการพฒันาเวอร์ชวลไลเซชัน่ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูล ไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั
สมุนไพรในประเทศไทยและหลกัการเวอร์ชวลไลเซซัน่ เพ่ือนาํไปออกแบบและประยุกตใ์ชใ้นการ
ให้ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพร โดยสามารถคน้หาจากหมวดหมู่ของสรรพคุณสมุนไพร โดยขอ้มูลดิบ
ท่ีไดน้ั้นเก็บในเคร่ืองมือ Microsoft Excel และนาํไปออกแบบและพฒันาเวอร์ชวลไลเซซั่นให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดี 
 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมข้อมูลและการจัดเก็บ หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลดิบมาแลว้ ไดท้าํการทาํ
ความสะอาดขอ้มูล (data cleaning) โดยจดัสรรพคุณใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพ่ือใหส้ามารถคน้หาสมุนไพร
ไดต้รงตามความตอ้งการ และตรวจสอบการสะกดคาํใหถู้กตอ้งและเติมขอ้มูลในส่วนท่ีหายไปใหมี้
ความสมบูรณ์ หลงัจากขอ้มูลท่ีถูกเกบ็รวบรวมมาไดถู้กจดัเตรียมโดยการแปลงขอ้มูลจากหลากหลาย
รูปแบบใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนัดว้ย Google Sheet จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีถูกจดัเกบ็ไวม้าทาํความสะอาด 
โดยการปรับคอลมัน์ แกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาด ตรวจสอบการสะกดคาํให้ถูกตอ้ง ตดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
และเติมขอ้มูลในส่วนท่ีขาดหายไป แลว้จึงนามาจดัเก็บให้เป็นลกัษณะคลงัขอ้มูลนั้นนาํไปจดัเก็บ
ในเคร่ืองมือ Google Sheet 
 ขั้นตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลและออกแบบเวอร์ชวลไลเซช่ัน การพฒันาเวอร์ชวลไลเซซัน่
ใชเ้คร่ืองมือ Google Data Studio โดยเช่ือมขอ้มูลเขา้กบั Google Sheet ท่ีไดเ้ตรียมไวก่้อนหนา้น้ี เพื่อ
นาํมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและออกแบบเพ่ือนาํไปแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบของแดชบอร์ด (dashboard)  
 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบเวอร์ชวลไลเซช่ัน หลงัจากไดท้าํการพฒันาและออกแบบเวอร์ชวล
ไลเซซัน่ให้ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรในประเทศไทยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเวอร์ชวลไลเซซัน่ท่ีเป็น
ผลลพัธ์มาแสดงผล โดยการทดสอบเลือกสรรพคุณของสมุนไพรและให้ตวัเวอร์ชวลไลเซซั่นทาํ
การวิเคราะห์และนาํเสนอผลลพัธ์ในการคน้หาว่าตรงกบัคาํท่ีเลือกหรือไม่ 
 

ผลการวจัิย 
 1. ลักษณะการออกแบบ  ในการออกแบบเวอร์ชวลไลเซซัน่ ในหนา้แรกผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
เป็นหนา้ “ยนิดีตอ้นรับเขา้สู่เวอร์ชวลไลเซซัน่เก่ียวกบัสมุนไพรในประเทศไทย” โดยในหนา้น้ีไดมี้
การอธิบายเก่ียวกบัสมุนไพร และแถบเมนูในการไปสู่หนา้อ่ืน ๆ ดงัน้ี หนา้แรก รายช่ือสมุนไพร และ
สมุนไพรตามกลุ่มอาการ 
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ภาพท่ี 2  ภาพหนา้แรกของตวัแดชบอร์ด (dashboard) 
 
 2. การนําเสนอเวอร์ชวลไลเซซ่ัน การนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบเวอร์ชวลไลเซซั่นนั้น 
สามารถทาํการจดัขอ้มูลให้เป็นระเบียบเขา้ใจง่าย โดยผลลพัธ์ท่ีแสดงออกมานั้น สามารถแสดงได้
หลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ กราฟ แผนผงั ตาราง ซ่ึงสามารถดึงดูความสนใจของผูใ้ชง้านและยงัทาํ
ใหส้ามารถเขา้ใจขอ้มูลไดง่้ายข้ึน 
  2.1 เวอร์ชวลไลเซซั่นในหน้าของรายช่ือสมุนไพร จะแสดงรายช่ือสมุนไพรตาม
ตวัอกัษรโดยการเรียงจาก ก-ฮ แสดงผลลพัธ์ในรูปแบบของตาราง และมีรูปภาพประกอบ โดยผูใ้ช้
สามารถกดแถบเมนูดา้นขวาเพ่ือพิมพค์น้หา หรือเลือกรายช่ือสมุนไพร เม่ือทาํการคน้หา หรือเลือก
รายช่ือสมุนไพรแลว้ ตวัเวอร์ชวลไลเซซัน่จะประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบของ
ตารางพร้อมทั้งแสดงภาพประกอบ 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงผลลพัธ์ตามรายช่ือสมุนไพร 
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  2.2 เวอร์ชวลไลเซซัน่ในหนา้ของสมุนไพรตามกลุ่มอาการจะแสดงสรรพคุณของ

สมุนไพรตามกลุ่มอาการ แสดงผลลพัธ์ในรูปแบบของตารางและมีภาพประกอบ โดยผูใ้ชส้ามารถ
กดแถบเมนูดา้นขวาเพ่ือพิมพค์น้หาหรือเลือกสรรพคุณของสมุนไพรตามกลุ่มอาการ เม่ือทาํการคน้หา
หรือเลือกสรรพคุณของสมุนไพรตามกลุ่มอาการแลว้ ตวัเวอร์ชวลไลเซซั่นจะประมวลผลและแสดง 
ผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบของตารางพร้อมทั้งแสดงภาพประกอบ 
 

 
 

ภาพท่ี 4  แสดงผลลพัธ์ตามกลุ่มอาการ 
 

อภิปรายผล 
 จากการพฒันาเวอร์ชวลไลเซซัน่ให้ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรในประเทศไทย โดยการแสดง
ผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด ทาํให้เห็นขอ้มูลในมุมมองต่าง ๆ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัสมุนไพรในประเทศไทยท่ีสนใจไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากสมุนไพรมีอยูห่ลากหลายชนิด ลกัษณะ
สรรพคุณท่ีคลา้ยคลึงกนัอาจทาํให้เลือกใชส้มุนไพรผิดชนิดและทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้โดยเวอร์ชวล
ไลเซซัน่สามารถวิเคราะห์และประมวลผลลพัธ์ใหอ้อกมาตรงตามจุดประสงคข์องผูใ้ชง้าน 
 จากการพฒันาเวอร์ชวลไลเซซัน่เพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัสมุนไพรในประเทศไทย ใหผู้ใ้ชง้าน
ท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัสมุนไพรในประเทศไทยไดเ้ขา้ใจและไดรั้บความรู้อย่างถูกตอ้งเก่ียวกบั

สมุนไพรในประเทศไทย และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชห้รือเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจ
อยากนาํสมุนไพรมาใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อหลีกเล่ียงความเขา้ใจผิด ๆ เก่ียวกบัสมุนไพรบางชนิด 
จากการทดสอบผลของการนาํเวอร์ชวลไลเซซัน่มาพฒันาทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านและเขา้ใจขอ้มูล
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ไดง่้ายข้ึน สะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูลและสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา โดยขอ้มูลเก่ียวกบัสมุนไพร
ในประเทศไทยท่ีนาํมาใชใ้นเวอร์ชวลไลเซชัน่นั้น ไดน้าํกระบวนการจดัการความรู้ (knowledge 
management) มาประยกุตใ์ช ้ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ั้นจะเป็นขอ้มูลท่ีเฉพาะ ตรงตามจุดประสงคข์องงานวิจยั 
และช่วยเพ่ิมความถูกตอ้งและสมบูรณ์ใหก้บัขอ้มูลท่ีถูกนาํเสนอในมุมมองต่าง ๆ 
 

บรรณานุกรม 
ชนาธิป ลีนิน.  (2564).  การจัดการความรู้คอือะไร: KM? (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก:  
 http://ks.rmutsv.ac.th/th/whatiskm. [2563, 15 พฤศจิกายน]. 
ทวีผล เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา.  (2545).  มาตรฐานและการควบคมุคณุภาพสมุนไพร (ออนไลน์).   
 เขา้ถึงไดจ้าก: http://webdb.dmsc.moph.go.th/mpri_research/search_list.asp?topic= 

&Researcher=%B7%C7%D5%BC%C5&year=2545&Journal=&keyword=&Submit= 
[2563, 15 พฤศจิกายน]. 

เพญ็นภา ทิพยสุ์ราษฎร์.  (2559).  การศึกษาสมุนไพรท้องถิน่และภูมิปัญญาด้านการใช้พชืสมุนไพร 
 กรณีศึกษา: อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จงัหวัดสุราษฎร์ธานี.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร 
 มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม,  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
มาลยั กมลสกลุชยั.  (2559).  บทบาทและความเช่ือม่ันของผู้บริโภคทีมี่ต่อสมุนไพร.  นครปฐม:  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์. 
อภิยศ เหรียญวิพฒัน.์  (2562).  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาเสนอขอ้มูลเชิงภาพ เพ่ือประยกุตใ์ช ้
 กบัการแสดงขอ้มูลสถิติของสานกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  Pulinet Journal,  
 6(3), pp.  117-126. 
อาทิตย ์สิทธิบรรเจิด.  (2552).  การนํา Visualization ไปประยกุต์ใช้กบัการแสดงข้อมูลบนระบบ  
 Knowledge Management.  การศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต,  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

254 

 

การพฒันาแอพพลเิคช่ันบนมอืถือเพือ่ช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ กรณศึีกษาบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

THE DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATIONS TO SUPPORT 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CASE STUDY OF ITBT 

CORPORATION COMPANY LIMITED 
 

เสาวลกัษณ์ จนิทร* 
Saowalak Jintorn 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราล ีมณีรัตน์**  
Asst. Prof. Dr. Paralee Maneerat 

 

บทคดัย่อ  
 ปัจจุบนัการบนัทึกขอ้มูลพนกังานและการจดัทาํเงินเดือนของบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั จะใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เป็นหลกั ซ่ึงเม่ือพนกังานมีจาํนวนมากข้ึน ระบบเดิมจึงไม่
ตอบโจทยก์ารทาํงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลอีกต่อไป เน่ืองจากการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ตอ้งใชเ้วลา
มาก และมีความผิดพลาดเกิดข้ึนไดง่้าย เก็บขอ้มูลไดไ้ม่เป็นระเบียบ มีความซํ้ าซ้อน การวิจยัคร้ังน้ี
จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนับสนุนในการ
บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์2) พฒันาแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์3) ประเมินความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุน
ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ดว้ยภาษา HTML CSS และ Java Script โดยใชฐ้านขอ้มูล MySQL 
ร่วมกบั Thunkable Cross Platform เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างแอพพลิเคชัน่บนมือถือท่ีสามารถ
ทาํงานไดห้ลายแพลตฟอร์ม ระบบจะแสดงผลในรูปแบบ Web View ซ่ึงแอพพลิเคชัน่จะมีส่วนของ
การทาํงานหลกั ๆ คือ ระบบจดัเก็บขอ้มูลของพนกังาน ระบบลางานของพนกังาน ระบบเงินเดือน
ของพนกังาน และระบบแจง้การทาํงานล่วงเวลาของพนกังาน  

 
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2563  
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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 ผลการทดสอบจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้ดลองใช้งานและทาํแบบประเมินความพึงพอใจ 
จาํนวน 11 คน พบว่า ผลรวมระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อการใชง้านแอพพลิเคชัน่อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม ( X ) อยู่ท่ี 4.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) อยู่ท่ี 
0.81 
คาํสําคญั: ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย,์ แอพพลิเคชัน่บนมือถือ, ทงัเอเบิล ครอส แพลตฟอร์ม 
 

 ABSTRACT  
 This research aimed to 1) analyze and design mobile applications to support human resource 

management. 2) Develop mobile applications to support resource management. 3) Assess the satisfaction 
of using mobile applications to support human resource management in HTML, CSS and Java Script 
languages using MySQL database in conjunction with Thunkable Cross Platform used to create 
multi-platform mobile applications. The system will display the results in Web View format, and 
the main functions of application are the employee storage system, employee leave system, employee 
payroll system and overtime notification system for employees 

 The results of the test from a sample of 11 people involved in the test and satisfaction 
survey show that the total level of user satisfaction with the application usage was very good on 
the aspects of easy-to-use app and the accuracy of a report format. 
Keywords: HRIS, mobile application, thunkable cross platform. 
 

บทนํา  
บริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการบริการบาํรุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศให้กบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในอดีต
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลบนัทึกขอ้มูลการทาํงานของพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นประวติัของพนกังาน การขาด
ลา มาสาย และจดัทาํเงินเดือนให้กบัพนักงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นหลกั ซ่ึงใน
ขณะนั้นจาํนวนพนกังานยงัไม่มาก การบนัทึกขอ้มูลการทาํงานของพนกังาน และการจดัทาํเงินเดือน
จึงไม่ค่อยเกิดความผิดพลาดมากนกัเพราะขอ้มูลมีจาํนวนไม่มาก แต่ในปัจจุบนัพนกังานมีจาํนวน
มากข้ึนการบนัทึกขอ้มูลการทาํงานของพนกังานและการจดัทาํเงินเดือนโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Excel จึงไม่ตอบโจทยก์ารทาํงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลอีกต่อไป เน่ืองจากการบนัทึกขอ้มูลการทาํงาน
ของพนกังานและการจดัทาํเงินเดือนตอ้งใชเ้วลามากข้ึน และมีความผดิพลาดเกิดข้ึนไดง่้าย เกบ็ขอ้มูล
ไดไ้ม่เป็นระเบียบ มีความซํ้าซอ้น และสืบคน้ขอ้มูลยอ้นหลงัไดย้าก โดยจะเห็นไดว้่าปัญหาเหล่าน้ี
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มีผลกระทบในการปฏิบติังานอยา่งมาก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการพฒันาแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วย
สนับสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย  ์เพื่ออาํนวยความสะดวกในการทาํงานกบัทั้ง
ฝ่ายบุคคล และพนกังานสามารถตรวจสอบเงินเดือน การลาต่าง ๆ ผา่นแอพพลิเคชัน่บนมือถือได ้
ซ่ึงการพฒันาแอพพลิเคชัน่น้ีผูว้ิจยัจะใช ้ภาษา HTML, CSS และ Java Script โดยใชฐ้านขอ้มูล MySQL 
ร่วมกบั Thunkable Cross Platform เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างแอพพลิเคชัน่บนมือถือท่ีสามารถ
ทาํงานไดห้ลายแพลตฟอร์ม ระบบจะแสดงผลในรูปแบบ Web View 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์กรณีศึกษาบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 2. เพ่ือพฒันาแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์
กรณีศึกษาบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนใน
การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์กรณีศึกษาบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
 

ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Information System: HRIS) 

หมายถึง ระบบสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ถูกพฒันาเพ่ือใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงาน การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์เช่น การวางแผนอตัรากาํลงัคน การออกแบบงาน การจา้งงาน การพฒันาค่าจา้ง
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขภาพ เป็นตน้ การออกแบบระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพนั้น ผูบ้ริหารควรไดข้อ้มูลในการป้อนลงในระบบสารสนเทศท่ีถูก
ออกแบบใหส้ามารถจดัหาขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ภาวิน ชินะโชติ, 2562) 

 Thunkable เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างโมบายแอพพลิเคชนั เพ่ือติดตั้งบนสมาร์ตโฟน
ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Android และ iOS โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างนั้น นอกจากเคร่ืองมือพ้ืนฐาน
แลว้ ยงัมีการเช่ือมต่อไปยงัผลิตภณัฑ์จาก Google Twitter  และ Microsoft โดยชุดคาํสั่งหลงัจากท่ี
ออกแบบหนา้จอดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ Thunkable คือ เวบ็ไซตท่ี์ให้เราสามารถสร้างโมบายแอพพลิเคชัน่ 
สวย ๆ ใชง้านได ้และมีประโยชน์ ตามแนวคิด "Thunkable enables anyone to create beautiful and 
powerful mobile apps" (Jackrich, Online, 2018) 

 ภคมน อุสุยะ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
สาํหรับโรงงานผลิต มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยส์าํหรับ
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โรงงานผลิตเคร่ืองประดบั วิธีดาํเนินการศึกษาประกอบดว้ย การศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์และออกแบบ ฐานขอ้มูล และพฒันาโปรแกรมตามท่ีออกแบบไว ้ผลจากการคน้ควา้แบบ
อิสระน้ี พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยส์าํหรับโรงงานผลิตเคร่ืองประดบั
ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนเป็นระบบงานท่ีง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบท่ีสอบถามจากผูใ้ชง้าน พบวา่ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการใชง้านระบบอยูใ่นระดบัมากคิดเป็น ร้อยละ 81 ของความพึงพอใจสูงสุด 

 Fai and Audah (2017) ไดศึ้กษาเร่ือง In Campus Location Finder Using Mobile Application 
Services กล่าวว่า ระบบบริการการนาํทางกลายเป็นส่ิงท่ีใชก้นัทัว่ไปในยคุน้ี อยา่งเช่น Google Map 
Waze และอ่ืน ๆ แมว้่าแอพพลิเคชัน่การนาํทางจะมีบริการเส้นทางหลกัในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง แต่อาคาร
ทั้งหมดไม่ไดรั้บการบนัทึกในฐานขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงทาํการพฒันาแอพพลิเคชนัสาํหรับการนาํทางในร่ม
และกลางแจ้งใน University Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) เพ่ือช่วยเหลือบุคคล ภายนอก 
และนกัเรียนท่ีเขา้มาใหม่ โดยการนาํทางจากตาํแหน่งปัจจุบนัไปยงัปลายทางโดยใชแ้อพพลิเคชนัมือถือ
ช่ือ "U Finder" โดยใช ้Thunkable  Framework ในการแอพพลิเคชนัสาํหรับการนาํทางกลางแจง้และใน
ร่ม การนาํทางกลางแจง้เช่ือมโยงกบั Google Map และการนาํทางในอาคารใชร้หสั QR เพ่ือกาํหนด
ตาํแหน่งและกาํหนดเส้นทางรูปภาพสาํหรับการนาํทาง การนาํทางภายนอกสามารถกาํหนดเส้นทาง
ผูใ้ชไ้ปยงัคณะหลกัใน UTHM และการนาํทางในอาคารทาํไดเ้ฉพาะสาํหรับอาคาร G1 ใน UTHM 
 

วธีิดาํเนินการวจัิย  
 การพฒันาแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

กรณีศึกษาบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้งจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (Systems 
Development Life Cycle: SDLC) ดงัน้ี   

1. ศึกษาปัญหาจากระบบงานเดมิ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากระบบงานเดิมของบริษทั ไอ ที บี ที 
คอร์ปอเรชัน่จาํกดั ในส่วนของขั้นตอนเกบ็ขอ้มูลของพนกังาน การลางาน การทาํงานล่วงเวลา และ
การจดัทาํเงินเดือนของพนกังาน ซ่ึงพบว่าในบางขั้นตอนมีความซํ้ าซ้อนของขอ้มูล และใชเ้วลาใน
การทาํงานมาก โดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 1  
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 ภาพท่ี 1  แสดงระบบงานเดิมของบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกบับุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัระบบงานเดิม สามารถแบ่งกลุ่มความตอ้งการของระบบไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล จาํนวน 1 คน และพนกังาน จาํนวน 9 คน 

 3. การวเิคราะห์ระบบ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของระบบงานเดิมเพ่ือนาํมา
พฒันาเป็นแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ก) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1) สามารถตั้งค่าระบบได ้2) สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไ้ข
ขอ้มูลผูใ้ชง้านได ้3) สามารถดูขอ้มูลของพนกังานได ้เช่น ขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลการทาํงาน และการ
ฝึกอบรม 4) สามารถกาํหนดการลางานประเภทต่าง ๆ และอนุมติัการลาได ้5) สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
การลายอ้นหลงัแบบรายบุคคล รายเดือน และรายปี รวมไปถึงรายงานการลางานของพนกังานในแต่
ละปีได ้6) สามารถจดัทาํเงินเดือน และเขา้ถึงขอ้มูลเงินเดือนของพนกังานได ้7) สามารถตรวจสอบ
การแจง้การทาํงานล่วงเวลาของพนกังานเป็นรายบุคคลได ้
  ข) พนักงาน 1) สามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้2) สามารถตรวจสอบ
วนัลาคงเหลือ ขออนุมติัการลางาน 3) สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเงินเดือนของตนเองในระบบได ้4) สามารถ
แจง้การทาํงานล่วงเวลา และตรวจสอบการทาํงานล่วงเวลายอ้นหลงัได ้
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 4. การออกแบบและพัฒนาระบบ การออกแบบระบบแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพื่อช่วย
สนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการออกแบบและพฒันาระบบ 
ดงัน้ี 
  4.1 ยสูเคส ไดอะแกรม (use case diagram) แผนภาพท่ีแสดงการทาํงานของผูใ้ชร้ะบบ 
แอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ดงัภาพท่ี 2 
 

 

 
ภาพท่ี 2  Use Case Diagram แอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุน 

                                      ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 
  4.2 กระบวนการพฒันาแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพื่อช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  แสดงกระบวนการพฒันาแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการ 
                ทรัพยากรมนุษย ์โดยเร่ิมจากการเขียน Code ดว้ยโปรแกรม Visual Studio โดยใช ้Bootstrap    

Framework จากนั้นจึงทาํการ Upload ขอ้มูลข้ึน Host และนาํไปพฒันาใหเ้ป็นแอพพลิเคชัน่
บนมือถือดว้ย Thunkable Cross Platform 

 
 5. การนําไปใช้งาน แอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษย ์กรณีศึกษาบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  ประกอบดว้ยหนา้จอหลกัดงัภาพท่ี  6-13 
 
 

    
 

   
 

 

                 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6  แสดงไอคอนของแอพพลิเคชัน่ท่ีปรากฏบนหนา้จอมือถือ มีช่ือวา่ ITBT HRM 
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ภาพท่ี 7  หนา้จอหลกัของแอพพลิเคชัน่ ใชใ้นการ Login เพ่ือเขา้ใชง้านระบบต่าง ๆ 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8  หนา้จอแสดงขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน เช่น ช่ือ-สกุล วนัเกิด เงินเดือน เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 9  หนา้จอสาํหรับเพ่ิม และแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 10  แสดงหนา้จอสาํหรับกรอกขอ้มูลการลาป่วยของพนกังาน  เพ่ือขออนุมติัการลากบัหวัหนา้งาน 
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ภาพท่ี 11  แสดงหนา้จอสาํหรับกรอกขอ้มูลการพกัร้อนของพนกังาน เพือ่ขออนุมติัการลากบัหวัหนา้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 12  หนา้จอแสดงขอ้มูลสรุปเงินเดือนของพนกังานในแต่ละเดือน  
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ภาพท่ี 13  หนา้จอสลิปเงินเดือนของพนกังานสามารถสั่งพิมพเ์พ่ือนาํไปใชง้านไดท้นัที 
 

 6. การประเมินผล ผูว้ิจยัไดท้าํการประเมินผลความพึงพอใจโดยใชแ้บบสอบถามความ
พึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่บนมือถือเพื่อช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้ดลองใชง้าน จาํนวน 11 คน โดยนาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีการแปลความหมายตามแบบของ ลิเคอร์ท (Linkert, 2003) ของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  
  4.21-5.00   หมายถึง   มีระดบัมากท่ีสุด  
  3.41-4.20   หมายถึง   มีระดบัมาก  
  2.61-3.40   หมายถึง   มีระดบัปานกลาง  
  1.81-2.60   หมายถึง   มีระดบันอ้ย  
   1.00-1.80   หมายถึง   มีระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่บนมือถือ

เพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนใน   
                 การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 

 

สรุปและอภปิรายผล 
 บทความวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนับสนุนในการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย ์กรณีศึกษาบริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยสามารถพฒันาไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ทาํใหมี้ระบบท่ีช่วยสนบัสนุนการทาํงานของฝ่ายบุคคล การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ
สามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน และช่วยลดความซํ้ าซอ้นในการทาํงาน ผลการทดสอบจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 11 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล จาํนวน 1 คน และพนกังาน
จาํนวน 9 คน ท่ีไดท้ดลองใชง้านและทาํแบบประเมินความพึงพอใจ พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชท่ี้มีต่อการใชง้านแอพพลิเคชัน่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม ( X ) อยูท่ี่ 4.23 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) อยูท่ี่ 0.81 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ภคมน อุสุยะ, 
2560) ท่ีพบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยส์ําหรับโรงงานผลิตเคร่ืองประดบั  
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมต่อการใชง้านระบบอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 81 ของความพึงพอใจ
สูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 แอพพลิเคชัน่บนมือถือเพ่ือช่วยสนบัสนุนในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์กรณีศึกษา

บริษทั ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั สามารถนาํไปใชใ้นธุรกิจอ่ืนๆท่ีตอ้งการลดทรัพยากรประเภท
กระดาษและสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ อยา่งไรกต็าม ควรมีการทดสอบระบบและเพ่ิมเติม
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นก่อนนาํไปใชง้าน รวมไปถึงการเพิ่มระบบความปลอดภยัในการจดัเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
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ปัจจัยด้านการทํางานท่ีมผีลต่อปัจจัยเชิงอารมณ์ของพนักงาน                               
บริษัทผลติภัณฑ์ทําความสะอาดบ้านและรถยนต์ในจังหวดัสมุทรปราการ 

FACTORS OF WORK AFFECTING PSYCHOLOGICAL FACTOR OF 
EMPLOYEES A HOUSE AND CAR CLIEANING AGENT 

MANUFACTURER IN SAMUTPRAKAN PROVINCE 
 

หนูลดิ ศิริประสาท* 

Nulid Siriprasat   
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์** 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานในดา้น
ความตั้งใจลาออก ความเบื่อหน่ายและความเครียดในการทาํงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัจจยั
เชิงอารมณ์ของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายงาน และอายุงาน และ 3) เพ่ือศึกษาระดบัอิทธิพลของ
ปัจจยัการทาํงานท่ีมีต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานบริษทัผลิตภณัฑท์าํความสะอาดบา้นและรถยนต์

ในจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานในบริษทัผลิตภณัฑ์ทาํ
ความสะอาดบา้น และรถยนตใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 400 คน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานในดา้นความตั้งใจลาออก ความเบ่ือหน่าย
และความเครียดในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 2) ปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานมีความแตกต่างกนั
ตามปัจจยัดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายงาน และอายงุาน และ 
3) อิทธิพลของปัจจยัดา้นการทาํงานของพนกังาน ท่ีมีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานดา้นความ  

 
 
 
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2564 
** อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ตั้งใจลาออก ความเบ่ือหน่ายและความเครียดในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นผลตอบแทนสวสัดิการ 
ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ ดา้นความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน และดา้นความอิสระใน
การทาํงาน 
คาํสําคญั: ปัจจยัดา้นการทาํงาน, ปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to study the level of emotional factors of employees 
regarding their willingness to quit Boredom and stress at work, 2) to compare the emotional factors of 
employees classified by demographic characteristics, consisting of gender, age, status, education 
level. Average monthly income, work department and length of work, and 3) to study the level of 
influence of working factors on emotional factors of employees of house and car cleaning products in 
Samut Prakan province The samples used in this research were 400 employees in house and car 
cleaning products in Samut Prakan province.  

The results of the research showed that 1) emotional factors of employees regarding intention 
to resign boredom and job stress are at a high level, 2) the emotional factors of the employees are 
different according to the factors of gender, age, status, education level. Average monthly income, 
work department and length of work, and 3) influence of the work factors of the employees of that 
affects the emotional factors of Employees intention to resign Boredom and stress at work. Namely 
the administration supervisor colleagues physical environment aspects of work as for the compensation 
opportunity for talent development equality in operations and the freedom to work.  
Keywords: factors of work, emotional factors of employees. 
 

บทนํา 

 ปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจในประเทศไทย บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษยข์องแต่ละองคก์าร 
นบัเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงของทุกองคก์ารท่ีมีผลกระทบต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของ

ธุรกิจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ ได้แก่ เงินทุน (money) เคร่ืองจักร (machine) หรือวตัถุดิบ 
(material) สภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจในโลกท่ีไร้พรมแดนน้ีอีกคร้ังหน่ึงทาํให้มีการขยายตวัดา้น
การลงทุน มีบริษทัเปิดใหม่ การเพ่ิมทุน การขยายกิจการ และนาํมาซ่ึงเทคโนโลยจีาํนวนมาก จึงจาํเป็น 
ตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีสมรรถนะและมีทกัษะในการทาํงานเพิม่สูงข้ึนดว้ย (ศศิ อ่วมเพง็, 2558)  
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ทรัพยากรมนุษย ์(human resource) เป็นบุคคลซ่ึงมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถท่ี
จะทาํงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร หรือเป็นบุคคลในองคก์รท่ีสามารถสร้างคุณค่าของระบบ
การบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้ดงันั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสาํคญั
ต่อการพฒันาองคก์าร การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีถือว่าเป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์าร เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
พร้อมทั้งดาํเนินการธาํรงรักษา และพฒันาใหท้รัพยากรมนุษยข์ององคก์รมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ท่ีดี โดยมีภารกิจหลกั ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การกาํหนดงาน หรือออกแบบงาน การ
วิเคราะห์งาน การสรรหา การคดัเลือก การประเมินผลพนกังาน การฝึกอบรม และพฒันา ค่าตอบแทน 
สุขภาพ และความปลอดภยั การพน้จากงานของพนกังาน ดงันั้น ผูบ้ริหารทุกระดบัจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะ 
ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีประสิทธิผลสูงสุด (ประคลัภ์ ปัณฑพลงักูร, 
ออนไลน,์ 2557)  

เน่ืองจากองคก์ารท่ีขาดแคลนอตัรากาํลงัคน จะส่งผลใหก้ระบวนการผลิตสินคา้เกิดความ
เสียหายและส่งผลต่อการจดัส่งสินคา้ไม่ทนั ทาํใหพ้บปัญหาจากการผลิตสินคา้ไม่ทนัต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ และผลิตสินคา้ไม่ตรงตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงส่งผลโดยตรงมายงัการประเมินผลงานประจาํปี
ของพนกังานดว้ย ทาํใหพ้นกังานเกิดความเหน่ือยหน่ายกบัการทาํงาน ดงันั้น ทางแผนกทรัพยากรมนุษย์
จึงตอ้งหาแนวทางและการธาํรงรักษาพนกังานใหเ้กิดความพงึพอใจในการปฏิบติังานใหม้ากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นเร่ืองทา้ทายขององคก์ารและแผนกทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ท่ีจะทาํอยา่งไรในการธาํรงรักษา
พนกังานท่ีมีความสามารถใหค้งอยูก่บัองคก์ารไดน้านท่ีสุด รวมถึงการดึงเอาความสามารถ สมรรถนะ
ของพนกังานออกมาใชใ้หไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่ิงแรกท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยต์อ้งเขา้ใจและเขา้ถึง คือ ตอ้ง
ทราบถึงความตอ้งการและปัจจยัการทาํงานในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อ
องคก์าร และต่อพนกังาน 

 งานวิจยัท่ีผา่นมาไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออารมณ์ของพนกังานในดา้นความตั้งใจลาออก
ของพนกังานในหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากองคก์าร แรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์าร วฒันธรรมองคก์ารและความเหน่ือยหน่ายในงาน การสนบัสนุนจากครอบครัว 
ซ่ึงจะมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัในการทาํงานท่ีส่งผลกระทบต่อความตั้งใจลาออกของพนกังานในองคก์าร 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการทาํงานและความตอ้งการของพนกังาน แลว้นาํผลของการศึกษาวิจยัท่ี
ไดม้าหาแนวทางแกไ้ขในการวางแผนกลยุทธ์ขององคก์ารท่ีธาํรงรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กบั

พนกังาน เพ่ือให้พนกังานเกิดความมัน่คงในการทาํงาน สามารถลดปัญหาการลาออกของพนกังาน 
และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงนโยบายขององคก์าร ให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวต่้อไป
ในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานในดา้นความตั้งใจลาออก ความเบ่ือหน่าย

และความเครียดในการทาํงาน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายงาน และอายกุารทาํงาน  
3. เพ่ือศึกษาระดบัอิทธิพลของปัจจยัการทาํงานท่ีมีต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานบริษทั

ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดบา้นและรถยนตใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

        ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
 
 
 

                                                                                 ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ฝ่ายงาน 
7. อายกุารทาํงาน 

ปัจจยัเชิงอารมณ์ 
1. ความตั้งใจในการลาออก 

2. ความเบ่ือหน่ายในการทาํงาน 

3. ความเครียดในการทาํงาน    

ปัจจยัด้านการทาํงาน 

1. ดา้นการบริหารงาน 
2. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
3. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
5. ดา้นลกัษณะของงาน 
6. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 
7. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ 
8. ดา้นความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน 
9. ดา้นความอิสระในการทาํงาน 
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ขอบเขตของการวจัิย 
กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ พนกังานในบริษทัผลิตภณัฑท์าํความสะอาดบา้นและรถยนตใ์นจงัหวดั

สมุทรปราการ จาํนวน 1,000 คน โดยใชว้ิธีการหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 
1967) ไดใ้ชสู้ตรการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยทราบจาํนวนประชากร ซ่ึงกาํหนดความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 หรือระดบันยัสาํคญั .05 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมสาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ีจึงไม่ควร
นอ้ยกว่า 385 คน เพ่ือความสะดวกและป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 
ทางผูวิ้จยัจึงไดท้าํการเกบ็ตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ีทั้งส้ิน จาํนวน 400 คน 

 

วธีิการดาํเนินการวจัิย 
การศึกษาปัจจยัดา้นการทาํงานท่ีมีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน บริษทัผลิตภณัฑ์

ทาํความสะอาดบา้นและรถยนตใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการศึกษาเอกสาร (documentary 
study) โดยการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ วารสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมา
ประกอบการศึกษาใหส้มบูรณ์ นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีศึกษาจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงมีรูปแบบการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research)  

 

สรุปผลการวิจัย 
 สถติเิชิงพรรณนา  

1. จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 25-30 ปี มีสถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ไดรั้บ
เงินเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท ทาํงานอยูฝ่่ายบรรจุ/ผลิต และมีอายงุาน 1-3 ปี 

2. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการทาํงานของพนกังาน พบว่า ระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการบริหารงานรวมเป็นอยา่งดี ในระดบัมาก ( X = 3.56) แลว้เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนปัจจยัดา้นการทาํงานของบริษทั ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ( X = 4.07) 
ในระดบัมาก  รองลงมา คือ ดา้นการบริหารงาน ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน 
( X = 4.06) อนัดบัสาม คือ ดา้นลกัษณะของงาน ( X = 4.01) อนัดบัส่ี คือ ดา้นความอิสระในการ
ทาํงาน ( X = 4.00) อนัดบัห้า คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 
( X = 3.84) และอนัดบัหก คือ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ ( X = 3.34) ตามลาํดบั 

3. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน พบว่า ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน ดา้นความตั้งใจในการลาออกโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง ( X = 2.68) ดา้นความเบ่ือหน่ายในการทาํงาน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 
2.33) และดา้นความเครียดในการทาํงาน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.41) 
 สถติเิชิงอนุมาน 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายงาน อายกุารทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นการทาํงานของพนกังานท่ี
แตกต่างกนั ผลการวิจยัสามารถแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัเชิงอารมณ์ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดอืน ฝ่ายงาน อายุงาน 

ค่าสถติิ t หรือ F 0.00* 0.42 0.71       0.04*           0.00* 0.00* 

*p < .05 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ รายไดต่้อเดือน ฝ่ายงาน และ
อายงุาน แตกต่างกนั จะมีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยท่ี 
 ดา้นเพศ พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศชาย จะมีผลต่อความตั้งใจในการลาออกมากกวา่เพศหญิง 
 ดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า พนกังานท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท จะมีผลต่อปัจจยัดา้น
การทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป 
 ดา้นฝ่ายงาน พบว่า พนกังานท่ีอยูฝ่่ายสาํนกังาน จะมีผลต่อปัจจยัดา้นการทาํงานมากกว่า
ฝ่ายตรวจสอบ/คุณภาพ คลงัสินคา้/ขนส่ง ผลิต/บรรจุ และขาย/การตลาด 
 ดา้นอายงุาน พบวา่ พนกังานท่ีมีอายงุานมากกว่า 6 ปี จะมีผลต่อปัจจยัดา้นการทาํงานมากกว่า
พนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปี และ 4-6 ปี  
 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการทาํงาน ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารงาน ดา้น
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นผลตอบแทน

- ความตั้งใจลาออก 0.00* 0.00*    0.03 0.00*                  0.00*                 0.00* 
- ความเบ่ือหน่าย 0.04* 0.00* 0.02* 0.02                0.00*                 0.02* 

- ความเครียด 0.04 0.02 0.00* 0.00                0.01                   0.04*    
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และสวสัดิการ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ ดา้นความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน  และ
ดา้นความอิสระในการทาํงาน มีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ ประกอบดว้ย ความตั้งใจในการลาออก 
ความเบ่ือหน่ายในการทาํงาน และความเครียดในการทาํงาน ผลการวิจยัสามารถแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัดา้นการทาํงาน มีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ โดยรวม 
                 ของพนกังาน 

ปัจจัยด้านการทาํงาน 
ความตั้งใจในการลาออก 

ความเบื่อหน่ายใน
การทํางาน 

ความเครียดใน
การทํางาน 

B t B t B t 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.55 3.08* 2.25 5.17* 2.33  5.02* 
1. ดา้นการบริหารงาน -0.14 -1.30 -0.18  -1.55 -0.17  -1.43 
2. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา -0.17 -1.60 -0.31 -2.75* -0.28  -2.36* 

3. ดา้นเพื่อนร่วมงาน 0.01   0.08 -0.17  -1.35 -0.03  -0.21 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 0.01 -0.04 0.03 0.23 -0.16 -1.36 
5. ดา้นลกัษณะของงาน 0.18 1.69 0.31  2.64* 0.30 2.38* 
6. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 0.12 1.16 0.07 0.66 0.03   0.21 

7. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ 0.46 7.09* 0.48  6.98* 0.49 6.66* 

8. ดา้นความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน  -0.25 -2.56* -0.26  -2.41* -0.24 -2.11* 
9. ดา้นความอิสระในการทาํงาน 0.17 1.75 0.14 1.35 0.18 1.67 
*p< .05 

  
 จากตารางท่ี 3 การถดถอยของปัจจยัดา้นการทาํงาน มีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ โดยรวมของ
พนกังาน พบวา่  

 ระดบัปัจจยัดา้นการทาํงาน มีผลต่อความตั้งใจในการลาออกโดยรวมของพนกังาน ตามลาํดบั 
ดงัน้ี ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ และดา้นความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน มีผลต่อความ
ตั้งใจในการลาออก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ระดบัปัจจยัดา้นการทาํงาน มีผลต่อความเบ่ือหน่ายในการทาํงานโดยรวมของพนกังาน 
ตามลาํดบั ดงัน้ี ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นลกัษณะของงาน และ
ดา้นความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน มีผลต่อความตั้งใจในการลาออก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ระดบัปัจจยัดา้นการทาํงาน มีผลต่อความเครียดในการทาํงานโดยรวมของพนกังาน ตาม 
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ลาํดบั ดงัน้ี ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา และดา้น
ความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน มีผลต่อความตั้งใจในการลาออก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

การอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อปัจจยัดา้นการทาํงาน พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ

ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ฝ่ายงาน อายุการทาํงาน มีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนักงานท่ี
แตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน ประกอบดว้ย ความตั้งใจในการลาออก 
ความเบ่ือหน่ายในการทาํงาน ความเครียดในการทาํงาน มีผลต่อปัจจยัดา้นการทาํงานท่ีแตกต่างกนั  

ปัจจยัดา้นการทาํงานของพนกังานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าบริษทัไดมี้
การบริหารจดัการการทาํงานท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นโอกาสใน
การพฒันาความสามารถ ดา้นความเท่าเทียมในการปฏิบติังาน ดา้นความอิสระในการทาํงาน พบว่า 
มีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิ อ่วมเพง็ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังาน บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ผูวิ้จยั
ไดศึ้กษาว่าในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อายงุาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของ พนกังานแตกต่างกนั
หรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์น่ึงของงานวิจยั เน่ืองจากถา้ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อบริษทั กค็วรท่ีจะตระหนกัถึงลกัษณะทางภายนอกของพนกังานดว้ย ส่วนปัจจยั
ดา้นการทาํงานของพนกังาน จะเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ เพ่ือให้พนกังานรักและอยากทาํงานต่อไป  
และปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังาน ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร ทั้งน้ีสรุป
ไดว้่า ปัจจยัดา้นการทาํงานท่ีมีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานในบริษทั มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น
โอกาสในการพฒันาความสามารถ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 
อนัประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายงาน อายกุารทาํงาน 
และการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของพนกังานแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยั ปัจจยัดา้นการทาํงานของพนักงานท่ีมีผลต่อปัจจยัเชิงอารมณ์ของ
พนักงาน บริษทัผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดบา้นและรถยนต์ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาเน้ือหาปัจจยัดา้นการทาํงานในองคก์ารอ่ืน ๆ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ข วิธีการดาํเนินงานในองคก์ารของตนเอง เพ่ือให้องคก์ารมีปัจจยัเชิงอารมณ์ต่อการทาํงานท่ีดี
มากข้ึน 
  2. ควรใชส้ถิติในแง่มุมอ่ืน ๆ มาประกอบการวิจยัให้มากยิ่งข้ึน เช่น การเปรียบเทียบ
ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือใหมี้ขอ้มูลท่ีครอบคลุม และนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายแนวทางมากยิง่ข้ึน 
  3. ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีมีการศึกษาอยูน้ี่ 
เช่น ตวัแปรดา้นแรงจูงใจ ตวัแปรดา้นความเบ่ือหน่ายในการทาํงาน และตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้
พนกังานเครียด เบ่ือหน่ายในการทาํงาน เพ่ือใหท้ราบความสมัพนัธ์พ้ืนฐานท่ีครบถว้นมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 เน่ืองจากประชากรในประเทศมีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาด การบริการ
สุขภาพเป็นส่ิงจาํเป็น ซ่ึงหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศไดแ้บ่งเป็น ส่วนกรุงเทพมหานคร และ
ส่วนต่างจงัหวดั เม่ือตอ้งการดูรายงานสรุปหน่วยงานบริการสุขภาพในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัไม่
สามารถแสดงรายงานออกมาได ้ทางผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพ่ือการสนับสนุน
การให้บริการสุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ โดยการนาํขอ้มูลหน่วยงาน
บริการสุขภาพจาํนวนมากมาแปลงรูปแบบ แลว้สร้างคลงัขอ้มูลกบัตลาดขอ้มูล และใชร้ะบบข่าวกรอง
ธุรกิจ มาสร้างแดชบอร์ด ซ่ึงสามารถแสดงขอ้มูลหน่วยงานบริการสุขภาพในแต่ละพ้ืนท่ี และสามารถ
ดูขอ้มูลในเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ จากการประเมินความพึงพอใจของระบบผูใ้ชง้าน จาํนวน 5 คน 
ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 สรุปว่า ระบบข่าวกรองธุรกิจท่ี
พฒันาข้ึนมาช่วยในการสนบัสนุนการดูขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี 
คาํสําคญั: ข่าวกรองธุรกิจ, แดชบอร์ด, ดาตา้วิชวลไลเซชัน่ 
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ABSTRACT 
 Due to the continuous increase in the number of populations in the nation as well as the 
pandemic situation, public health service is; as a result, considered as the essential element. In Thailand, 
the public health service agencies are categorized into two groups which are Bangkok agency and 
provincial agency; however, when needed, it is unable to view the summary report of both Bangkok 
public health service agency and provincial public health service agency. As a result, the researcher 
has developed the data visualization system in order to support public health service. The case study 
focuses on domestic public health service Agency. A large number of public health service data 
are through the ETL process. Data warehouse and data mart are established. The business intelligence 
system is utilized to create dashboard which is able to display the public health service data in each 
area as well as the in-depth data in other parts. Based on the satisfaction assessment of 5 users, the 
average score is 4.64 with the standard deviation of 0.51. It could be concluded that the developed 
business intelligence system is advantageous in supporting data viewing.  
Keywords: business intelligence, dashboard, data visualization. 
 

บทนํา 
 เน่ืองจากประชากรในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาด
ทั้งท่ีเกิดกบัผูใ้หญ่ และท่ีเกิดกบัเด็ก ดงันั้นการบริการสุขภาพเป็นส่ิงจาํเป็น หน่วยงานบริการสุขภาพ
ในประเทศไดแ้บ่งเป็น ส่วนกรุงเทพมหานคร และส่วนต่างจงัหวดั โดยมีระดบัการบริการ 4 แบบ 
ดงัน้ี 1) แบบปฐมภูมิ เป็นสถานบริการระดบัสถานีอนามยั  2) แบบทุติยภูมิระดบัตน้ เป็นสถานบริการ
ระดบัโรงพยาบาลชุมชน 3) แบบทุติยภูมิระดบักลาง เป็นสถานบริการระดบัโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ่  4) แบบทุติยภูมิระดบัสูง เป็นสถานบริการระดบัโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี
ไดร้วบรวมไวท่ี้ศูนยก์ลางขอ้มูลเปิดภาครัฐ สาํนกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) พฒันาข้ึน
ภายใตแ้นวคิดการเป็นศูนยก์ลางในการเขา้ถึงขอ้มูลเปิดภาครัฐของประเทศท่ีใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และตลอดเวลา โดยขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวมี้จาํนวนมาก และ
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเป็นปัญหาอยา่งมากเม่ือตอ้งการสืบคน้ขอ้มูล รวมถึงยากต่อการนาํขอ้มูลมา
วิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ และยากต่อผูใ้ชง้านในการดูขอ้มูลต่าง ๆ 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการ
สุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ เพ่ือนาํขอ้มูลหน่วยงานบริการสุขภาพทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ท่ีมีจาํนวนมากมาแปลงรูปแบบแลว้สร้างคลงัขอ้มูล สร้างตลาดขอ้มูล 
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และไดใ้ชร้ะบบข่าวกรองธุรกิจมาสร้างแดชบอร์ด โดยสามารถแสดงขอ้มูลโดยรวม หรือสามารถ
แสดงขอ้มูลเฉพาะบางส่วน และสามารถแสดงขอ้มูลเป็นลาํดบัชั้นเพือ่ดูเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการสืบคน้ขอ้มูลหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ 
 2. พฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพือ่สนบัสนุนการใหบ้ริการสุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงาน
บริการสุขภาพในประเทศ 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพ่ือสนบัสนุนการใหบ้ริการ
สุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ 
 

กรอบแนวคดิ และทฤษฎ ี
 ดาต้าวิชวลไลเซช่ัน (Data Visualization) หรือเรียกว่า (information visualization) คือ การ
ถ่ายทอดขอ้มูลในเชิงปริมาณท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงคาํว่า “ประสิทธิผล” ในท่ีน้ี
หมายถึง มีความชดัเจน (clarity) มีความแม่นยาํ (precision) และมีประสิทธิภาพ (efficiency) (Patipol 
Treerojporn, 2019) 
 โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI desktop) คือ โปรแกรมสาํหรับวิเคราะห์ 
และนาํเสนอขอ้มูล หรือ Business Intelligence Tool ท่ีเหมาะในการทาํดาตา้วิชวลไลเซชัน่ และสร้าง
แดชบอร์ด (Dashboard) ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI Desktop)   
                                           (ระพีพรรณ เหล่าจาํรูญวรพงศ,์ ออนไลน์, 2563) 
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 โปรแกรมนาม (KNIME) คือ โปรแกรมท่ีเหมาะสาํหรับคนท่ีตอ้งการทาํ Data แต่ไม่ไดถ้นดั
ในการเขียน Coding เน่ืองจากโปรแกรมตวัน้ีเป็นลกัษณะ Graphical ในแบบท่ีผูใ้ชง้านสามารถลาก
วางได ้ซ่ึงเหมาะกบัทั้งผูใ้ช้งานท่ีพ่ึงเร่ิมใช้งานจนถึงผูใ้ช้งานแบบเช่ียวชาญ โดยโปรแกรมน้ีเป็น
โปรแกรมท่ีสามารถทาํ Data Preparation ไดดี้มาก  ซ่ึงตวัโปรแกรมมีความสามารถในการเขา้ถึง Data 
เกือบทุก ๆ File หรือ Database ทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นโลก ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2  โปรแกรมนาม (KNIME) (Joka, ออนไลน์, 2020) 
 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ปัทมา เท่ียงสมบุญ (2561) กล่าวว่า การพฒันาระบบข่าวกรองธุรกิจเพื่อสนบัสนุนการ
พยากรณ์ และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล โดยใชร้ะบบข่าวกรองธุรกิจ 
(business intelligence) ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท ์พาวเวอร์ บีไอ (Microsoft Power BI) เพ่ือสนบัสนุน
การวิเคราะห์ขอ้มูลการรักษาพยาบาลของผูบ้ริหาร  
 วนิดา ธรรมคุณ (2562) กล่าวว่า หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกา้เล้ียว ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการ
ประเภทการขนส่ง และขนถ่ายสินคา้ รวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงในการส่งสินคา้จะเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ ไว้
ในรูปแบบไฟล ์Excel เม่ือตอ้งการดูรายงานสรุปต่าง ๆ ทางการตลาด ไม่สามารถแสดงรายงานออกมาได ้
ทางผูว้ิจยัไดร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะ มาสร้างรายงานอจัฉริยะ (dashboard) สามารถแสดงขอ้มูลโดยรวม 
หรือขอ้มูลเฉพาะส่วน และสามารถแสดงขอ้มูลเป็นลาํดบัชั้นเพ่ือดูเชิงลึกลงไปในส่วนต่าง ๆ 
 จากการศึกษางานวิจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการนาํขอ้มูลท่ีมีในหน่วยงานมาวิเคราะห์

เพ่ือแสดงผลในรูปแบบรายงานอจัฉริยะ และรูปแบบการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
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วธีิดาํเนินการวจัิย 
 การพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพ่ือสนบัสนุนการใหบ้ริการสุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงาน
บริการสุขภาพในประเทศ ไดน้าํวงจรการพฒันาระบบงานมาเป็นเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1. การระบุปัญหา (problem identification) ขอ้มูลหน่วยงานบริการสุขภาพซ่ึงมีจาํนวนมาก 
และหลากหลายรูปแบบ เม่ือตอ้งการดูรายงานสรุปต่าง ๆ ไม่สามารถแสดงรายงานออกมาได ้
 2. การวิเคราะห์ (system analysis) รวบรวมขอ้มูลหน่วยงานบริการสุขภาพ และสอบถาม
ความตอ้งการรายงานสรุปต่าง ๆ 
 3. การออกแบบ (design) ดาํเนินการเขียนภาพขั้นตอนการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่
เพ่ือสนบัสนุนการใหบ้ริการสุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพ่ือสนบัสนุนการใหบ้ริการสุขภาพ 
 
 4. การพฒันา (development) การพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพ่ือสนบัสนุนการให ้
บริการสุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ โดยจะเนน้ในเร่ืองการนาํขอ้มูลจาํนวน
มาก และหลากหลายรูปแบบมารวบรวมแลว้แปลงรูปแบบดว้ยโปรแกรมนาม (KNIME) แลว้ดาํเนินการ
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สร้างคลงัขอ้มูล (data warehouse) และสร้างตลาดขอ้มูล (data mart) แลว้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมพาวเวอร์บีไอ (Microsoft Power BI) แลว้แสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด 
ซ่ึงสามารถดูขอ้มูลเป็นลาํดบัชั้นได ้โดยมีรูปแบบ ดงัน้ี 
  4.1 กระบวนการแปลงรูปแบบขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมนาม (KNIME) ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4  กระบวนการแปลงรูปแบบขอ้มูล 
 

  4.2  การใชภ้าษา DAX (data analysis expressions) ในโปรแกรมนาม ดงัภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5  การใชภ้าษา DAX (data analysis expressions) 
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  4.3 รูปแบบแดชบอร์ดในแบบต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 6 
 

 
 

 
ภาพท่ี 6  รูปแบบแดชบอร์ดในแบบต่าง ๆ 

 
 5. การทดสอบ (testing) ทดสอบดูแดชบอร์ดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ 1 ลาํดบัชั้น และหลาย
ลาํดบัชั้น ดงัน้ี 
  5.1 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจาํนวนเตียง ดงัภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพท่ี 6  รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจาํนวนเตียง 
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   5.2 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงค่าเฉล่ียจาํนวนเตียง ดงัภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7  รูปแบบแดชบอร์ดแสดงค่าเฉล่ียจาํนวนเตียง 
 

   5.3 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจาํนวนนบัประเภทของแต่ละจงัหวดั ดงัภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพท่ี 8  รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจาํนวนนบัประเภทของแต่ละจงัหวดั 
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  5.4 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจาํนวนนบัจงัหวดัเทียบกบันบัจาํนวนเตียงในแต่ละระดบัการ
บริการ ดงัภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพท่ี 9  รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจาํนวนนบัจงัหวดัเทียบกบันบัจาํนวนเตียงในแต่ละระดบัการบริการ 
 

  5.5 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจาํนวนนบัระดบัการบริการของแต่ละจงัหวดั โดยแสดง
เป็นลาํดบัชั้น ดงัภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพท่ี 10  รูปแบบแดชบอร์ดแสดงจาํนวนนบัระดบัการบริการของแต่ละจงัหวดั โดยแสดงเป็นลาํดบัชั้น 
 

 5.6 รูปแบบแดชบอร์ดแสดงท่ีตั้งหน่วยบริการสุขภาพในแต่ละจงัหวดั โดยแสดงเป็น
ลาํดบัชั้น ดงัภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11  รูปแบบแดชบอร์ดแสดงท่ีตั้งหน่วยบริการสุขภาพในแต่ละจงัหวดั โดยแสดงเป็นลาํดบัชั้น 
 

ผลการวจัิย 
 การวิเคราะห์ผลลพัธ์ของความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพ่ือสนบัสนุน

การให้บริการสุขภาพ กรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ ไดท้าํการทดสอบการใชง้าน
ระบบโดยให้ผูใ้ชง้าน จาํนวน 5 คน เขา้ทดสอบใชง้านระบบ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจาก
แบบสอบถาม จาํนวน 5 ชุด โดยใชโ้ปรแกรม SPSS วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบข่าวกรองธุรกิจ 

ข้อคาํถาม X   SD แปลความหมาย 

1.  รูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแดชบอร์ด 4.80 0.45 ดี 
2.  ความชดัเจน และความถูกตอ้งของแดชบอร์ด 
     ของแต่ละรายงาน 

4.80 0.45 ดี 

3.  ความง่ายต่อการดูขอ้มูลต่าง ๆ ในรูปแบบแดชบอร์ด 4.60 0.55 ดี 
4.  ความสะดวกในการกรองขอ้มูลเพ่ือแสดงขอ้มูลเฉพาะ 
     ส่วนท่ีเลือก 

4.60 0.55 ดี 

5.  ความละเอียดในการแสดงขอ้มูลแบบลาํดบัชั้น 4.40 0.55 ดี 
ระดบัความคดิเห็นเฉลีย่ 4.64 0.51 ดี 
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  จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบข่าวกรองธุรกิจเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการสุขภาพ 
ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์บีไอ ไดท้าํแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านระบบ 
จาํนวน 5 คน สรุปการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบไดผ้ลค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .51 ซ่ึงแสดงว่าผูใ้ชง้านระบบมีการยอมรับ และมีความพึงพอใจใน
การใชง้านระบบทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี 
 

อภิปรายผล 
 การนาํโปรแกรมนามเขา้มาช่วยในการแปลงรูปแบบขอ้มูล สามารถจดัการขอ้มูลในรูปแบบ 
JSON, Excel File, CS, Ms.Access Database, SQL Server, Oracle, XML เป็นตน้ ให้ไดรู้ปแบบตามท่ี
ตอ้งการเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และการนาํระบบข่าวกรองธุรกิจเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทพ์าวเวอร์บีไอ สามารถนาํขอ้มูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ได ้ซ่ึงต่าง
กบั Ms.Excel ท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลในไฟล ์Excel เท่านั้น และสามารถดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลออกมา
ในรูปแบบแดชบอร์ดไดห้ลายรูปแบบ รวมถึงแดชบอร์ดท่ีเป็นลกัษณะลาํดบัชั้น ทาํให้สามารถดู
รายงานสรุปแบบต่าง ๆ ง่าย และสามารถดูรายงานเฉพาะส่วนท่ีสนใจได ้โดยงานวิจยัน้ีสอดคลอ้ง
กบัผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการดูรายงานหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ 
 จากการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพ่ือการสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพ กรณีศึกษา
หน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ สามารถนาํขอ้มูลจาํนวนมาก และหลากหลายรูปแบบมารวบรวม
เพ่ือวิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ด ซ่ึงสามารถดูขอ้มูลเป็นลาํดบั
ชั้นได ้และเป็นการช่วยใหดู้ขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ไดง่้าย รวมถึงช่วยในการวางแผน และตดัสินใจใน
การรับบริการของหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ ทาํใหป้ระหยดัเวลา และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพฒันาระบบดาตา้วิชวลไลเซชัน่เพ่ือการสนบัสนุนการให้บริการสุขภาพ กรณีศึกษา
หน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ ซ่ึงในอนาคตสามารถพฒันาให้เปิดดูแดชบอร์ด ไดบ้นมือถือ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์หรือบนเวบ็ไซต ์
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บทคดัย่อ  
 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาวิชวลไลเซชนัสาํหรับการวิเคราะห์และการทาํนายผล

ความสาํเร็จของการทาํงานดว้ยขอ้มูลดชันีประสิทธิภาพหลกัโดยใชร้ะบบข่าวกรองธุรกิจ ผา่นโปรแกรม 
Microsoft Power BI เพ่ือใชใ้นการพิจารณาภาพรวมและการประเมินล่วงหนา้ในผลการดาํเนินงาน
การวางแผนกลยทุธ์ของผูบ้ริหารจากขอ้มูลดชันีประสิทธิภาพหลกัขององคก์ร 3 ปียอ้นหลงั ระหว่าง
ปี 2560-2562 โดยการนาํขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลขององคก์ร มาวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลดว้ย
แบบจาํลอง ER Diagram และพฒันาวิชวลไลเซชนัจากฐานขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า สามารถพฒันา
วิชวลไลเซชนัสําหรับการวิเคราะห์ระหว่างปี 2560-2562 ได ้สามารถพยากรณ์ผลดว้ยขอ้มูลดชันี
ประสิทธิภาพหลกัระหว่างปี 2563-2565 ได ้และผลการประเมินความแม่นยาํหรือความผิดพลาดจาก
การพยากรณ์ประจาํปี 2561-2562 พบว่า มีความแม่นยาํเฉล่ีย 95.64 โดยในปีการศึกษา 2561 มีความ
ผิดพลาดของการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และในปีการศึกษา 2562 มีความผิดพลาดของการพยากรณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 5.40  
คาํสําคญั: วิชวลไลเซชนั, ฐานขอ้มูล, ดชันีประสิทธิภาพหลกั 
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ABSTRACT 
  This research was to study the development of visualizations for analyzing and predicting 

the success of work with key performance index data using business intelligence (BI) through the 
Microsoft Power BI program to analyze the overview and pre-assessment of performance in Executive 
strategy planning from the core performance index of the organization for the past 3 years, between 
2017 and 2019. The information from the organization's file was used to analyze and design a database 
with the ER Diagram model to develop visualization from the database. The research results showed 
that it was possible to develop visualizations for analysis between 2017 and 2019, and the results 
could be forecasted with key performance index data between 2020 and 2022. Moreover, the results 
of assessing accuracy or forecast errors of the years 2018 and 2019 have an average accuracy of 
95.64. In the 2018 academic year, the prediction error was 3.33 percent and 5.40 percent in 2019. 
Keywords: visualizations, database, key performance index. 
 

บทนํา 
 ดชันีประสิทธิภาพหลกั หรือ KPI (key performance index) เป็นหน่ึงเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ระดบัความสามารถ รวมถึงศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานแต่ละคน 
และใชใ้นการประเมินวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รนอกจากน้ีการประเมินผลการปฏิบติังานยงัมี

ผลต่อการกาํหนดค่าตอบแทนของผูป้ฏิบติังาน และเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจขององคก์รท่ีจะ
ให้พนกังานมีโอกาสปรับปรุงแกไ้ขตนเอง หรือให้พน้สภาพจากการเป็นพนกังานขององคก์ร KPI 
จึงเป็นเร่ืองสาํคญั และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง รวมถึง
ธุรกิจดา้นการศึกษา (ณฐัพล ลีลาวฒันานนัท,์ ออนไลน,์ 2562)  
  ในขณะเดียวกนัการทาํงานในปัจจุบนั ขอ้มูลมีความหลากหลายมากข้ึน จึงตอ้งมีการรองรับ
ขอ้มูล ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเพ่ือให้เห็นเป็นภาพท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายกว่าเดิม ซ่ึง
กระบวนการทาํงานของ Visualization เป็นการนาํขอ้มูลดิบมาวิเคราะห์และแสดงผลขอ้มูลออกมา
ในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ท่ีช่วยให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกจากขอ้มูลดิบเหล่านั้น พร้อมทั้งแนวโนม้ใน
อนาคต  

 จากการศึกษาระบบงานเดิมขององคก์ร พบว่า เม่ือผูบ้ริหารตอ้งการทราบขอ้มูลความสาํเร็จ
ขององคก์ร สามารถดูไดจ้ากตาราง Excel หรือรายงาน ท่ีมีขอ้มูลตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย ท่ีเป็นตวัเลข
จาํนวนมาก และขอ้มูลมาจากหลากหลายแหล่งขอ้มูล จึงตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูล และอาจ
เกิดขอ้ผดิพลาดในขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลได ้จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงนาํการพฒันาวิชวลไลเซชนั
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สาํหรับการวิเคราะห์และการทาํนายผลความสาํเร็จของการทาํงานดว้ยขอ้มูลดชันีประสิทธิภาพหลกั

ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power BI มาวิเคราะห์ออกแบบฐานขอ้มูลดว้ย ER Diagram และพฒันา
วิชวลไลเซชนัจากฐานขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผูบ้ริหารใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์
ดา้นต่าง ๆ ขององคก์รไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการรวบรวมขอ้มูลจากหลากหลาย
แหล่งขอ้มูล และสามารถใชป้ระโยชน์จากผลการวิชวลไลเซชนัการดาํเนินงานมาพฒันาปรับปรุงองคก์ร
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือการพฒันาวิชวลไลเซชนัสาํหรับการวิเคราะห์ความสาํเร็จของการทาํงานดว้ยขอ้มูล

ดชันีประสิทธิภาพหลกั  
 2. เพ่ือทาํนายผลความสาํเร็จของการทาํงานดว้ยขอ้มูลดชันีประสิทธิภาพหลกั 
  

ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วิชวลไลเซชนั (visualization) คือ การนาํเสนอขอ้มูลใหม้องเห็นดว้ยภาพดว้ยเทคนิคดาตา้
วิชวลไลเซชนั (Card, Mackinlay & Shneiderman, 1999) แนวคิดของดาตา้วิชวลไลเซชนัไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ รองรับกรอบแนวคิด การประเมิน และพ้ืนฐานทัว่ไปการเปรียบเทียบดาตา้วิชวลไลเซชนั โดย
แบ่งออกไดเ้ป็น 5 เอนทิตี ไดแ้ก่ ขอ้มูล (data) การแสดงผลขนาดกลาง (display medium) ผูใ้ช้ (user) 
นกัออกแบบ (designer) และดาตา้วิชวลไลเซชนั (Huang & Bednarz, 2014) สาํหรับการออกแบบดาตา้
วิชวลไลเซชนัเพือ่สร้างความเขา้ใจขอ้มูลออกเป็น 7 ขั้นตอน (seven stages of visualizing data) โดย
เร่ิมจากกระบวนการสร้างความเขา้ใจขอ้มูลเป็นส่วนสาํคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูล การแทนท่ีภาพจาก
ขอ้มูลท่ีซบัซอ้น และออกแบบชุดขอ้มูลตามเส้นทางไปยงัคาํตอบปลายทาง (Fry, 2004) ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กระบวนการออกแบบดาตา้วชิวลไลเซชนั 7 ขั้นตอน (Fry, B. J, 2004) 
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 ระบบข่าวกรองธุรกิจ คือ การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล
ทั้งภายในและภายนอก โดยนาํขอ้มูลเหล่านั้นมากลัน่กรองวิเคราะห์ แปลงเป็นสารสนเทศท่ีเหมาะสม
ในรูปแบบของรายงานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมุมมองทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึกตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร 
เพ่ือใหผู้บ้ริหารตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ (ชณุตพร ศรีชยั, 2555) โดยระบบ
ข่าวกรองธุรกิจสามารถทาํการทาํนายขอ้มูลได ้การทาํนาย คือ การประมาณหรือการคาดคะเนว่าอะไร
จะเกิดข้ึนในอนาคต การพยากรณ์แต่ละปัญหามีความแตกต่างกนั จึงควรตอ้งมีการพิจารณาถึงปัจจยั
ท่ีสําคญับางประการ เช่น ระยะเวลาในอนาคตท่ีตอ้งการพยากรณ์เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าช่วยสนบัสนุน
การตดัสินใจของผูบ้ริหาร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ผ่านโปรแกรม Microsoft Power BI ซ่ึงเป็น
ชุดของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางธุรกิจในการวิเคราะห์ขอ้มูลและแบ่งปันขอ้มูลเชิงลึก  
 ปัทมา เท่ียงสมบุญ (2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือสนบัสนุน
การพยากรณ์และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบ
ธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือสนบัสนุนการพยากรณ์และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล 
โดยนาํขอ้มูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และขอ้มูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มาสร้างรายงานอจัฉริยะ
โดยระบบสามารถพยากรณ์ขอ้มูลและปรับเปล่ียนมุมมองในการวิเคราะห์ช่วยในการตดัสินใจอยา่ง

รวดเร็วและถูกตอ้ง ผลการทดสอบการพฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะเพ่ือการพยากรณ์และการตดัสินใจ

ของผูบ้ริหาร กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ผูใ้ชง้านระบบมีการยอมรับและมีความพึงพอใจ
ในการใชง้านระบบอยูใ่นระดบัดี 
 

วธีิดาํเนินการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาวิชวลไลเซชนัสาํหรับการวิเคราะห์และการทาํนายผล
ความสาํเร็จของการทาํงานดว้ยขอ้มูลดชันีประสิทธิภาพหลกัเพ่ือจะใหผู้บ้ริหารหรือองคก์รเห็นขอ้มูล

ในภาพรวม เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจและการวางแผนไดท้นัต่อเหตุการณ์ ช่วยในการนาํขอ้มูลจาก
สารสนเทศมาทาํการวิเคราะห์ จดัทาํรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ทาํนายแนวโนม้ผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึน
ได ้เพ่ือใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ดา้นต่าง ๆ ขององคก์รไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว และในองคก์รท่ีมี
การวดัหรือการประเมินผลการดาํเนินงาน (measurement) ขององคก์รโดยรายละเอียดขั้นตอนการ
ดาํเนินงานวิจยัประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั ดงัแสดงในภาพท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 
 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาปัญหาของหน่วยงานเกีย่วกบัการเกบ็รักษาและใช้ข้อมูล จากการศึกษาปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานเดิม พบว่า เม่ือผูบ้ริหารตอ้งการทราบขอ้มูลความสาํเร็จขององคก์ร สามารถดู
ไดจ้ากตาราง Excel ท่ีมีขอ้มูลตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และตวัเลขจาํนวนมาก ทาํใหไ้ม่สะดวกต่อการ
พิจารณาภาพรวมเพ่ือวางแผนงาน รวมถึงไม่สามารถประเมินล่วงหนา้ในผลการดาํเนินงานได ้จนกว่า
จะส้ินสุดปีงบประมาณจึงจะทราบขอ้มูลความสาํเร็จขององคก์ร ทาํใหไ้ม่สามารถวางแผนกลยทุธ์ของ
องคก์รไดท้นัท่วงทีและอาจเกิดขอ้ผิดพลาดในขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลได ้
 ขั้นท่ี 2 การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ี มี 2 รูปแบบ คือ ขอ้มูลแบบ
ปฐมภูมิ (primary data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลรายงานจากขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่ในแฟ้มขอ้มูล และขอ้มูล
ทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยั มาสนบัสนุน
มุมมองในการวิเคราะห์ 
 ขั้นที่ 3 วเิคราะห์และการออกแบบตารางฐานข้อมูล  การวิเคราะห์ระบบและออกแบบดว้ย
เคร่ืองมือของ UML (unified modeling language) ซ่ึงแสดงดว้ยยสูเคสไดอะแกรม (use-case diagram) 
E-R Diagram ความสัมพนัธ์ (relation) และพจนานุกรมขอ้มูล (data dictionary) ซ่ึงจากขอ้มูลสามารถ
สร้างความสมัพนัธ์ของฐานขอ้มูลไดด้งัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ความสมัพนัธ์ของฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft Access 

ขั้นท่ี 1 
การศึกษาปัญหาของ

หน่วยงานเก่ียวกบัการ

เกบ็รักษาและใชข้อ้มูล 

ขั้นท่ี 2 
การรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นท่ี 3 
การวิเคราะห์และ

การออกแบบตาราง

ฐานขอ้มูล 

ขั้นท่ี 4 
ทดลองใชต้าราง

ฐานขอ้มูลดว้ย 
Microsoft Power 
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 ขั้นที่ 4 ทดสอบตารางฐานข้อมูล ทาํการทดสอบตารางฐานขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลมาพฒันาวิชวลไลเซชนั ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power BI ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ และสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกไดต้ามความตอ้งการผ่านจอ 
แสดงผล โดยการวิจยัน้ีนาํเอาเทคนิคการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอยา่งง่าย ผ่าน
อลักอริทึมการพยากรณ์ของโปรแกรม Microsoft Power BI โดยให้นํ้ าหนกัความสําคญักบัขอ้มูลใหม่
มาก ค่าพยากรณ์จะตอบสนองกบัขอ้มูลใหม่เป็นหลกั เหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงและคาดเดา
ไดย้าก ในการน้ีจะกาํหนดนํ้ าหนกัขอ้มูลล่าสุดเป็น α โดยให้ค่า α  อยูร่ะหว่าง 0-1 ถา้ค่า α = 1 
แสดงว่าให้นํ้ าหนักกบัขอ้มูลล่าสุดมาก ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาถดัไปจะเท่ากบัขอ้มูลจริงในช่วงเวลา
ล่าสุดแต่ถา้ มีค่านอ้ยกจ็ะหมายความว่า ยดึขอ้มูลพยากรณ์ในอดีตเป็นหลกัโดยไม่คาํนึงถึงขอ้มูลปัจจุบนั 
การหาค่าพยากรณ์คาํนวณไดจ้ากสมการ Ft = Ft-1 + α (At-1- Ft-1) กาํหนดให้ Ft = ค่าพยากรณ์ใหม่
ท่ีตอ้งการ Ft-1 = ค่าพยากรณ์ช่วงท่ีผา่นมา 

α = ค่าคงท่ีปรับเรียบ, 0<α<1At-1 = ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงช่วงท่ีผา่นมา 
 โดยขอ้มูล KPI เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (time series) ท่ีมีช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวม
เป็นรายวนั รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ซ่ึงทาํใหเ้ห็นแนวโนม้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง โดยอาศยัขอ้มูล
ในอดีตมาพิจารณา โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Power BI ผ่านรายงานอจัฉริยะ ไดแ้ก่ รายงานสถิติ
จาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัดา้นวิชาการ จากองคก์รระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ปี 2560-2562 
อาจารยป์ระจาํไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ 6 ชัว่โมงต่อปี ให้กบัหน่วยงานระดบัชาติ ปี 2560-2562 
สถิติรายไดท่ี้เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ปี 2560-2562 เป็นตน้  
 

ผลการวจัิย 
 1. ผลการพัฒนาวชิวลไลเซชันสําหรับการวเิคราะห์ความสําเร็จของการทํางานด้วยข้อมูล
ดัชนีประสิทธิภาพหลกั จากการศึกษาการพฒันาวิชวลไลเซชนัสาํหรับการวิเคราะห์และการทาํนาย
ผลความสาํเร็จของการทาํงานดว้ยขอ้มูลดชันีประสิทธิภาพหลกั โดยอาศยัขอ้มูลปี 2560-2562 จาก
ฐานขอ้มูลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มาวิเคราะห์ผ่านระบบข่าวกรองธุรกิจ ดว้ยโปรแกรม Microsoft 
Power BI ซ่ึงจะจาํแนกตามมิติต่าง ๆ และนาํมาจดัทาํรายงานและแสดงรายงานในลกัษณะแบบ
แดชบอร์ด ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4  รายงานสถิติจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัดา้นวิชาการ ปี 2560-2562 
 

จากภาพท่ี 4 แสดงผลรายงานสถิติจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัดา้นวิชาการ จากองคก์ร
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ปี 2560-2562 ผลสรุปว่า ในปี 2560 มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัดา้น
วิชาการ จาํนวน 17 รางวลั  ในปี 2561 จาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัดา้นวิชาการ จาํนวน 30 รางวลั 
และในปี 2562 จาํนวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวลัด้านวิชาการ จาํนวน 37 รางวลั ซ่ึงเกินค่าเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้จาํนวน 29 รางวลั 

 

 
 

ภาพท่ี 5  รายงานสถิติอาจารยป์ระจาํไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ 6 ชัว่โมงต่อปี ปี 2560-2562 
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 จากภาพท่ี 5 แสดงผลรายงานสถิติจาํนวนอาจารยป์ระจาํไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ 6 ชัว่โมง
ต่อปี ปี 2560-2562  ผลสรุปว่า ในปี 2560 อาจารยป์ระจาํไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ 6 ชัว่โมงต่อปี 
จาํนวน 10 คน ปี 2561 จาํนวน 10 คน และในปี 2562 จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซ่ึงเกินกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 30 หรือเท่ากบั 8 คน 
 

 
 

ภาพท่ี 6  สถิติรายไดท่ี้เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกปี 2560-2562 
 

 จากภาพท่ี 6 แสดงผลรายงานสถิติรายไดท่ี้เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
ปี 2560-2562 ผลสรุปว่า ในปี 2560 มีรายไดท่ี้เกิดจากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
จาํนวน 3.3 ลา้นบาท  ปี 2561 มีรายได ้จาํนวน 4.6 ลา้นบาท  และในปี 2562 มีรายได ้จาํนวน 16.69 
ลา้นบาท ซ่ึงเกินค่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท่ี้ 3.85 ลา้นบาท ถึงร้อยละ 333.53 
 2. ผลการทาํนายผลความสําเร็จของการทาํงานด้วยข้อมูลดชันีประสิทธิภาพหลกั 
 

 
 

ภาพท่ี 7  เทคนิคการพยากรณ์วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอยา่งง่ายรายงานการพยากรณ์  
                       สถิติจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัดา้นวิชาการ ปี 2563-2565 
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 จากภาพท่ี 7 พบวา่ จาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัดา้นวิชาการ จากองคก์รระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ ปี 2563-2565 มีแนวโนม้เพิม่ข้ึน โดยผลการพยากรณ์ ในปี 2563 ค่าพยากรณ์เท่ากบั 
39 คน เพิ่มข้ึนจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.40 ในปี 2564 ค่าพยากรณ์เท่ากบั 42 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 และในปี 2565 ค่าพยากรณ์เท่ากบั 44 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.76 
 การประเมินความแม่นยาํหรือวดัความผิดพลาดจากการพยากรณ์ (evaluating forecast) การหา
ค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์ ในการวิจยัน้ีไดท้ดสอบการพยากรณ์ โดยใชข้อ้มูลของปี 2560-2562 
ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีแทจ้ริง และนาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการพยากรณ์ เพ่ือหาค่าความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ โดยใชก้ารคาํนวณความผดิพลาดในการพยากรณ์ (forecast error) = ค่าความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  

(actual demand) - ค่าการพยากรณ์ (forecast value) = At - Ft ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การประเมินความแม่นยาํจากการพยากรณ์จาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัประจาํปี 2561-2562 

ปี 
จาํนวน นศ. 
ทีไ่ด้รับรางวลั 
(ข้อมูลจริง) 

ค่าการพยากรณ์ 
(forecasting) 

ความผดิพลาดจาก
การพยากรณ์ 

ความผดิพลาดจาก
การพยากรณ์ (%) 

2558 42    
2559 27    
2560 17    
2561 30 29 1 3.33 
2562 37 35 2 5.40 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินความแม่นยาํหรือวดัความผิดพลาดจากการพยากรณ์ 
ของจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัดา้นวิชาการ จากองคก์รระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ระหว่าง
ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า มีความแม่นยาํเฉล่ีย 95.64 โดยปีการศึกษา 2561 มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 
29 คน เปรียบเทียบกบัขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัจริง พบว่า ค่าพยากรณ์น้อยกว่า 1 คน 
ความผิดพลาดของการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และปีการศึกษา 2562 มีค่าพยากรณ์เท่ากบั 35 คน 
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลจาํนวนนักศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัจริง พบว่า ค่าพยากรณ์น้อยกว่า 2 คน ความ
ผดิพลาดของการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 5.40 
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อภิปรายผล 
 บทความวิจยัน้ี ไดน้าํเสนอการศึกษาการพฒันาวิชวลไลเซชนัสําหรับการวิเคราะห์และ
การทาํนายผลความสาํเร็จของการทาํงานดว้ยขอ้มูลดชันีประสิทธิภาพหลกั ดว้ยโปรแกรม Microsoft 
Power BI โดยใชข้อ้มูลดชันีประสิทธิภาพหลกั ปี 2560-2562 จากฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ออกแบบดว้ย ER Diagram โดยจากการพฒันาระบบฐานขอ้มูลสามารถนาํขอ้มูลมาพฒันาวิชวลไลเซชนั
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการวางแผนขององคก์รได ้และสามารถใชอ้ลักอริทึม
การพยากรณ์ดว้ยเทคนิคเอก็ซ์โพเนนเชียลอยา่งง่ายของโปรแกรม Microsoft Power BI ได ้เช่น การ
พยากรณ์แนวโนม้จาํนวนนกัศึกษาไดร้างวลัระดบัชาติดา้นวิชาการท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เป็นตน้ และ
จากผลการประเมินความแม่นยาํหรือความผดิพลาดจากการพยากรณ์จาํนวนนกัศึกษาท่ีไดร้างวลั ใน
ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า มีค่าความผิดพลาดน้อยหรือใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจริงตํ่าท่ีสุดร้อยละ 
5.40 โดยค่าความคลาดเคล่ือนอยูภ่ายใตเ้กณฑท่ี์องคก์รยอมรับไดท่ี้ร้อยละ 10 ซ่ึงความคลาดเคล่ือนนั้น
อาจเน่ืองมาจากนโยบายขององคก์ร การกาํกบัดูแลของผูไ้ดรั้บมอบหมาย รวมไปถึงสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและนอกองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบนัมีหลายองคก์รเร่ิมนาํ OKRs (objective and key results) คือการท่ีองคก์รตั้งเป้าหมาย
ท่ีสามารถทา้ทายใหทุ้กคนอยากบรรลุเป้าหมายสู่ความสาํเร็จได ้มาใชแ้ทนการประเมินผลดว้ย KPI 
ดงันั้น ควรมีการศึกษาการนาํขอ้มูลวดัประเมินผลแบบ OKRs มาพฒันาดว้ยระบบข่าวกรองธุรกิจ และ
ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการนาํประเด็นวิธีในการพยากรณ์มาศึกษาอยา่งละเอียดต่อไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนาํเสนอรายงานจากระบบข่าวกรองธุรกิจไปใชง้านไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจส่ังอาหาร 
ผ่านแอปพลเิคชันฟู้ดแพนด้า 

A STUDY OF THE FACTORS OF MARKETING MIX AND 
DECISION TO ORDER FOOD THROUGH FOOD PANDA 

APPLICATION 
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บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาลกัษณะทางประชากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
สัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ 2) ศึกษาพฤติกรรมการส่ังอาหารผา่นแอปพลิเคชนัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ 3) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ และ 4) ศึกษาการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยสั่งซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ จาํนวน 400 คน การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานใช ้ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) F-test และใช้
ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ดา้นลกัษณะทาง
..  
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2560  
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กายภาพดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ  2) การ
ตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ อยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า การตดัสินใจสั่งอาหาร
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ทาํให้ท่านประหยดัเวลามากข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงสุด และ 3) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ไม่แตกต่างกนั พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในขณะเหตุผลท่ีสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ไม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ, แอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) explore demographic characteristics that affect 
food order through Food Panda App, 2) study behaviors of food order through application that 
affect decision to order food through Food Panda App, 3) study the factors of marketing mix that 
affect decision to order food through Food Panda App and 4) study the decision to order food 
through Food Panda App.  Samples used in this research were 400 consumers who had ordered 
food through Food Panda App.  Instrument used to collect data for this study was questionnaire. 
Statistics used to analyze data were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, 
and t-test was used for hypothesis testing, F-test was used for One-way ANOVA and Pearson’s 
product moment coefficient (Pearson’s Correlation) was used to test correlation. 
 The findings revealed that 1) The factors of marketing mix that affect decision to order 
food through Food Panda App were overall at the high level. When considering each aspect, it was 
found that product was the highest average, followed by price and distribution channel at the same 
average, and physical characteristics, personal, marketing promotion and process at the lowest 
average. 2) The decision to order food through Food Panda App was at the high level indicating 
that the decision to order food through Food Panda App was due to timesaving with maximum 
average scores. and 3) The hypothesis testing revealed that different demographic characteristics 
had no different effect on food order decision through Food Panda App. Different behaviors to order 
food through Food Panda App influenced food order decision through Food Panda App differently 
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at statistically significant level of .05. While different reasons to order food through Food Panda 
App had no different effect on food order decision through Food Panda App, and the factors of 
marketing mix influenced decision to order food through Food Panda App at statistically significant 
level of .05.  
Keywords: factors of marketing mix, decision, food panda application. 
 

บทนํา  
 ปัจจุบนัธุรกิจการจดัส่งอาหารไปยงัท่ีพกัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยจะเห็นไดจ้าก
มูลค่าตลาดสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั ในปี 2562 มีมูลค่า 33,000-35,000 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากปี 2561 ถึงร้อยละ 14 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, ออนไลน์, 2563) ซ่ึงมีผลมาจากพฤติกรรมของคนไทย
ท่ีชอบการกินของอร่อยแต่รักสบายไม่ชอบไปซ้ือเองมากข้ึน และสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบนั 
ยิ่งทาํให้คนไทยหันมาสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัมากข้ึนเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการสํารวจ
พฤติกรรมทางออนไลน์ เร่ือง “การใชบ้ริการ Online Food Delivery ของคนไทย” จาํนวน 376 คน 
ระหว่างวนัท่ี 5-15 มีนาคม 2563 ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA 
(เอต็ดา้) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูใ้ชบ้ริการสั่งอาหาร
ออนไลน์ร้อยละ 85 โดยพบว่า กลุ่ม Gen Y (อาย ุ19-38 ปี) ใชบ้ริการมากท่ีสุดถึงร้อยละ 51.09 รองลงมา
คือ กลุ่ม Gen X (อาย ุ39-54 ปี) กลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) และกลุ่ม Gen Z (อายตุ ํ่ากว่า 19 ปี) 
เหตุผลท่ีคนไทยนิยมสั่งอาหารออนไลน์ คือ ไม่อยากเดินทางไปกินท่ีร้านเองมากถึงร้อยละ 80.37 
รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่อยากเสียเวลาไปนัง่ต่อคิวถึงร้อยละ 57.63 และส่ังอาหารผา่นแอปพลิเคชนัเพราะมี
ส่วนลดร้อยละ 40.04 นอกจากน้ี ยงัพบว่า ความกงัวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่อาหารออนไลน์ของ

คนไทยดว้ย โดยกลุ่มท่ีเลือกใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์ เพราะกงัวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 
มากท่ีสุดคือ Gen Y ร้อยละ 40.2 รองลงมาคือ Gen Z ร้อยละ 30.0 Baby Boomer ร้อยละ 28.6 และ
สุดทา้ยคือ Gen X ร้อยละ 26.9 ตามลาํดบั โดยมีตวัเลขเฉลี่ยทั้งหมดร้อยละ 33.96 (สํานกังาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2563) 
 สาํหรับแอปพลิเคชนัยอดนิยมสั่งอาหารออนไลนข์องคนไทยส่วนใหญ่ยงัเป็นแอปพลิเคชนั

ท่ีเป็นตวักลางสั่งอาหาร เช่น Grab Food Line Man Food Panda และ Get Food มากถึงร้อยละ 88.47 
รองลงมา ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัโดยตรงของร้านอาหารร้อยละ 62.93 และท่ีน่าสนใจคือคนไทยยงันิยมสั่ง
อาหารผ่านโซเชียลมีเดียของร้าน เช่น เฟซบุ๊ก แชต ไอจี และไลน์ ตามร้านคา้ท่ีมีบริการพร้อมส่ง
มากถึง 13.08% ส่วนอาหารยอดนิยมในการสั่งคือ อาหารฟาสต์ฟู้ ดต่าง ๆ เช่น ไก่ทอด เบอร์เกอร์ 
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พิซซ่า ดว้ยการสั่งมากถึง ร้อยละ 61.06 รองลงมาคือ อาหารตามสั่งร้อยละ 47.04 และก๋วยเต๋ียว/อาหาร
ประเภทเส้นร้อยละ 40.50 และช่วงเวลาท่ีคนสัง่อาหารมากสุด คือ ม้ือกลางวนั ดว้ยจาํนวนการสั่งมากถึง
ร้อยละ 42.06 โดยอาหารท่ีสัง่มาส่วนใหญ่จะนาํมารับประทานท่ีบา้นมากถึงร้อยละ 87.85 รองลงมา
คือ ท่ีทาํงานร้อยละ 46.11 ทั้งน้ี เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจคือ คนไทยใชเ้งินกบัการสั่งอาหารแต่ละคร้ังเป็น
จาํนวนเงินท่ีสูงโดยเฉพาะ Gen X ใชจ่้ายมากท่ีสุด มากถึง 501-1,000 บาท ต่อคร้ัง รองลงมาคือ กลุ่ม 
Baby Boomer ส่วนใหญ่ใชจ่้าย 301-500 บาท ขณะท่ีกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ใชจ่้ายไม่แตกต่างกนั 
ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 101-300 บาท (มาร์เกต็เธียร์, 2563)  
 สาํหรับฟู้ ดแพนดา้ เป็นผูใ้หบ้ริการสั่งซ้ือและจดัส่งอาหารออนไลนเ์ดลิเวอร่ีผา่นแอปพลิเคชนั
เจา้แรก ท่ีเร่ิมเขา้มาบุกตลาดในประเทศไทยเม่ือปี 2555 โดยเร่ิมให้บริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ก่อนขยายฐานการให้บริการครอบคลุม 67 จงัหวดัทัว่ไทย และเม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา 
ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีการใชชี้วิตของผูค้นทัว่โลก 
อีกทั้ง การสั่งซ้ือ และจดัส่งอาหารออนไลน์ ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภค
ในยคุปกติใหม่ หรือ New Normal ทางฟู้ ดแพนดา้จึงไดทุ่้มงบพฒันาการบริการทางดา้นการจดัส่ง
เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความหลากหลายใหแ้ก่ลูกคา้ ฟู้ ดแพนดา้ มีจุดแขง็ คือ “บริการส่ง
ฟรี” ร่วมกบัร้านอาหารท่ีผ่านการคดัสรรมาแลว้มากกว่า 50,000 ร้าน และยึดกลยุทธ์หลกั คือ การ
มอบตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ในราคาท่ีสมเหตุสมผล และมอบประสบการณ์ในการใชบ้ริการท่ีดี
ท่ีสุด ดว้ยการจดัส่งท่ีรวดเร็วภายในระยะเวลา 25 นาที อีกทั้งยงัมุ่งมัน่ท่ีจะขยายธุรกิจท่ีกวา้งข้ึนของ
ตลาดฟู้ ดเดลิเวอร่ีในประเทศไทย และเดินหนา้เพ่ือขยายการบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ืองใน
อนาคต ฟู้ดแพนดา้ (foodpanda) มีความมุ่งมัน่ในการคดัสรรอาหารม้ือโปรดจากร้านอาหารทอ้งถ่ิน
ทัว่ประเทศ มาพร้อมเสิร์ฟใหก้บัคนรักอาหารถึงท่ี ตั้งแต่ฟู้ ดแพนดา้ (foodpanda) เปิดบริการส่งอาหาร
แบบเดลิเวอร่ีไดเ้ติบโตข้ึน จนมีมากกว่า 170,000 ร้านอาหาร พาร์ทเนอร์ ในกว่า 325 เมือง ครอบคลุม 
13 ประเทศอาเซียน และประเทศแถบยโุรปกลาง ซ่ึงความตอ้งการในบริการการส่งอาหารมีการเติบโต
ต่อเน่ืองอยา่งเห็นไดช้ดั โดยมีจาํนวนร้านอาหารท่ีเป็นพนัธมิตรมากกวา่ 73,000 ร้าน ครอบคลุมกว่า 
67 จงัหวดัทัว่ประเทศ ไม่วา่จะเป็น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเกต็ สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงราย พิษณุโลก 
ขอนแก่น นครศรีธรรมราช โคราช และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งน้ี ฟู้ ดแพนดา้อยู่ในเครือของบริษทั 
เดลิเวอร่ี ฮีโร่ ผูน้าํระดบัโลกในธุรกิจบริการการจดัส่งอาหาร (Positioning, 2563) 
 ศูนยวิ์จยักสิกรไทย ไดร้ะบุว่า ทิศทางของตลาดธุรกิจจดัส่งอาหารไปยงัท่ีพกัและภาวะการณ์
แข่งขนัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 หลงัจากการเขา้มาของผูใ้หบ้ริการรายใหม่ ธุรกิจการจดัส่งอาหาร
ยงัคงมีการแข่งขนัรุนแรง ผูเ้ล่นส่วนใหญ่ยงัคงนาํส่วนลดและโปรโมชัน่ เขา้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ี
สาํคญัในการแข่งขนัเพ่ือแยง่ชิงฐานลูกคา้ กอปรกบัแนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ียงัคงใหค้วามสาํคญักบั
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ส่วนลดท่ีไดรั้บและความหลากหลายของร้านอาหารบนแพลตฟอร์ม แมก้ารเขา้มาของผูเ้ล่นรายใหม่
สร้างความต่ืนตวัใหก้บัตลาด ดว้ยรูปแบบการทาํธุรกิจ (business model) ท่ีต่างจากเดิม อาทิ การนาํเสนอ
คุณสมบติัของแอปพลิเคชนัท่ีต่างจากผูใ้หบ้ริการรายเดิม และรูปแบบธุรกิจท่ีไม่มีการจดัเกบ็ค่าบริการ
จากร้านอาหาร ไดส้ร้างความทา้ทายใหก้บัผูใ้ห้บริการรายเดิมท่ีคงจะตอ้งมีการปรับรูปแบบธุรกิจ เขา้
สู่ Super Application ดว้ยการให้บริการครอบคลุมไปยงักิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ ของผูบ้ริโภค เพ่ือสร้าง
รายไดร้ะยะยาว และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนั แต่ดว้ยความแขง็แกร่งของผูใ้หบ้ริการรายเดิม 
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายร้านอาหาร ผูใ้ห้บริการขนส่ง (riders)  ฐานลูกคา้ท่ีหนาแน่น และการทาํตลาด
กระตุน้การใช้งานท่ีเขม้ขน้อย่างต่อเน่ือง เป็นเง่ือนไขท่ีผูใ้ห้บริการรายใหม่อาจตอ้งปรับกลยุทธ์
การตลาดมากข้ึน เน่ืองจากการท่ีจะสร้างแรงดึงดูดเพ่ือให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารและผูบ้ริโภคเขา้มา
ใช้บริการ คงจะไม่ใช้เร่ืองง่าย ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาด ระหว่างผูเ้ล่นเดิมและผูเ้ล่นใหม่ 
ในช่วงท่ีเหลือของปี 2563 ต่อเน่ืองจนถึงต้นปี 2564 อาจไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญั 
(ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, ออนไลน,์ 2563) 
 จากงานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน

แอปพลิเคชัน พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บริการ และการ
จดัส่ง ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจาํหน่าย (ชเนศ 
ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี, 2560) และยงัพบอีกว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยั
ดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการและสภาพสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางในการชาํระเงิน และ
ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการและสภาพสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทองในการชาํระเงิน 
และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ตามลาํดบั (พิมพมุผกา บุญธนาพีรัชต,์ 2560) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
การตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเห็นถึงความสาํคญั
ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูค้นในยคุดิจิทลั รวมถึงส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยอินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีแนวโนม้ทวีความสาํคญัเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตามกระแสของโลก ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยใหเ้ขา้ถึง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ เพื่อให้ทราบว่า
ปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดแพนดา้ และผูว้ิจยัคาดหวงัว่า
ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ทั้งกบันกัการตลาด รวมถึงผูก้าํหนดนโยบาย ต่อยอดคุณค่าในการมุ่ง
พฒันาแอปพลิเคชนั Food Panda ให้สามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง
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แทจ้ริง ตลอดจนเพ่ือเป็นคุณค่าสาํหรับพฒันางานวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป โดยจะอาศยัแนวคิด
เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ แนวคิดเก่ียวกบัแอปพลิเคชนั และแนวคิดเก่ียวกบั
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ Food Panda เป็นหลกั 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 
                  ตวัแปรต้น                                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

                                                                                       ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ลกัษณะทางประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมการส่ังอาหาร 
ผ่านแอปพลเิคชันฟู้ดแพนด้า 

- แอปพลิเคชนัท่ีใชบ้ริการสั่งอาหาร 
- ความถ่ีในการส่ังอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้  
- ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสั่งอาหาร 
- คา่ใชจ่้ายในการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนั 
- ประเภทอาหารท่ีสัง่ 
- เหตุผลท่ีท่านสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั 
- สถานท่ีสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั 

การตัดสินใจส่ังอาหาร 
ผ่านแอปพลเิคชันฟู้ดแพนด้า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นการจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นบุคคล 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ด
แพนดา้ 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่น
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ 
 4. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ 
 

วธีิการดาํเนินการวจัิย  
 เคร่ืองมอืการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนมาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นไดน้าํแบบสอบถามส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
จาํนวน 3 ท่าน แลว้นาํผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั
จุดมุ่งหมายในการประเมิน (index of item objective congruence = IOC) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 
0.50-1.00 ท่ีแสดงว่าขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือเน้ือหาท่ีตอ้งการ ส่วนขอ้คาํถามท่ีมี
ค่าตํ่ากวา่ 0.50 ไดพิ้จารณาปรับปรุง 
 จากนั้นไดด้าํเนินการนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ

แลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพ่ือนาํมาวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficients) ตามวิธีของ Cronbach (1970) โดยเกณฑ์

ค่าครอนบาคแอลฟา (α) ตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.70 (α = 0.70) ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถ
นาํแบบสอบถามไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจริงได ้ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.97  
 

ขอบเขตของการวจัิย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยสั่งซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ 
เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่สามารถระบุจาํนวนของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยสั่งซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้

ได ้ผูว้ิจยัไดใ้ชสู้ตรโดยใชวิ้ธีการคาํนวณของ ดบับิว. จี. คอแรน (W. G. cochran, 1953) ในการกาํหนด



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

308 

 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากร ทาํใหส้ามารถคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งได ้
จาํนวน 400 คน  
 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ ประกอบดว้ย แอปพลิเคชนั
ท่ีใชบ้ริการสั่งอาหาร ความถ่ีในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสั่ง
อาหาร ค่าใชจ่้ายในการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ประเภทอาหารท่ีสัง่ เหตุผลท่ีท่านสัง่อาหารผา่น
แอปพลิเคชนั และสถานท่ีสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้  
 

สมมติฐานของการวจัิย  
 1. ลกัษณะทางประชากรของท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั 
Food Panda แตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมการส่ังอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
สัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้แตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ 
 

วธีิดาํเนินการวจัิย 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปทาํการแจกแบบสอบถามแบบออนไลนใ์หก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ดาํเนินการเกบ็แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง แลว้นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น
สมบูรณ์ของขอ้มูลในแบบสอบถาม 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 
2021 SPUC  National  and  International  Conference 

309 

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบ
สมมุติฐานการวิจยัโดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
  1. การวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
  2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
  3. การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชนั Food Panda โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  
  4. การวิเคราะห์การตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั Food Panda โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  5. การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณีตวัแปร
สองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจสั่ง
อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้  
 

ผลการวจัิย  
 จากการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด พบว่า มีผูต้อบแบบสอบถาม
กลบัมาจาํนวน 400 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบกลบั (response rate) ร้อยละ 100 สําหรับรายละเอียด
การวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.25 
อยูใ่นช่วง Gen Y (อายุ 19-38 ปี) คิดเป็นร้อยละ 76.75 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.75 
เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.75 และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 30.50 
  2. พฤติกรรมการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืนท่ีใชบ้ริการสั่งอาหารนอกจากแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ คือ Grab คิดเป็นร้อยละ 52.99 
มีความถ่ีในการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ นอ้ยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 34.50 
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เลือกใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ช่วงเวลาอาหารเยน็ (16.00-20.59 น.) คิดเป็น
ร้อยละ 38.59 มีค่าใชจ่้ายในการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง (ค่าอาหาร+
ค่าบริการ) ตํ่ากว่า 300 บาท ร้อยละ 62.75 ประเภทอาหารท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการสั่งอาหาร
ผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้มากท่ีสุด คือ อาหารไทย คิดเป็นร้อยละ 35.75 เหตุผลท่ีสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ คือ สะดวกสบายไม่ตอ้งไปเองท่ีร้าน คิดเป็นร้อยละ 35.25 และสั่งอาหาร
ผา่นแอปพลิเคชัน่ คือ ท่ีพกัอาศยัเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 77.75 
  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99, SD = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.14, SD = 0.65) รองลงมา ดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( X = 4.03, SD = 0.69) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( X = 3.99, SD = 0.68) ดา้นบุคคล 
( X = 3.96, SD = 0.66) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.92, SD = 0.76) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
คือ ดา้นกระบวนการ ( X = 3.90, SD = 0.72) ตามลาํดบั 
  4. การตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.95, SD = 0.68) โดยพบว่า แอปพลิเคชันฟู้ดแพนดา้ทาํให้ท่านประหยดัเวลามากข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
( X = 4.13, SD = 0.78)   
  5. จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไป 
น้ี 
     5.1 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหาร
ผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  

ลกัษณะทาง
ประชากร 

เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้ต่อ
เดือน 

การตดัสินใจ 
สัง่อาหารผา่น

แอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ 

Sig. = 0.504 
ไม่แตกต่าง 

0.174 
ไม่แตกต่าง 

0.172 
ไม่แตกต่าง 

0.377 
ไม่แตกต่าง 

 

0.057 
ไม่แตกต่าง 

 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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   จากตารางท่ี 1 พบว่า ลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.504, 0.174, 0.172, 0.377 และ 0.057 ซ่ึงมีค่ามากกว่านยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั .05 ดงันั้น สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 
   5.2 พฤติกรรมการส่ังอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  

พฤติกรรมการ
ส่ังอาหารผ่าน
แอปพลเิค

ชันฟู้ดแพนด้า 

ความถีใ่นการ
ส่ังอาหารผ่าน
แอปพลเิคชัน 
ฟู้ดแพนด้า 

ค่าใช้จ่ายในการ
ส่ังอาหารผ่าน
แอปพลเิค

ชันฟู้ดแพนด้า
โดยเฉลีย่ต่อคร้ัง 

(ค่าอาหาร+
ค่าบริการ) 

ประเภทอาหาร
ทีส่ั่งอาหารผ่าน
แอปพลเิค

ชันฟู้ดแพนด้า
มากทีสุ่ด 

เหตุผลทีส่ั่ง
อาหารผ่านแอป
พลเิคชันฟู้ด
แพนด้า 

สถานทีท่ี่ท่าน
มกัส่ังอาหาร

ผ่าน
แอปพลเิคช่ัน 

การตดัสินใจ 
สัง่อาหารผา่น 
แอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ 

Sig. = 0.000* 
แตกต่าง 

0.000* 
แตกต่าง 

0.000* 
แตกต่าง 

0.174 
ไม่แตกต่าง 

 

0.000 
แตกต่าง 

 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
   จากตารางท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ ไดแ้ก่ 
ความถ่ีในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ ค่าใชจ่้ายในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง (ค่าอาหาร+ค่าบริการ) ประเภทอาหารท่ีสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้มากท่ีสุด เหตุผลท่ีสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ และสถานท่ีท่ีท่านมกัสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยสําคญัทาง
สถิติท่ีกาํหนดไวร้ะดบั .05 ดงันั้น สรุปไดว้่า พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ 
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ ค่าใชจ่้ายในการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง (ค่าอาหาร+ค่าบริการ) ประเภทอาหารท่ีสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ด
แพนดา้มากท่ีสุด และสถานท่ีท่ีท่านมกัสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจสั่ง
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อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในขณะเหตุผล
ท่ีสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.174 ซ่ึงมีค่ามากกว่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไว้
ระดบั .05 ดงันั้น สรุปไดว้่า พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ ในเร่ือง เหตุผลท่ี
สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
   5.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจสั่งอาหารผา่น
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับการตัดสินใจ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของ

เพยีร์สัน (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.736** 0.000 สูง 

ดา้นราคา 0.763** 0.000 สูง 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.749** 0.000 สูง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.740** 0.000 สูง 

ดา้นบุคคล 0.649** 0.000 สูง 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.766** 0.000 สูง 

ดา้นกระบวนการ 0.698** 0.000 สูง 

โดยรวม 0.840** 0.000 สูงมาก 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ 
r เท่ากบั 0.840) มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 และ r เท่ากบั 0.736) ดา้นราคา (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ r เท่ากบั 0.763) ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ r เท่ากบั 0.749) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 และ r เท่ากบั 0.740) ดา้นบุคคล (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ r เท่ากบั 0.649) ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ r เท่ากบั 0.766) และดา้นกระบวนการ (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ 
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r เท่ากบั 0.698) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น ดงันั้น สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05      
 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจสั่งอาหาร
ผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ พบประเดน็ท่ีควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
  1. พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า นอกจากการสั่ง
อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้แลว้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชแ้อปพลิเคชนั Grab ในการสัง่อาหาร 
คิดเป็นร้อยละ 52.99 มีความถ่ีในการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ นอ้ยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 34.50 เลือกใชบ้ริการสั่งอาหารช่วงเวลาอาหารเยน็ (16.00-20.59 น.) คิดเป็นร้อยละ 38.59 
มีค่าใชจ่้ายในการส่ังอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง (ค่าอาหาร+ค่าบริการ) ตํ่ากว่า 
300 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.75 ประเภทอาหารท่ีกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้มากที่สุด คือ อาหารไทย คิดเป็นร้อยละ 35.75 เหตุผลท่ีสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ คือ สะดวกสบายไม่ตอ้งไปเองท่ีร้าน คิดเป็นร้อยละ 35.25 และจะสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั
ท่ีพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 77.75 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมชอบความสะดวกสบาย 
ไม่ชอบออกไปซ้ือเอง จึงมีการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ เพราะสะดวกสบายไม่ตอ้งเสียเวลา 
ไปซ้ือเองท่ีร้านกส็ามารถสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้มารับประทานท่ีพกัอาศยัได ้สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณัฐรุจา พงศสุ์พฒัน์ (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาตลาดแอปพลิเคชนัอาหารและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัอาหาร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมกัเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชนัอาหาร ดว้ยเหตุผลตอ้งการ ความสะดวกสบาย 
  2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั
ในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมา ดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีเท่ากนั ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ และการจดัส่ง ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยั
ดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจาํหน่าย รายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 
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           2.1 ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในรายขอ้ การติดตั้งแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ทาํไดง่้ายสูงกว่าทุกขอ้ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้สามารถดาวน์โหลดไดฟ้รีบนแพลตฟอร์มชั้นนาํต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ไอโอเอส แอนดรอยด ์และวินโดวส์ ในกว่า 40 ตลาด ใน 5 ทวีปทัว่โลก นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการ
จดัอนัดบัในแอปเปิลแอพ สโตร์ กูเกิล เพลยส์โตร์ และวินโดวส์โฟนสโตร์ จึงทาํให้การติดตั้ง
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ทาํไดง่้าย 
       2.2 ดา้นราคาโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในรายขอ้ สั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้มีการระบุราคาท่ีชดัเจน สูงกว่า
ทุกขอ้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะแอปพลิเคชันฟู้ ดแพนด้ามีการระบุราคาค่าอาหาร ค่าบริการ หรือค่า
ดาํเนินการในการจดัส่งอยา่งชดัเจน 
       2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในรายขอ้ แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้จดจาํไดง่้าย สูงกว่าทุกขอ้ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ แอปพลิเคชัน่ฟู้ดแพนดา้ (foodpanda) ไดมี้การพฒันาใหส้ะดวกต่อการใชง้านมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน่รุ่นใหม่ของฟู้ ดแพนดา้ไดมี้การออกแบบมาเพ่ือมอบประสบการณ์
ใหม่ในทุกขั้นตอนการส่ังอาหาร ดว้ยความโดดเด่นดา้นความชดัเจนและความสะดวกในการใชง้าน 
ทาํใหง่้ายต่อการจดจาํ 
       2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในรายขอ้มีโปรโมชัน่ส่งฟรี สูงกว่าทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
เม่ือสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าขั้นตํ่า 50 บาท มีบริการจัดส่งฟรี กลุ่มตวัอย่างจึงให้
ความสาํคญัสูงวา่ทุกกว่าขอ้ 
      2.5 ดา้นบุคคลโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความสาํคญัในรายขอ้ พนกังานสามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน สูงกว่า
ทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ เม่ือกลุ่มตวัอย่างมีการติดตามสถานการณ์จดัส่งหรือสอบถามพนกังาน
สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
      2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในรายขอ้ แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้มีการจดัประเภทอาหาร
เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสั่งซ้ือ สูงกว่าทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กลุ่มตวัอย่างเม่ือสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ เลือกสัง่ซ้ืออาหารไดง่้าย  
      2.7 ดา้นกระบวนการโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในรายขอ้ การบริการจดัส่งอาหาร มีระบบการชาํระค่าอาหาร และค่าบริการ
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จดัส่งหลายวิธี เช่น เงินสด บตัรเครดิต และโอนเงินผา่นธนาคาร เป็นตน้ สูงกว่าทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เม่ือชาํระค่าอาหารชอบชาํระค่าบริการแบบโอนเงินผา่นธนาคาร จึงให้
ความสาํคญักบัการชาํระค่าอาหารและค่าบริการจดัส่งหลายวิธี 
  3. การตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจสั่งอาหารในรายขอ้ แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้
ทาํให้ท่านประหยดัเวลามากข้ึน สูงกว่าทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ เม่ือสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ทาํให้กลุ่มตวัอย่างมีเวลาในการทาํอยา่งอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน ไม่ตอ้งเสียเวลาออกไปซ้ือเองท่ี
ร้าน ทาํใหป้ระหยดัเวลามากข้ึน อีกทั้งเม่ือสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้มีการบริการจดัส่ง
ท่ีรวดเร็วภายในระยะเวลา 25 นาที สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิสราวลี เนียมศรี (2559) ศึกษาเร่ือง 
การตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนั LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชนั LINE MAN โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิย  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัต ิ
 1. จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ 
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง Gen Y (อาย ุ19-38 ปี) คิดเป็นร้อยละ 76.75 ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันา
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ให้สามารถตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 19-38 ปี
ซ่ึงอยูใ่นช่วง Gen Y  
 2. จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั
อยูใ่นสูงกว่าทุกดา้น ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะ การติดตั้ง
แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ท่ีสามารถติดตั้งไดง่้าย แอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้สามารถกดสั่งอาหารไดส้ะดวก 
และร้านอาหารมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ ประเภทของอาหารมีความหลากหลาย การแบ่งหมวดหมู่
รายการอาหารและเมนูชดัเจน และทาํให้แอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ง่ายต่อการกรอกขอ้มูล หากยิ่งมี
ร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน จะมีผลทาํให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจสั่งอาหาร
ผา่นแอปพลิเคชนัเพ่ิมมากข้ึนและใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
 3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ อยูใ่นระดบัสูงมาก โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั

สูงสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้ในเร่ือง การจดัประเภท
อาหารเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสั่งซ้ือบนแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ เพ่ิมการนาํเสนอรายการอาหารท่ี
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น่าสนใจ ปรับขอ้มูลบนแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้ให้มีความน่าเช่ือถือและทนัสมยัอยูเ่สมอ เนน้รูปภาพ
เมนูอาหารให้มีความสวยงามน่ารับประทาน และเน้นการรับประกนัและคืนเงินจริง ยิ่งจะมีผลต่อ
การตดัสินใจสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดา้มากยิง่ข้ึนตามไปดว้ย 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้สาํหรับการรับส่ง
อาหารและบริการจดัส่งของกลุ่ม Gen Y (อายุ 19-38 ปี) เพราะจากผลการวิจยัพบว่า เป็นกลุ่มท่ีมี
การใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนดา้มากท่ีสุด 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 
ฟู้ ดแพนดา้ 
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โครงการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2564 

เร่ือง งานวจัิยและนวตักรรมเพือ่ส่งเสริมเศรษฐกจิในยุค New Normal 

วนัพฤหัสบดีที ่1 กรกฎาคม 2564 

ณ อาคาร ดร.สุข-มาลนีิ พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

  ท่ามกลางสภาวะของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่หยุดน่ิง ประชาคมโลกกาํลงัมองหาและ

คิดคน้วิทยาการใหม่ ๆ ข้ึนมาตอบโจทยก์ารใช้ชีวิตในโลกปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกชีวิตวิถีใหม่ 

นาํไปสู่นโยบายของรัฐท่ีตอ้งพฒันาทรัพยากรบุคคล เพิ่มพูนทกัษะความรู้และวิชาการ สนบัสนุน

งบประมาณการทาํวิจยัอนัเป็นเคร่ืองมือสําคญัหน่ึงท่ีช่วยให้ประเทศขบัเคล่ือนไปได ้ขยายขอบเขต

ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัต่างประเทศสูงข้ึน 

รวมถึงกลบัมาเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในประเทศ    

 อยา่งไรก็ดี การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยา่งมาก ทาํให้

เกิดการลดลงในการจบัจ่ายใช้สอยและกาํลงัซ้ือของประชาชน รวมไปถึงการหยุดชะงกัของหลายธุรกิจ

ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แมจ้ะมีมาตรการของภาครัฐมาช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถดาํเนิน

ธุรกิจต่อไป แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรับ

กลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยูร่อด และเดินไปดว้ยกาํลงัและความสามารถของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อให้ทนักบั

สถานการณ์และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุ New Normal    

 สถาบนัการศึกษามีภารกิจหลกัสาํคญั ไดแ้ก่ การผลิตบณัฑิต การวจิยัและพฒันา การบริการ

ทางวิชาการ และการทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม นิสิต นกัศึกษา และคณาจารย ์เป็นบุคคลท่ีมี

ส่วนช่วยในการขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยการนาํเสนอแนวคิด วิธีการ และผลการศึกษาท่ี

เป็นประโยชน์จากการทาํวิจยั งานสร้างสรรค ์หรือนวตักรรมท่ีสอดรับกบันโยบายดงักล่าวขา้งตน้ 

ดว้ยเหตุน้ี มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงไดมี้โครงการประชุมวิชาการภายใตห้ัวขอ้ “งานวิจยั

และนวตักรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal” เพื่อสนบัสนุนและขานรับนโยบายของภาครัฐ

ทั้งน้ี เพื่อยกระดบัคุณภาพของงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์จะส่งผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ      
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 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดด้าํเนินการจดัการประชุมวิชาการอยา่งต่อเน่ือง

เป็นประจาํทุกปี เร่ิมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา กระทัง่ในปี พ.ศ. 2563 น้ี นบัเป็นคร้ังท่ี 10 จาก

ภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลยั ท่ีเห็นความสําคญัในการเป็นช่องทางหน่ึงในการนาํเสนองานวิจยั และ

นวตักรรมท่ีช่วยขบัเคล่ือนนโยบายของประเทศ ทางมหาวิทยาลยัฯ จึงมีโครงการจดัการประชุม

วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference เร่ือง งานวิจยัและ

นวตักรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทลั เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์

ดา้นวชิาการ และเผยแพร่ผลงานวจิยัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 

  

2. วตัถุประสงค์          

 2.1 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จาก

อาจารย ์นักวิจยั นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดบัอุดมศึกษา เพื่อนาํไปสู่การพฒันางานวิจยั และ

นวตักรรมท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจในยคุดิจิทลั        

 2.2 เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทั้ งแบบบรรยายและ

แบบโปสเตอร์ เพื่อนาํไปสู่การพฒันางานวจิยั และนวตักรรมท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจในยคุ New Normal 

 2.3 เพื่อเป็นการดาํเนินการตามตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

 

3. ผู้รับผดิชอบโครงการ         

 สาํนกังานวจิยัและพฒันานวตักรรม มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  

 

4. วธีิการดําเนินงาน          

 ปาฐกถา ประชุม และอภิปราย รวมถึงนาํเสนอผลงานวิจยัของอาจารย ์นิสิต นกัศึกษา 

นกัประดิษฐ ์ทั้งภายใน และภายนอกสถาบนั อน่ึงไม่สามารถจดัโครงการภายในมหาวทิยาลยัได ้จะ

เป็นไปในลกัษณะ VDO conference การดาํเนินการงานในภาคเชา้จะจดั ณ ห้อง มาสุข ชั้น 2 อาคาร 

ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ส่วนภาคบ่าย จะเป็นการนาํเสนองานของเจา้ของผลงาน โดย VDO conference   
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5. วนั เวลา และสถานที ่         

  วนัพฤหสับดีท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องมาสุข ชั้น 2 อาคาร 

ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 

6. ผู้เข้าร่วมประชุม         

 นกัวิชาการ นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ์ จากสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ และ

ผูส้นใจทัว่ไป จาํนวน 140 คน 

 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ         

 7.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูลและประสบการณ์ซ่ึงกนัและ

กนั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ต่อไป       

 7.2 นกัวิชาการ อาจารย ์นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ์ ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยั นวตักรรม 

การคิดคน้ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ สู่สาธารณชน      

 7.3 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีการประกนั

คุณภาพการศึกษา       

 7.4 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ไดใ้หบ้ริการวชิาการแก่สังคม  

 7.5 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ไดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยั   

 

8. ค่าลงทะเบียน           

 8.1 ผูน้าํเสนอผลงานวิจยั/สร้างสรรค ์(ลงทะเบียน และชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

กสิกรไทย ระหวา่งวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 )    

  8.1.1 ระดับนานาชาต ิ        

   - บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาทุกสถาบนั            บทความละ 3,000 บาท

   - บุคลากรมหาวทิยาลยัศรีปทุม ชลบุรี นาํเสนอผลงาน      บทความละ 2,000 บาท 

  8.1.2 ระดับชาต ิ    

   - บุคคลทัว่ไป                      บทความละ 2,000 บาท 

   - นกัศึกษาทุกสถาบนั                                                         บทความละ 1,500 บาท
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   - บุคลากรมหาวทิยาลยัศรีปทุม ชลบุรี     

    1) นาํเสนอผลงาน                                                        บทความละ 1,500 บาท

    2) ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมวชิาการ (ไม่นาํเสนอผลงาน) คนละ 500 บาท 

 8.2 ผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม คนละ 2,000 บาท (ลงทะเบียนล่วงหน้า และชาํระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ระหวา่งวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564) 

 

9. กาํหนดการ 
 

กาํหนดการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี 2564 

เร่ือง งานวจัิยและพฒันานวัตกรรมเพือ่ส่งเสริมเศรษฐกจิในยุค New Normal 

วนัพฤหัสบดีที ่1 กรกฎาคม 2564  โดยรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับรหสัในช่วงเชา้ 

  - ผา่นระบบออนไลน์ สแกน QR code 

09.00-09.30 น. พิธีเปิด ณ หอ้งมาสุข ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 

 - กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและแผน 

   รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง  

 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายกสภามหาวทิยาลยัศรีปทุม 

   รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต 

09.30-12.00 น. การบรรยายพิเศษ  เร่ือง  งานและพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยคุ New Normal 

โดย นายกสภามหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 - แขกผูมี้เกียรติ วทิยากร และผูบ้ริหาร รับประทานอาหารกลางวนั ชั้น 2 

  อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  

 - คณะกรรมการดาํเนินงานฯ รับประทานอาหารกลางวนั ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์  

13.00-16.00 น. การนาํเสนอผลงานทางวชิาการ แบบบรรยาย 

- ระดบันานาชาติ กลุ่มท่ี 1 

 - ระดบัชาติ กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 3, กลุ่มท่ี 4, กลุ่มท่ี 5 และกลุ่มท่ี 6 

16.00 น. ปิดการประชุม  
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10. กาํหนดส่งผลงาน  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ และนานาชาติ ประจาํปี 2564 

เร่ือง งานวจิยัและพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยคุ New Normal 

วนัพฤหสับดีท่ี 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 

กาํหนดการรับบทความ  

1 ธันวาคม 2563 เปิดรับลงทะเบียนผูส้นใจส่งผลงานวจิยัและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1 ธันวาคม 2563 - 

30 มีนาคม 2564 

ส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ (8-10 หนา้) เพื่อรับพิจารณา 

30 มีนาคม 2564 วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนนาํเสนอผลงาน 

* ขยายเวลาออกไปเป็น 30 เมษายน 2564 

1 เมษายน 2564 นาํเสนอบทความวจิยัใหผู้ท้รงคุณวฒิุประเมินบทความวิจยั 

 10 เมษายน 2564 วนัสุดทา้ยท่ีผูท้รงคุณวุฒิส่งบทความใหเ้จา้ของบทความแกไ้ข 

30 เมษายน 2564 วนัสุดทา้ยท่ีเจา้ของปรับแกบ้ทความตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและส่งบทความวจิยัคืน 

 10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการคดัเลือกในการนาํเสนอ 

10-15 พฤษภาคม 2564 ผูน้าํเสนอยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมฯผา่นระบบ line group 

 1 กรกฎาคม 2564 นาํเสนอผลงานผา่นระบบ VDO conference (Zoom meeting) 

 

11. รายละเอยีดวธีิการเขียนบทความ  (ดูตวัอยา่งการพิมพบ์ทความวจิยั Template ประกอบ) 

 11.1 บทความมีความยาวไม่เกิน 8 หนา้กระดาษ A4 (รวมบทคดัยอ่ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

และเอกสารอา้งอิง) 

 11.2 การตั้งค่าหนา้กระดาษ ใหก้าํหนดขอบกระดาษ 1.25 น้ิว (3.17 ซม.) โดยรอบ  

 11.3 ตวัอกัษรใหใ้ช ้Angsana New ดงัน้ี 

  11.3.1 ช่ือเร่ืองภาษาไทย ขนาด 20 ตวัหนา กลางหนา้กระดาษ และช่ือเร่ืองภาษาองักฤษใช้

ตวัพิมพใ์หญ่ ขนาด 20 ตวัหนา กลางหนา้กระดาษ 

  11.3.2 ช่ือผูเ้ขียนภาษาไทย และภาษาองักฤษ พร้อมตาํแหน่งทางวิชาการ (ถา้มี) ขนาด 16  

ตวัหนาชิดขอบขวา 
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         11.3.3 เชิงอรรถ ขนาด 14 ตวัธรรมดา ชิดขอบซา้ย ประกอบดว้ย 

   - (กรณีเป็นนักศึกษา) ประเภทของผลงาน ช่ือสถาบนัการศึกษา ปีการศึกษา สถานะ

ของบุคคล (ทั้งตวันกัศึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุม) เช่น 

 

 * วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 

2563 

** นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

*** รองศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี   

 

                          - (กรณีเป็นนกัวิจยั) คาํอธิบายพิเศษของผลงาน (ถา้มี) สถานะของบุคคล ช่ือ

สถาบนั เช่น 

  

* ไดรั้บทุนอุดหนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2563 

** รองศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

                                             

         11.3.4 หวัเร่ือง ขนาด 18 ตวัหนา ชิดขอบซา้ย  

          11.3.5 รายละเอียด / เน้ือเร่ือง ขนาด 16 ตวัธรรมดา  

               11.4 ตาราง ให้วางตารางใกล้ตาํแหน่งท่ีอา้งถึงในบทความ พิมพ์ช่ือและลาํดบัของตาราง

เหนือตาราง และพิมพค์าํอธิบายเพิ่มเติมใตต้าราง 

 11.5 ส่วนประกอบหลกัในหวัขอ้ประเด็นต่าง ๆ ประกอบดว้ย  

- ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

- ช่ือผูเ้ขียน (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)         

- บทคดัยอ่ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พร้อมคาํสาํคญัอยา่งนอ้ย 2 คาํ 

- บทนาํ  

- กรอบแนวคิด และทฤษฎี 

- วตัถุประสงคข์องการวจิยั                                                

- วธีิดาํเนินการวจิยั  

- ผลการวจิยั  

- อภิปรายผล  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจาํปี  2564 

2021 SPUC  National  and  International  Conference 
 

 

- ขอ้เสนอแนะ  

- บรรณานุกรม 

  11.6 การอา้งอิงในเน้ือเร่ือง ให้ใช้วิธีการอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองแบบนาม-ปี (Author-date 

in-text citation) ตามตวัอยา่ง 

  (จรัส สุวรรณเวลา, 2553, หนา้ 20)  

               11.7 การอา้งอิงส่วนทา้ยเล่ม (reference citation) รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนได้

ใช้อา้งอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จดัเรียงรายการตามลาํดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง ภายใตห้ัวขอ้ บรรณานุกรม

สาํหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สาํหรับผลงานวิชาการภาษาองักฤษ ใชรู้ปแบบ

การเขียนเอกสารอา้งอิงแบบ APA (American Psychological Association) ดงัตวัอย่างการเขียน

บรรณานุกรม 

 

บรรณานุกรม  

จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน  

 (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

บุญเสริม บุญเจริญผล.  (2553).  จีดีพ ีอะไรกนัหนักหนา (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: 

 http://www.jobpub.comarticles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม]. 

ฟิสค,์ ปีเตอร์.  (2553).  ลูกค้าอัจฉริยะ.  แปลจากเร่ือง Customer genius (วฒันา มานะวิบูลย,์ ปล).   

 กรุงเทพฯ: เนชัน่บุค๊ส์.  

วงศเ์ดือน ภานุวฒันากลู และสุรพงษ ์ยิม้ละมยั.  (2553).  อตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนในเมือง

 หาดใหญ่.  ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2(1), หนา้ 26-41. 

Davis, Beverly M.  (2004).  The impact of leadership on employee motivation (Online).  Available:  

         http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/full citation & abstract/AAT MQ89924  

         [2005, May 27]. 

Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger.  (2010).  Destination branding: Creating the 

 unique destination proposition.  London, England: Elsevier. 

Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB  

          International. 
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12. วธีิส่งต้นฉบับ 

 12.1 ผูส่้งบทความวิจยัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบผลทางกฎหมายอนัอาจเกิดข้ึน โดยท่ีมหาวทิยาลยั

ศรีปทุม ชลบุรี จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และลิขสิทธ์ิของงานวิจยัท่ีตีพิมพจ์ะเป็นของมหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ชลบุรี 

 12.2 ในกรณีท่ีผลงานวจิยัมีผูรั้บผดิชอบมากกวา่ 1 คน ผูท่ี้จะนาํผลงานวจิยันั้นมานาํเสนอ

จะตอ้งมีเอกสารรับรองจากผูร่้วมงานวา่ ผูน้าํเสนอผลงานวิจยัมีส่วนรับผิดชอบในผลงานน้ีไม่น้อยกว่า 

50% 

 12.3 ในกรณีท่ีผลงานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ให้ระบุช่ือนกัศึกษาเป็นช่ือแรก และ

ระบุช่ืออาจารย ์ท่ีปรึกษาเป็นช่ือท่ีสอง และ/หรือสาม โดยให้ระบุตาํแน่งทางวิชาการพร้อมสังกดัทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษไวด้ว้ย 

 12.4 ส่งตน้ฉบบัในเวบ็ไซตห์ลงัจากชาํระเงินค่าลงทะเบียนตามอตัราท่ีกาํหนดแลว้ หรือ

ติดต่อไดท่ี้ email : research@chonburi.spu.ac.th ดว้ย MS Word 2007 เท่านั้น (ไม่รับ PDF File) 

 

 การส่งต้นฉบับออนไลน์ ทาํไดด้งัต่อไปน้ี       

  1. ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนสาํเร็จ ท่านจึงสามารถเขา้สู่ระบบได ้ 
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  2. เขา้สู่ระบบ http://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021/index.php?page=login 

 

 
   

  3. การส่งบทความใหค้ลิกท่ีเมนู การส่งบทความ หลงัจากเขา้สู่ระบบแลว้  
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  4. อ่านรายละเอียด ขั้นตอนการ Upload Paper และกรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

 12.5 เม่ือผลงานวิจยัไดแ้กไ้ขตามความเห็นของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และส่งคืนกลบัมาแลว้ 

มหาวิทยาลยัจะส่งหนงัสือตอบรับใหท้่านนาํเสนอผลงานได ้พร้อมกนัน้ีเจา้ของผลงานวิจยัตอ้งยืนยนั

โดยตอบรับการนาํเสนอในระบบ ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัจะจาํกดัจาํนวนผลงานท่ีจะนาํเสนอเพียง 80 

ผลงานเท่านั้น  

 

 สอบถามรายละเอียดไดท่ี้  

  รศ.ประภสัสร คาํสวสัด์ิ  

  โทรศพัท ์0 3814 6123 ต่อ 2506  หรือ 08 5905 7117 

  e-mail: research@east.spu.ac.th 

  สาํนกัวจิยัและพฒันานวตักรรม 

  มหาวทิยาลยัศรีปทุม ชลบุรี 

  79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

  โทรศพัท ์0 3814 6123 ต่อ 2506 

  โทรสาร 0 3814 6011  

  ปิดทาํการวนัอาทิตย ์และวนัจนัทร์ 

  https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021 

 

13. วธีิการนําเสนอผลงาน 

 13.1 แบบบรรยาย แบบออนไลน์ ดว้ยระบบ zoom meeting     

  - การนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้ผูน้าํเสนอทาํ PowerPoint ใช้

ประกอบการนาํเสนอ         

  - ส่งไฟลน์าํเสนอไม่เกินวนัอาทิตยท่ี์ 20  มิถุนายน 2564  ใน line group ท่ีตั้งไว ้สาํหรับ

ผูน้าํเสนอผลงาน (2021 SPUC conference)       

  - การทาํ PowerPoint ใช้ตวัอกัษรขนาด 32 สําหรับหัวขอ้ และขนาด 28 สําหรับขอ้ย่อย  

PowerPoint ควรทาํเป็นหัวขอ้เพื่อบรรยาย ไม่ควรทาํเป็นเน้ือหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด ์ 

สไลด์แรกควรเป็นช่ือเร่ืองและช่ือผูน้าํเสนอ และกาํหนดให้ใช้ template ท่ี มหาวิทยาลยั สร้างข้ึน

เพื่อใหน้าํไปใชใ้หเ้ท่านั้น         

  - กําหนดให้ใช้ background หรือภาพพื้นหลัง ในระบบ zoom meeting ในการนําเสนอ

ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้ท่านั้น        

mailto:research@east.spu.ac.th
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  - เวลาในการนาํเสนอ ใชเ้วลาเร่ืองละไม่เกิน 15 นาที ใหเ้วลาซกัถามและตอบคาํถาม 5 

นาที   

  - เจา้ของผลงานจะตอ้งเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด

  - การวิจารณ์ จะมีผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2 ท่าน ประจาํแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน

  - เม่ือนาํเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ เกียรติบตัรยืนยนัการนาํเสนอผลงานของท่าน 

จะถูกส่งใหท้างไปรษณีย ์(ไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลงัการประชุมเสร็จส้ิน)   

  - มหาวทิยาลยัฯ จะรีบดาํเนินการรวบรวมผลงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการนาํเสนอแลว้ 

ตีพิมพเ์ป็นรายงานสืบเน่ือง (Proceedings) และ upload ไวบ้นเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยั (ไม่เกิน 2 เดือน

หลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน)         

 - มหาวิทยาลยัศรีปทุม ชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings) พร้อมหนงัสือ

ยนืยนัรายช่ือผูท่ี้นาํเสนอผลงานวจิยัไปยงัมหาวทิยาลยัตน้สังกดัโดยเร็ว 

        สามารถดูตวัอยา่งการพิมพบ์ทความวจิยั (Template) ไดท่ี้  

        https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

คําส่ังมหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ที ่154/2564 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาต ิคร้ังที ่10 

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

 เพื่อใหก้ารประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 ของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขต

ชลบุรี ท่ีจะจดัข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจให ้

รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และอาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ท่ี 368/2560 

ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 เร่ือง มอบหมายการลงนามในเอกสารคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินงานประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  คร้ังท่ี 10  ดงัต่อไปน้ี 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 1.1 รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี ประธานกรรมการ 

 1.2 ท่ีปรึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี กรรมการ 

 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 

 1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและแผน กรรมการ         

 1.5 ผูช่้วยอธิการบดี  กรรมการ 

 1.6 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวจิยัและพฒันานวตักรรม กรรมการและเลขานุการ     

มีหน้าที่   กาํหนดนโยบายแนวทางในการจดังานและติดตามผลการดาํเนินงาน 

2.  คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการจัดการประชุม 

 2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและแผน ประธานกรรมการ 

  2.2 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวจิยัและพฒันานวตักรรม รองประธานกรรมการ 

 2.3 ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยน์รินทร์ พนาวาส) กรรมการ 

 2.4 รองคณบดี  กรรมการ 

 2.5 รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป กรรมการ 

 2.6 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 

 2.7 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสัมพนัธ์และการตลาด กรรมการ 

                2.8 ผูอ้าํนวยการ... 



  2.8 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานหอ้งสมุด กรรมการ 

 2.9 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการคลงั  กรรมการ 

  2.10 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานกิจการนกัศึกษา กรรมการ 

 2.11 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

 2.12 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา กรรมการ 

 2.13 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวชิาการ กรรมการ 

 2.14 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ือโสตทศัน์และส่ิงพิมพ ์ กรรมการ 

 2.15 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

 2.16 หวัหนา้สาขาวชิา  กรรมการ 

 2.17 รองศาสตราจารยป์ระภสัสร คาํสวสัด์ิ กรรมการและเลขานุการ 

 2.18 นางกุสุมา  ถาวรปัญญ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 2.19 นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1.   ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ใหก้ารจดังานดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ  

 2.   จดัประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 3.   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัในการ

ดาํเนินงานทางวชิาการ  

3.  คณะกรรมการฝ่ายพจิารณาผลงาน 

 3.1 รองคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ประธานกรรมการ 

 3.2 รองคณบดี  กรรมการ    

 3.3 รองศาสตราจารยป์ระภสัสร คาํสวสัด์ิ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1.   จาํแนกสาขาบทความวจิยัและพิจารณากลัน่กรองผลงานวิจยัเบ้ืองตน้ เพื่อเสนอให้

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา 

 2.  พิจารณาผลงานสร้างสรรค ์เพื่อร่วมนาํเสนอในการประชุมวชิาการแบบบรรยาย 

 3.   ติดตามผลการพิจารณาผลงานวจิยัจากผูท้รงคุณวฒิุ 

 4.   แจง้ผลการพิจารณาบทความวจิยัแก่เจา้ของบทความวจิยัแบบบรรยาย 

 5.   ดาํเนินการประชุมกลุ่มยอ่ยในวนังาน 

4. คณะกรรมการ... 



4.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 

 4.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา ประธานกรรมการ 

 4.2 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานรองอธิการบดี กรรมการ 

 4.3 บุคลากรสาํนกังานรองอธิการบดี กรรมการ 

 4.4 นางสาวรัศมีพร พยงุพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   1.   จดัทาํกาํหนดการ คาํกล่าว หนงัสือเชิญประธาน วทิยากร และแขกผูร่้วมงานในพิธีเปิด  

 2.   ดาํเนินการพิธีเปิดงานประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติตามกาํหนดการใหเ้รียบร้อย 

5.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

 5.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสัมพนัธ์และการตลาด ประธานกรรมการ 

 5.2 หวัหนา้งานศิลปกรรม  กรรมการ 

 5.3 หวัหนา้งานการตลาด  กรรมการ 

 5.4 บุคลากรสาํนกังานประชาสัมพนัธ์และการตลาด กรรมการ 

 5.5 นายธีระ แสงศิริสายนัห์กุล กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่   1.   ทาํป้ายเพื่อการประชาสมัพนัธ์งานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั จดัตกแต่ง 

บริเวณภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ  เพื่อให้เกิดความสวยงาม และใหข้อ้มูลแก่ผูร่้วมงาน 

 2.   ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

 3.   ประกาศในส่ือส่ิงพิมพแ์ละทางเวบ็ไซต ์

 4.   ใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูส้อบถามทางโทรศพัท ์

 5.   บนัทึกภาพน่ิงตลอดงาน 

6.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

 6.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ือโสตทศัน์และส่ิงพิมพ ์ ประธานกรรมการ 

 6.2 บุคลากรสาํนกังานส่ือโสตทศัน์และส่ิงพิมพ ์ กรรมการ 

 6.3 นายปิติ ปิยจิรภาส กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   1.   อาํนวยความสะดวกดา้นการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์เคร่ืองเสียงใหก้บัวิทยากร 

 2.   จดัทาํซีดีบทคดัยอ่เพื่อแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

 3.   จดัทาํซีดีรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings) ส่งสถาบนัต่าง ๆ  

 4.   บนัทึกภาพวดิีทศัน์กิจกรรมในการอบรมทั้งหมด 

7. คณะกรรมการ... 



7.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 7.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอาคารสถานท่ี ประธานกรรมการ 

 7.2 บุคลากรสาํนกังานอาคารสถานท่ี กรรมการ   

 7.3 นางสุนนัทา รักบรรจง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   1.   วางแผนกาํหนดสถานท่ีภายในบริเวณงานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้

เรียบร้อย       

 2.   ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

 3.   ดูแลความปลอดภยัภายในบริเวณสถานท่ีจดังาน และดูแลความปลอดภยัของผูร่้วมงาน 

 4.   จดัการจราจรและกาํหนดสถานท่ีจอดรถ  

8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 

 8.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา ประธานกรรมการ 

 8.2 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานรองอธิการบดี กรรมการ   

  8.3 บุคลากรสาํนกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา กรรมการ 

 8.4 บุคลากรสาํนกังานรองอธิการบดี กรรมการ  

 8.5 นางกฤษณา  วริยศิริ กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่   1.  จดัเตรียมอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวนั สาํหรับบริการใหแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิ  

 2. ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ประธาน ผูท้รงคุณวฒิุ และแขกผูมี้เกียรติ 

 3.  ประสานงานกบัฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจดัสถานท่ี และฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 

9.  คณะกรรมการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาองักฤษ 

 9.1 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 9.2  Dr.Sukarna Chakma  กรรมการ 

 9.3  หวัหนา้สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกตอ้งของบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ส่งใหก้องบรรณาธิการฝ่ายจดัทาํรายงานสืบเน่ือง 

10.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝ่ายจัดทาํรายงานสืบเน่ือง 

 10.1 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและแผน ประธานกรรมการ 

 10.2 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

 

10.3 รองศาสตราจารย.์.. 



 10.3 รองศาสตราจารยป์ระภสัสร คาํสวสัด์ิ กรรมการ 

 10.4  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูวดล บวับางพลู กรรมการ  

 10.5  ดร.กิตติศกัด์ิ แป้นงาม กรรมการ 

 10.6 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานหอ้งสมุด กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   1.   ประสานงานกบัฝ่ายเอกสารการจดัพิมพ ์

 2.   จดัตน้ฉบบัเพื่อจดัพิมพ ์ 

  3.   ตรวจรูปแบบและพิสูจน์อกัษรใหถู้กตอ้งก่อนจดัพิมพ ์  

11.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการจัดพมิพ์ 

 11.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานหอ้งสมุด ประธานกรรมการ 

 11.2 บุคลากรสาํนกังานหอ้งสมุด กรรมการ 

 11.3 นางสาวจนัทร์จิรา นกงาม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   1.   รวบรวมบทความวจิยัและจดัรูปแบบตน้ฉบบัเล่มสมบูรณ์ 

 2.   จดัทาํตน้ฉบบับทคดัยอ่และรายงานฉบบัสมบูรณ์ส่งฝ่ายโสตทศันูปกรณ์เพื่อบนัทึกลงซีดี  

  3.   จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม 

12.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 

 12.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพสัดุ ประธานกรรมการ 

 12.2 บุคลากรสาํนกังานพสัดุ   กรรมการ 

 12.3 นางสาวทศัว ี ม่ิงมงคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    จดัเตรียมยานพาหนะใหพ้ร้อมใชใ้นการประชุมวชิาการฯ และกรณีฉุกเฉิน 

13.  คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ 

 13.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 

 13.2 บุคลากรสาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

 13.3 นายสิทธิพงษ ์ พุทธวงษ ์ กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ 1.   จดัทาํเวบ็ไซตข์องงานประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติของมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วทิยาเขตชลบุรี 

 2.  จดัทาํเวบ็เพจโปรแกรมลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์

 3. อาํนวยความสะดวกในการจดัประชุมวชิาการฯ รูปแบบออนไลน์ 

14. คณะกรรมการ... 



14.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

 14.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียน  ประธานกรรมการ 

 14.2 บุคลากรสาํนกังานทะเบียน  กรรมการ  

 14.3 นางนยันา สิงห์โตทอง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ตรวจสอบรายช่ือผูล้งทะเบียนท่ีเขา้ร่วมประชุมวชิาการฯ ในระบบ online (การสร้าง line กลุ่ม) 

15.  คณะกรรมการฝ่ายหาผู้สนับสนุนการจัดงานและจัดทําของที่ระลกึ 

 15.1 ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยน์รินทร์ พนาวาส) ประธานกรรมการ 

 15.2 รองคณบดี  กรรมการ 

 15.3 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์ กรรมการ  

 15.4 นางสาวนวรัตน์ คาํเสียง กรรมการ 

 15.5 นายสุพพตั เทียมเมธี กรรมการ 

 15.6 นางสมพร แกว้สงค ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. จดัหาผูส้นบัสนุนการจดังานพร้อมจดัทาํโล่ใหผู้ส้นบัสนุนการจดังาน 

 2. จดัทาํของท่ีระลึกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 

16.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

 16.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการคลงั ประธานกรรมการ 

 16.2 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบญัชี กรรมการ 

 16.3 บุคลากรสาํนกังานการคลงั  กรรมการ 

 16.4 บุคลากรสาํนกังานบญัชี   กรรมการ 

 16.5 นางสาวอภิญญา อานนัทประภา กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1.   วางแผนและจดัเก็บค่าลงทะเบียน 

 2.   ดูแลการเบิกจ่ายเงินและการชาํระบญัชีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

17.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 17.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวจิยัและพฒันานวตักรรม ประธานกรรมการ 

 17.2 บุคลากรสาํนกังานวจิยัและพฒันานวตักรรม กรรมการ 

 17.3 นางกุสุมา ถาวรปัญญ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนา้ท่ี... 



มีหน้าที่   1.   จดัทาํแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 

 2.   สรุปแบบประเมินผล 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                                        สั่ง   ณ   วนัท่ี 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

                                                            

                                                                                  (รองศาสตราจารยก์าญจนา  มณีแสง)  

           รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน                                                                                   

                                                       รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําส่ังมหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ที ่ 170/2564 

เร่ือง   แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการ 

ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที ่10   

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

 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต 

ชลบุรี ท่ีจะจดัข้ึนในวนัพฤหัสบดีท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจ

ให้รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 368/2560 

ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 เร่ือง มอบหมายการลงนามในเอกสารคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงแต่งตั้งผูท้รง 

คุณวฒิุพิจารณาผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 ดงัต่อไปน้ี 

   1. รศ.ดร.วสุิทธ์ิ  สุนทรกนกพงศ ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

   2. รศ.ดร.ปิยฉตัร ลอ้มชวการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

   3. รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

   4.  รศ.ดร.สุระทิน ชยัทองคาํ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

   5.  รศ.ดร.เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

   6.  รศ.ดร.อนนัต ์เพียรวฒันะกุลชยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

   7.  รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

   8.  รศ.ดร.ธนัยวชิ วเิชียรพนัธ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

   9. รศ.ประภสัสร คาํสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 10.  ผศ.ดร.ภูวดล บวับางพลู มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 

 11.  ผศ.ดร.จิรพงษ ์จนัทร์งาม มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 12.  ผศ.ดร.วีรวชิญ ์เลิศไทยตระกลู มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 13.  ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 14. ผศ.ดร.ป่ินปินทัธ์ จ่าดา มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 

15. ผศ.ดร.ป่ินปินทัธ์... 



 15. ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 16. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 17.  ดร.กิตติศกัด์ิ แป้นงาม สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 18. ดร.ทิพวลัย ์ขนัธมะ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 19.  ดร.บวรวทิย ์เปร่ืองวงศ ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 

 20.  ดร.สุนีย ์ภิรมยป์ระเมศ สถาบนัอาศรมศิลป์ 

 21.  ดร.พรนบัพนั วงศต์ระกลู ศูนยก์ารเรียนรู้บา้นสามขา 

 22. ดร.อารีย ์ขนัติธรรมกุล มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 23.  ดร.พิชญา ทองอยูเ่ยน็ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 24.  Prof.Dr.Todd Lubart Paris de’karte University 

 25.  Dr.David Wortley The Serious Games Institute 

 26. Dr.Elizabeth Tipton College Columbia University  

 27. Dr.KRIZ Willy  Christian  Kozminski University  Jagiellońska  

 28. Dr.Russell Gerald    Wrosenkranz Independent Scholar 

 29. Dr.Ryoju Hamada Sirindhorn international institutie of technology 

 30. Dr.Vinod Dumblekar GITAM University    

 31. Dr.William M. Martin Sinai Medical Center Miami 

 32. Dr.Yusuke Toyod College of Policy Science Ritsumeikan University 

 33. Dr.Sukarna hakma Sripatum University Chonburi   

มีหน้าที่  พิจารณากลัน่กรองผลงานวจิยัและผลงานสร้างสรรค ์ เพื่อใหเ้จา้ของผลงานนาํเสนอในการ

ประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10  
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

             สั่ง   ณ   วนัท่ี  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

                                                                                                  

                                                                                           (รองศาสตราจารยก์าญจนา  มณีแสง) 

                                                                                  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและแผน ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

                                                                                                รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี  



  

คําส่ังมหาวทิยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ที ่ 171/2564 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

และนานาชาติ คร้ังที ่10 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต 

ชลบุรี ท่ีจะจดัข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศยัอาํนาจ

ตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจให้ รองอธิการบดี 

วทิยาเขตชลบุรี และอาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ท่ี 368/2560 ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม 

2560 เร่ือง มอบหมายการลงนามในเอกสารคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานนาํเสนอ

กลุ่มยอ่ยแบบบรรยายในการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 ดงัน้ี 

1.  กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (กลุ่มที ่1) 

 1.1 รองศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ ์ ประธานกรรมการ 
 1.2 Dr.Sukarna   Chakma กรรมการ 

 1.3 นางสาวนิรชร   บุญชูกุศล กรรมการและเลขานุการ 
2.  กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (กลุ่มที ่2) 

 2.1 ดร.ธนัยนนัท ์  สมบูรณ์รัตนโชค ประธานกรรมการ 

 2.2 ดร.พิชญา  ทองอยูเ่ยน็ กรรมการ  

 2.3 นายชยัณรงค ์  ชยัจินดา กรรมการและเลขานุการ 

3.  กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (กลุ่มที ่3) 

 3.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ป่ินปินทัธ์ จ่าดา ประธานกรรมการ 

 3.2 ดร.พรทิวา  แสงเขียว กรรมการ  

 3.3 ดร.ปิยภา  แดงเดช กรรมการและเลขานุการ 

4.  กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (กลุ่มที ่4) 

 4.1 รองศาสตราจารย ์ดร.สุระทิน ชยัทองคาํ ประธานกรรมการ 

 4.2 ผูช่้วยศาสตราจารยว์ราพร  ดาํจบั กรรมการ 

 4.3  นางวกิานดา   แสงกลา้ กรรมการและเลขานุการ 

 

5. กลุ่มผลงานวชิาการ... 



5.  กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (กลุ่มที ่5) 

 5.1 ผูช่้วยศาสตราจารยน์รินทร์  พนาวาส ประธานกรรมการ 

 5.2 นางจิราภรณ์   ชมยิม้ กรรมการ 

 5.3 นายสิทธิพงษ ์  พุทธวงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

6.  กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (กลุ่มที ่6) 

 6.1 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิชยั  ตระหง่านศรี ประธานกรรมการ 

 6.2 นางปัณฑช์ณิช   เพง่ผล  กรรมการ 

 6.3 นางสาวลดัดาวรรณ  มีอนนัต ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   1. แนะนาํผูน้าํเสนอผลงานวชิาการในการดาํเนินการนาํเสนอผลงานแบบบรรยายผา่นระบบ VDO 

conference (Zoom meeting) 

 2. กาํกบัเวลาในการนาํเสนอ โดยใชเ้วลานาํเสนอ 15 นาที  และตอบขอ้ซกัถาม 5 นาที รวมเวลาทั้งหมด 

20 นาที เม่ือเร่ิมนาํเสนอครบ 10 นาที แจง้เตือน “เหลือเวลา 5 นาที” และแจง้เตือนอีกคร้ังเม่ือครบกาํหนดเวลาตอบขอ้

ซกัถาม 5 นาที แจง้ “หมดเวลา” 

 3. คอยกาํกบัความเรียบร้อยของบรรยากาศในการนาํเสนอกลุ่มยอ่ย 

 4. จดัส่งเกียรติบตัรแก่ผูน้าํเสนอผลงานวชิาการ หลงัเสร็จส้ินการนาํเสนอ  
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

   สั่ง   ณ   วนัท่ี  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

  
                                                                                               (รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง) 

                                                                                      รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน                                                                             
                                                                                                   รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี      

 



 




