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การวิจัย เรื่อง  การศึกษารูปแบบและลักษณะของพันธกิจความรับผิดชอบตอสังคมที่พึงประสงค   
เพื่อสนับสนุนแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและการเขารวมโครงการ CSR 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พึง
ประสงคของเยาวชนและผูปกครอง รวมทั้งเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับ
รูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พึงประสงคของเยาวชนและผูปกครอง 

จากการศึกษากลุมตัวอยางเยาวชนที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งในกรุงเทพฯ และสวน
ภูมิภาค จํานวน 850 คน  และผูปกครองของนักเรียน จํานวน 170 คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน  
การวิจัย 2 ชุด คือ แบบสอบถามสําหรับนักเรียน และ แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง 

ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนและผูปกครองสวนใหญรับรูขาวสารโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จากสื่อโทรทัศน  และรับรูในลักษณะนานๆครั้ง  โดยสวนใหญนักเรียนรับรูเรื่องการจัดติวสอบเขามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับ ONET และ ANET  ในขณะที่สวนใหญผูปกครองมีการรับรูโครงการ CSR เกี่ยวกับเรื่องการปลูกปา    
ดานการเขารวมทั้งนักเรียนและผูปกครองสวนใหญไมเคยเขารวมโครงการ  เนื่องจากไมทราบขาว ไมคอยมีเวลา  
ไมสะดวกในการเดินทาง  ผูที่เคยเขารวมโครงการจะมีการเขารวมเพียง 1-2 ครั้ง  ซึ่งสวนใหญไมสามารถจดจําช่ือ
หรือรูปแบบโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  รวมทั้งช่ือคณะหรือมหาวิทยาลัยที่จัดโครงการได    

ดานความรูสึกนักเรียนและผูปกครองสวนใหญมีความรูสึกช่ืนชมตอการจัดโครงการ CSR ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพราะเปนการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดสิ่งดีๆแกเยาวชนและสังคมสวนรวม  อันเปน
การแบงปนคืนใหสังคม  สวนอิทธิพลตอระดับการตัดสินใจเลือกสถาบันเพื่อเขาศึกษาตอหรือสงบุตรหลานมาเขา
ศึกษานั้นพบวาสวนใหญ เห็นวามีผลตอการตัดสินใจบางพอสมควรจนถึงระดับมาก  เมื่อเจาะจงถึงช่ือ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเขารวมโครงการ CSR ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น พบวาสวนใหญนักเรียนไมเคยเขา
รวมโครงการ เพราะไมทราบขอมูล ไมไดยินขาวสาร ไมคอยมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง  สวนสาเหตุที่
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ผูปกครองไมเคยสงบุตรหลานเขารวมโครงการก็มีลักษณะคลายๆกัน คือ ไมรูวามีการจัดโครงการกิจกรรม CSR 
ไมทราบขาวสาร  และไมสะดวกที่จะพาบุตรหลานเขารวม   

เมื่อพิจารณารูปแบบและลักษณะ CSR ที่นักเรียนมีความพึงประสงคมากที่สุด คือการมอบทุนการศึกษาแก
เยาวชนเรียนดีแตขาดทุนทรัพยจนสําเร็จระดับปริญญาตรี  เชนเดียวกับผูปกครองก็มีความพึงประสงคมากที่สุดตอ
การมอบทุนการศึกษาแกเยาวชน นอกจากนั้นผูปกครองยังมีความพึงประสงคมากที่สุดตอรูปแบบลักษณะที่เปน
การสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย  และรูปแบบลักษณะการจัดโครงการสรางจิตสํานึกใหรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย อีกดวย 

ในการศึกษาความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตร กับรูปแบบและลักษณะ CSR ที่พึงประสงค 
พบวานักเรียนที่มีเพศ อายุ รายไดครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนาที่อยู แตกตางกัน มีระดับความพึง
ประสงคตอรูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกตางกัน สวนผูปกครองพบเพียง
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงประสงคตอรูปแบบและลักษณะ ของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : พันธกิจ  ความรับผิดชอบตอสังคม  แบรนด  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

ABSTRACT 
The objectives of the research on “The Study of Corporate Social Responsibility Perception, 

Participation, Style and Character for University Business Branding” are: 1) to study the perception and 
participation of high school students and parent in the CSR Events or Projects. 2) to study the requirement of 
CSR style and character for supporting the university business branding and 3) to find out the relationship 
between the characteristics of different demographics and CSR requirements . 

The finding shows most of the samples (52.2% of students and 70% of parent) perceived the CSR 
information from television and participated in university CSR Programs just few times. 77.6% of students and 
76.5% of parent said they never joined university CSR programs because of the lack of communication, time 
and distance.  About the CSR impact on supporting University Business Branding; most of samples have 
positive attitude about the CSR projects which is return the profit to society.  The CSR  has an impact on the 
decision–making for choosing these university in the future. Their top requirement about University CSR style 
and character is the fund of education scholarship. However, the parent expect more of CSR by raising 
consciousness about loving country, the king, religion and the preservation of Thai tradition and culture. 

From the hypothesis test in comparison in this research at the 0.05 statistical  significance, the results 
reveal the relationship between students’ demographics and  the style and character of CSR  are significant in 
sex, age, income and hometown. But parent have significant in education only. 
 
KEYWORDS: Corporate social responsibility, CSR, Branding, Style and character 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
กระแสของโลกธุรกิจปจจุบันหันมาใหความสําคัญ และสนใจตอแนวคิดพันธกิจความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility) หรือเรียกยอๆวา CSR  เพื่อใชในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางธุรกิจและ
สังคมใหมีการพัฒนาที่คูกันไป ขณะเดียวกันก็พยายามใชเพื่อสื่อสารใหคนในสังคมไดรับรูวาองคกรและผูบริหาร
มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม เนื่องจากการทําตลาดจะมุงแตใช 4P คงไมเพียงพอ ตองมีการสื่อสารที่
บอกกลาววาแบรนดทําอะไรใหสังคมสวนรวมบาง เพื่อใหทัศนคติของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายทางการตลาด 
หรือ  สาธารณชนที่เกี่ยวของมองและรูสึกในเชิงบวก  ดังภาพยนตรโฆษณาหลายชุดพยายามใช CSR เขามาเปน
สวนหน่ึงของการสื่อสารการตลาดเพื่อการสรางภาพลักษณของแบรนด เชน ไทยประกันชีวิต ธนาคารไทย
พาณิชย  โตโยตา  ทรู คอรปอเรชั่น  บริษัทดานพลังงาน เอ็กโก  หรือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ เปนตน 

สิ่งเหลานี้เปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่องคกรไมวาภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชนไมอาจหลีกเลี่ยงการใช พันธกิจความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพื่อสราง
ผลกระทบดานการสื่อสารแบรนด เนื่องจากหากสังคมอยูรอด ธุรกิจก็ยอมอยูรอดดวยเชนกัน ดังที่ ฟลิป คอตเลอร 
(Philip Kotler, อางถึงใน ประชาชาติธุรกิจ,  2548: 56) กลาวเกี่ยวกับ การที่องคกรทําโครงการกิจกรรมพันธกิจ
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  แลวตัวองคกรหรือบริษัทเองนั้นก็สามารถสรางชื่อเสียง อันดี  ความสนใจ  
และความปรารถนาดีจากชุมชน รวมทั้งการสรางความแข็งแกรงใหกับองคกรและธุรกิจไดดวย  สิ่งสําคัญคือ 
การสื่อสารที่ไดผลนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในการสรางภาพลักษณองคกรยอมสงผลในระยะยาวตอทัศนคติของ
กลุมเปาหมาย ผูบริโภค ที่จะมีตอสินคาและบริการที่อยูภายใตรมเงาขององคกรทั้งหมด    

จากที่กลาวมา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแมวาจะเปนองคกรที่ใหบริการดานการศึกษาแกเยาวชน   
พัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษาใหบุคคลที่เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศก็ตาม   แตเมื่อกลาวถึง 
คําวา “เอกชน” จึงมักเกิดภาพของการดําเนินการที่ควบคูกับการทําธุรกิจเพื่อผลกําไรเกิดขึ้นในใจของผูที่มีสวน
เกี่ยวของหรือประชาชนไมมากก็นอย สถาบันการศึกษาเหลานี้จึงใหความสําคัญกับพันธกิจความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR)  ดวยการจัดโครงการ กิจกรรม CSR ออกมาในรูปแบบและลักษณะตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนที่เปน
กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผูที่มีสวนไดเสียตอการประกอบการขององคกร ไดรับรูและมี
ความรูสึกอันดีตอสถาบันการศึกษาดังกลาว  รวมทั้ง เพื่อมุงแสดงความรับผิดชอบเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
สังคมใหอยูคูกับธุรกิจการศึกษาเชนกัน 

อยางไรก็ตาม พันธกิจความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สําหรับแตละคนแตละกลุมนั้นมีความหมายที่
แตกตางกัน  และการใหความสําคัญตอโครงการ CSR ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพิ่งจะเริ่มตน ทําใหอาจมี
ปญหาตอการรับรู การเขารวม รวมทั้งความเขาใจตอโครงการ CSR ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ดังนั้น 
การศึกษา การรับรู การเขารวม รูปแบบและลักษณะของ CSR ที่พึงประสงค ซึง่มาจากความตองการของเยาวชนที่
เปนกลุมเปาหมายหลักและผูปกครองของเยาวชน  จึงมีความสําคัญตอ  สถาบันการศึกษา   เนื่องจากกลุมดังกลาว
มีความสัมพันธโดยตรงกับการบริหารจัดการขององคกร  การกําหนด CSR ในสวนหนึ่งก็เปนการเชื่อม
ความสัมพันธ  ตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจ ความรูสึกอันดีใหเกิดขึ้น  ซึ่งผลที่ไดรับจาก
การวิจัยสามารถนํามาใชประกอบการวางแผน กําหนดกลยุทธของ CSR เพื่อการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพตอ
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การเพิ่มพลังและคุณคาของแบรนด  รวมทั้งเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาองคกรดานการศึกษาที่ยั่งยืนคูสังคม
ตลอดไปโดยเฉพาะอยางยิ่งกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการรับรูและการเขารวมโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเยาวชนและผูปกครอง 
2. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พึงประสงคของเยาวชน 

และผูปกครอง 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับรูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พึงประสงคของเยาวชนและผูปกครอง 
 

3. คําถามการวิจัย 
 1. การรับรูเกี่ยวกับโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเยาวชนและผูปกครองเปนอยางไร 
 2. การเขารวมโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเยาวชนและผูปกครองเปนอยางไร 
 3. รูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พึงประสงคของเยาวชนและ
ผูปกครองเปนอยางไร 
 4. เยาวชนและผูปกครองที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีความพึงประสงคตอรูปแบบและ
ลักษณะของโครงการ CSR  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกตางกันอยางไร 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยมุงศึกษาเฉพาะจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผูปกครองในกรุงเทพมหานคร  

และสวนภูมิภาค  เนื่องจากกลุมนักเรียนและผูปกครองดังกลาวจัดเปนกลุมเปาหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ซึ่งการสรางความรูสึกที่ดีและการครองใจกลุมคนเหลานี้มีความสําคัญตอความสําเร็จของการบริหาร
จัดการ และการสนับสนุนแบรนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางยิ่ง   

 

5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีรองรับ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับพันธกิจความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
CSR ยอมาจาก Corporate Social Responsibility หรือ พันธกิจความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  หรือ

คําที่สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย  เรียกวา บรรษัทภิบาล  และไดใหคํานิยาม CSR 
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมขององคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับยอย  เชน พนักงาน ลูกคาชุมชน 
และสังคมโดยรวม เชน สภาพแวดลอมของประเทศชาติ ของโลก เรื่องสิทธิมนุษยชนฯลฯ โดยเปนกิจกรรมที่
สอดคลองกับ พันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร  หรืออาจหมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร 
ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจาก
ภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข  
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การจัดทํา CSR นั้นมีสองแงมุมหลักๆ คือ การทําเพื่อสรางฐานตราสินคาใหติดตลาดในระยะยาว กลาวคือ   
เมื่อผูบริโภค และสังคมมองวาองคกรที่ทํา CSR เปนองคกรที่ดี    เขาก็จะรูสึกดีกับสินคา องคกรนั้นก็จะสามารถ
รักษาระดับหรือเพิ่มสวนแบงตลาดมากยิ่งขึ้นได ถือวาเปนการประชาสัมพันธองคกรและผลิตภัณฑหรือสินคา
หรือบริการขององคกร และเปนกลยุทธทางการตลาดวิธีหนึ่ง สําหรับอีกแงมุมของผูทํา CSR นั้นคือ การตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวยหวังตอบแทนกลับสูสังคมอยางแทจริง จุดประสงคการทํา CSR จึงแตกตางกันไป
ขึ้นกับการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรแตละแหง  

การทํา CSR จึงไมใชการเลือกประเด็นตามกระแสตามแฟชั่น แตในความจริงนั้นสามารถเลือกประเด็นจาก
การที่องคกรมองเห็นถึงความตองการของสังคมและใหความสําคัญตอเรื่องนั้นๆ อยางจริงจัง การริเริ่มที่จะ
แบงปนสิ่งดีๆ สูสังคม และเมื่อผูบริโภคไดเห็นถึงองคกรนั้นๆ วามีการทํา CSR อยางจริงใจแลว สิง่ที่จะเกิดขึ้น
ตามมาเองคือภาพลักษณที่ดีตอแบรนดและองคกร CSR คํานี้ไมไดจํากัดเฉพาะภาคธุรกิจ   แตเปนภารกิจของทุก
ภาคสวน ไมเวนแมแตภาควิชาการ  “...การไดรับการยอมรับหรือการที่มียอดขายเพิ่มขึ้น เปนเพียงผลพลอยได 
ไมใชการคิดจะเอาประโยชนต้ังแตแรกเริ่มของการทํา CSR   ซึ่งการทํากิจกรรม CSR นั้น  สามารถสื่อสารหรือ
ประชาสัมพันธได แตตองเปนไปในลักษณะของการสนับสนุนสิ่งดีๆ ใหเปนที่รับรูและเขาใจแกประชาชน ซึ่ง
ตรงกับหลักการสื่อสารมวลชน 4 ขอคือ การทําหนาที่ใหขอมูลขาวสาร การใหความรู รณรงคใหผูคนทําในสิ่งที่ดี 
และเชิญชวนใหคนในสังคมรวมกันทําความดี...”(สถาบันไทยพัฒน.  “สรางพลังความดี ดึงซีเอสอารตัวชวยลด
วิกฤติสังคม,” จาก http://thaicsr.blogspot.com/2008/08/blog-post_1981.html) 

สิ่งที่องคกรธุรกิจสวนหน่ึงอาจจะเขาใจผิดคือ ในการทํา CSR เปนเรื่องที่ตองทํา หรือทําอะไรก็ไดที่มีสวน
ชวยเหลือสังคม ในความเขาใจที่ถูกตองนาจะเริ่มตนจากสิ่งที่ควรทํา  โดยมองจากสังคมเปนตัวต้ังวาสังคม
ตองการอะไร   โครงการ CSR  จําเปนตองมีเอกลักษณและความแตกตาง (Differentiate)  จากการตั้งโจทยจากสิ่ง
ที่สังคมตองการอะไร    และตองการใหแสดงความรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกองคกร  ต้ังแตกระบวนการ
ผลิต  ไปจนถึงความรับผิดชอบเรื่องอื่นๆ ในสังคม   โดยผูรูดาน CSR หลายทาน อาทิ รุงโรจน รังสิโยภาส          
สงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์  และพิมพร ศิริวรรณ  แนะนําใหทําในสิ่งที่สังคมตองการ โดยมีกระบวนการศึกษาความ
ตองการอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํา CSR ไมทําเพียงเพราะเหตุผลวา
องคกรตองการทําเทานั้น ถาเปรียบเทียบก็เหมือนการทําธุรกิจที่ในยุคสมัยหนึ่งบริษัทคิดวาจะผลิตสินคาอะไรจะ
ขายอะไร   ดังนั้นการทํา CSR จึงจําเปนตองคิดจากขางนอกเขาขางในมิใชเพียงคิดจากขางในสูขางนอก  
           ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในการทําการตลาดปจจุบันนักการตลาดหรือนักสื่อสารการตลาดจําเปน ตองพึ่งพิงกับ
การทําการตลาดพรอมกับการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารที่อาศัย CSR ที่ทํา
จากความตั้งใจจริงในการทําความดี มีความรับผิดชอบตอสวนรวม เพื่อใหกลุมเปาหมาย ผูที่เก่ียวของมีสวนไดเสีย
ทั้งภายในและภายนอก ไดรับรูในสิ่งที่องคกรและแบรนดมีตอสังคม รวมทั้งเปนสวนหน่ึงในการมีสวนรวมใน 
CSR   เพื่อความยั่งยืนขององคกรและสังคมที่คูกันไป 

2. ทฤษฎีดานจิตวิทยา 
ความตองการ (Need, Want and Desire) (ศุภร เสรีรัตน.  2544:  93-97)  
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ความตองการ หมายถึง สิ่งที่จําเปนใดๆสําหรับรางกายทางกายภาพหรือจิตใจ หากมองในดานความรูสึก 
ความตองการคือ การขาดในบางสิ่งบางอยางที่มีประโยชนที่จําเปนตองมี หรือปรารถนาที่อยากไดดวยเหตุผลใดๆ 
อีกนัยหนึ่งความตองการเปนเงื่อนไขที่จําเปนตองไดรับการตอบสนอง   

ความตองการสามารถเปนไดทั้งดานรางกายและดานจิตใจ ซึ่งบุคคลมีขีดขั้นของการรูถึงความตองการที่
แตกตางกัน โดยการรู (Awareness) ถึงความตองการอาจเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับความขาดแคลนที่เปนจริง หรือ
ไดรับรู สัมผัสรู  การรูถึงความตองการอาจมีไดหลายระดับที่แตกตางตั้งแตการไมรูจนถึงระดับของความตั้งใจที่
จะมีหรือไดรับการตอบสนองความตองการทั้งหมด  

ความแตกตางระหวางความตองการ (Need) ความอยาก (Want) และความปรารถนา (Desire)  มีลักษณะ
ดังนี้   ความตองการ (Need)  เปนสิ่งจําเปนพื้นฐานที่รางกายตองการ ซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้จะมีชีวิตอยูตอไปไมได    
สวนความอยาก (Want)  เปนสิ่งที่ตองการใดๆที่ไมจําเปนตองมี แตเปนสิ่งที่ตองการ เพราะเปนความพอใจที่คาด
วาจะไดรับ และไมใชเพราะความจําเปนที่ตองมี  สวนความปรารถนา (Desire) เปนความทะเยอทะยานที่อยากได 
เปนสิ่งที่ตองการคาดคะเนเอาไว ความปรารถนาจึงเกี่ยวของกับความใฝฝนและเปนเปาหมายในระยะยาว 

การรับรู (Perception) ( ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  2539: 52-54) 
การรับรู เปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอสิ่งเราที่ไดรับ   เปนกระบวนการการเลือกรับสาร  การจัด

สารเขาดวยกัน การตีความสารที่ไดรับตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง  การรับรูจะแสดงถึงความรูสึก
จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกลิ่น ไดยิน ไดรสชาติ และไดรูสึก  การที่องคกรหรือสถาบันจะสื่อ
ใหผูรับสารกลุมเปาหมายรับรูไมใชเรื่องงาย เพราะผูรับสารตองเผชิญกับสิ่งกระตุนจํานวนมากจากผูสงสารในแต
ละวัน ทําใหขาวสารไมสามารถดึงความสนใจไดตามเปาหมายที่ตองการ สิ่งที่สําคัญ คือการรับรูนั้นจะเกี่ยวของ
กับขั้นตอนของการรับรู ซึ่งประกอบดวย  

การเลือกสรรเปดรับขอมูล (Selective exposure) เปนขั้นตอนที่ผูรับสารเปดโอกาสใหขอมูลขาวสารเขาสู
ตนเอง ซึ่งมาจากความสนใจของผูรับสารในขาวสารนั้นๆ 

การต้ังใจเลือกสรรขอมูล (Selective attention) เปนขั้นตอนที่ผูรับสารเลือกที่จะตั้งใจตอสิ่งกระตุนอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความตั้งใจรับขอมูลขาวสาร ผูสงสารจึงจําเปนตองสรางสิ่งกระตุนที่มีความ
แตกตาง หรือโดดเดนออกจากขาวสารตางๆทั้งหมด เพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการดึงความตั้งใจในการรับขาวสาร 

ความเขาใจในการเลือกรับขอมูล (Selective comprehension) เปนขั้นตอนของการตีความหมายเมื่อไดรับ
ขอมูลขาวสารวามีความเขาใจตามที่ผูสงสารสื่อสารออกไปมากนอยเพียงใด  การตีความขึ้นกับทัศนคติ  
ความเช่ือถือ และประสบการณ 

การเก็บรักษาขอมูล (Selective retention)  เปนขั้นตอนของการจดจําขอมูลบางสวนที่ผูรับสารไดเห็น  
ไดอาน ไดยิน ภายหลังการเปดรับและเกิดความเขาใจแลว ผูสงสารยังพยายามใหขอมูลขาวสารนั้นอยูใน 
ความทรงจําเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจในภายหลังอีกดวย 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  จากประชากรเยาวชนที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร   จํานวน 450 
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ตัวอยางและสวนภูมิภาค จํานวน 400 ตัวอยาง รวมขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 850 คน และผูปกครองของนักเรียน 
จํานวน 170 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,020  คน  ในการสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) ดวยการจับสลากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร และสวนภูมิภาค  และการสุม
ตัวอยางแบบโควตา (Quota  Sampling )    

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งผานการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  จากผูเช่ียวชาญ 
พิจารณาตรวจสอบและแนะนําในการแกไข ปรับปรุงเพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย  นําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนําแลวมาดําเนินการทดสอบ กับกลุมประชากรที่มี
คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางนักเรียนและผูปกครอง   เครื่องมือแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด สําหรับเยาวชน
ที่เปนนักเรียนและผูปกครอง ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  การรับรู การเขารวมโครงการ 
CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของพันธกิจความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ที่
พึงประสงคของเยาวชนนักเรียน และผูปกครอง    

สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) และการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใชสถิติ t-test ในการทดสอบความสัมพันธหรือความแตกตางของกลุม
ตัวอยางสองกลุม  และการทดสอบความสัมพันธหรือความแตกตางของกลุมตัวอยางตั้งแตสองกลุมขึ้นไปโดยใช 
ANOVA ดวยการทดสอบรายคู (Paired-Test) ตามวิธีของ Scheffe เพื่อดูวาคาเฉลี่ยกลุมใดบางที่แตกตางกัน 

 

7. ผลการวิจัย 
การวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามนักเรียนทั้งหมด 850 คนเปนเพศหญิงรอยละ 70.7 และเพศชาย รอยละ 

29.3 สวนใหญ อายุ 17 ป คิดเปนรอยละ 32.8   กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 40.7 และเรียนอยูใน
แผนกวิทย-คณิต รอยละ 39.3 สวนใหญเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01- 3.50 รอยละ 26.9 รายไดครอบครัวโดยเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวา 40,000 บาท รอยละ 47.4  สวนใหญภูมิลําเนาที่อยูคือกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 29.2   
รองลงมาคือภาคเหนือ รอยละ 25.3  

ดานผูปกครอง จํานวน 170 คน  สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.4 ชวงอายุสวนใหญคือ 40 ป ถึง 45 ป 
รอยละ 33.5 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 37.6 สวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป อาชีพอิสระ  
คิดเปนรอยละ 31.2 โดยมีรายไดครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 40,000 บาท  คิดเปนรอยละ 53.5 ดาน
ภูมิลาํเนาที่อยูนั้นสวนใหญอยูในภาคกลาง รอยละ 26.5 
 

 คําถามการวิจัย : การรับรูเก่ียวกับโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเยาวชนและผูปกครองเปน
อยางไร 

ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งที่เปนนักเรียนและผูปกครองสวนใหญรับรูขาวสารโครงการ CSR 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะนานๆครั้ง  โดยนักเรียนคิดเปนรอยละ  52.5  และผูปกครองคิดเปนรอยละ 
68.8   ซึ่งนักเรียนสวนใหญนั้นมีการรับรูเกี่ยวกับโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในรูปแบบและลักษณะ
ของการจัดติวสอบเขามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ ONET และ ANET คิดเปนรอยละ 44.4  ในขณะที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนผูปกครองสวนใหญมักมีการรับรูเกี่ยวกับโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในรูปแบบ
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และลักษณะของการปลูกปา คิดเปนรอยละ 34.1  นักเรียนและผูปกครองสวนใหญ มีการรับรูเกี่ยวกับโครงการ 
CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทโทรทัศน มากกวาสื่อประเภทอื่นๆ 

 

 คําถามการวิจัย : การเขารวมโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเยาวชนและผูปกครองเปน
อยางไร 

จากการวิจัย พบวา ดานการเขารวมโครงการ CSR นั้นกลุมตัวอยางทั้งที่เปนนักเรียนและผูปกครอง  
สวนใหญไมเคยเขารวมโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพราะไมคอยมีเวลา ไมทราบขาว และคิดวา 
ไมเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมศึกษา ไมตรงกับเวลาที่วาง  รวมทั้งไมสะดวกทางดานการเดินทาง  เปนหวงบุตรหลาน
หากตองเดินทางคนเดียว และแตละกิจกรรมไกลบาน  โดยนักเรียนที่เคยเขารวมโครงการนั้นมีรอยละ 45.4    
สวนผูปกครองที่เคยเขารวมโดยสงบุตรหลานมาเขารวมนั้นมีรอยละ 41.8  ซึ่งสวนใหญเคยเขารวมโครงการ
จํานวน 1-2 ครั้ง  นักเรียนและผูปกครองไมสามารถจดจําช่ือหรือรูปแบบโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
รวมทั้งช่ือคณะหรือมหาวิทยาลัยที่จัดโครงการได สวนช่ือโครงการและรูปแบบที่นักเรียน  จดจําไดนั้น ไดแก 
โครงการติวนองเขารั้วมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยรังสิต  การปลูกปา  การรณรงคปองกันยาเสพติด โครงการ
สรางอาคารเรียน  โครงการนักนิเทศศาสตรรุนเยาวสัญจร โครงการคายพัฒนา โครงการYouth Environment 
Camp และโครงการติวของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  สวนผูปกครองจดจําไดเพียงโครงการอนุรักษธรรมชาติ    
นักเรียนสวนใหญเคยพบเห็นโครงการ CSR ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขณะที่ผูปกครองสวนใหญเคยพบเห็น
โครงการ CSR ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

ดานความรูสึก พบวานักเรียนและผูปกครองสวนใหญมีความรูสึกช่ืนชมตอการจัดโครงการ CSR ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นับเปนการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดสิ่งดีๆ แกเยาวชนและสังคมสวนรวม  อันเปน 
การแบงปนคืนใหสังคม  สวนอิทธิพลจากการจัดโครงการ CSR สถาบันอุดม ศึกษาเอกชนมีผลตอระดับ 
การตัดสินใจเลือกสถาบันเพื่อเขาศึกษาตอหรือสงบุตรหลานมาเขาศึกษานั้นพบวานักเรียนและผูปกครองสวน
ใหญ เห็นวามีผลตอการตัดสินใจบางพอสมควรจนถึงระดับมาก  

 

คําถามการวิจัย : รูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พึงประสงคของ
เยาวชนและผูปกครองเปนอยางไร 

จากการวิจัยพบวา รูปแบบและลักษณะ CSR ที่นักเรียนมีความพึงประสงคมากที่สุด คือการมอบ
ทุนการศึกษาแกเยาวชนเรียนดีแตขาดทุนทรัพยจนสําเร็จระดับปริญญาตรี  เชนเดียวกับผูปกครองมีความพึง
ประสงคมากที่สุดตอการมอบทุนการศึกษาแกเยาวชนเรียนดี  แตขาดทุนทรัพยจนสําเร็จระดับปริญญาตรี      
นอกจากนั้นผูปกครองยังมีความพึงประสงคมากที่สุดตอรูปแบบลักษณะที่เปนการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทย  และรูปแบบลักษณะการจัดโครงการสรางจิตสํานึกใหรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อีกดวย      

   
คําถามการวิจัย : เยาวชนและผูปกครองที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีความพึงประสงคตอ

รูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกตางกันอยางไร 
ในการศึกษาความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตร กับความพึงประสงค CSR พบวานักเรียนที่ 

มีเพศ อายุ รายไดครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนาที่อยู แตกตางกัน มีระดับความพึงประสงคตอรูปแบบ 
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และลักษณะของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกตางกัน    สวนผูปกครองพบเพียงระดับการศึกษา
แตกตางกันมีความพึงประสงคตอรูปแบบและลักษณะ ของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  สวนตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตรอื่นๆไมพบความแตกตาง 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
         ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร กลุมตัวอยางทั้งที่เปนนักเรียนและผูปกครองสวนใหญรับรู
ขาวสารโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะนานๆครั้ง และการจดจําช่ือ รูปแบบโครงการ CSR  
โครงการพันธกิจความรับผิดชอบตอสังคม(CSR) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นสวนใหญไมสามารถจดจําช่ือ
หรือรูปแบบได  จากทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู บุคคลจะมีกระบวนการในการรับรู โดยจะดําเนินเปนขั้นตอน
ต้ังแตการเลือกเปดรับขาวสาร การตั้งใจในการรับขาวสาร การแปลความตีความขาวสารที่ไดรับจนเกิดความเขาใจ
ในขาวสารที่รับเขามา  การจดจําในขาวสารนั้นเพราะตรงกับความสนใจ ความตองการของผูรับสาร  ดังนั้น 
ขาวสารโครงการ CSR ที่กลุมตัวอยางมีการรับรูนอยนั้น อาจมาจากขาวสารที่สถาบันการศึกษาเผยแพรผานสื่อ
ตางๆ ไมมีจุดกระตุนใหเกิดความสนใจหรือไมตรงกับชวงเวลา หรือสิ่งแวดลอมตางๆไมเอื้ออํานวยจึงทําให
นักเรียนและผูปกครองไมเลือกที่จะเปดรับตั้งแตเริ่มตน  รวมทั้งอาจมาจากความไมเขาใจและไมตรงกับความ
ตองการในโครงการกิจกรรม CSR   อีกทั้งกลุมตัวอยางยังไดรับขาวสารจากสื่อตางๆ หรือใหความสนใจขาวสาร
อื่นๆ อีกมากมายในแตละวัน ทําใหขาวสารโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถเขาไปอยูใน 
ความสนใจไดตามจุดมุงหมายที่ตองการ  กลาวไดวาการรับรูนั้นไมไดขึ้นอยูกับสิ่งกระตุนทางกายภาพเทานั้น แต
ยังขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมโดยรอบและเงื่อนไขภายในบุคคลอีกดวย นอกจากนั้นการเผยแพรขาวสารเพื่อกระตุน 
การรับรูผานสื่อที่ตรงและเขาถึงกลุมเปาหมาย อาจเกี่ยวของกับการวางแผนสื่อเพื่อการสรางประสิทธิภาพของ 
การเขาถึงกลุมเปาหมายอีกดวย ในสวนการกอใหเกิดการจดจํานั้น จําเปนตองอาศัยเวลาและความตอเนื่องของ
แผนระยะยาว รวมถึงการสรางความเชื่อมโยงกับสิ่งที่กลุมเปาหมายกําลังมีปญหาหรือมีความตองการในสิ่ง
เหลานั้น  เนื่องจากการเก็บรักษาขาวสารนั้น บุคคลจะเก็บขอมูลไวในสวนที่เลือกสรรแลว เปนขอมูลที่สนับสนุน
ทัศนคติหรือความเชื่อของตนเทานั้น   จึงจําเปนตองสรางสรรคขาวสารขอมูลเพื่อสนับสนุนขาวสารที่ผูรับสารได
ทําการเก็บรักษาไวดวย ซึ่งจะเกี่ยวของกับการจดจําสิ่งตางๆ ตามที่สถาบันการศึกษาตองการ   
        ในประเด็นรูปแบบและลักษณะของโครงการ CSR สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พึงประสงคของนักเรียน
และผูปกครอง  คําตอบที่พบนั้นสวนใหญพึงประสงคตอรูปแบบและลักษณะของการมอบทุนการศึกษาแก
เยาวชนเรียนดีแตขาดทุนทรัพยจนสําเร็จปริญญาตรี  ที่สอดคลองกับงานวิจัยที่ดําเนินการโดย บริษัท บีเอ็ม อาร
เอส เอเชีย จํากัด (วีโร พับลิค รีเลช่ันส,  2552) ไดสํารวจทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอเรื่อง CSR   พบวาผูบริโภค
กวารอยละ 36 ใหความสําคัญกับเรื่องของ “CSR” (Corporate Social Responsibility) หรือ “ความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร” ในดานการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนเปนหลัก   รวมทั้งเห็นวาการใหการศึกษาเปน
รูปแบบการทํา CSR ที่ด ี    อยางไรก็ตาม การสรางสรรคและนําเสนอโครงการ CSR ของสถาบันการศึกษา  
เพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียนนั้น จําเปนตองพิจารณาวาการบริจาค  
ใหทุนการศึกษา หรือมอบสิ่งของอุปกรณนั้น เปนการบริจาคหรือใหเพียงเพื่อใหเกิดภาพลักษณในเชิง
ประชาสัมพันธเทานั้น  หรือ เปนการบริจาคแบบเชิงกลยุทธ (Creative Philanthropy) แนวคิดที่พยายามตอบโจทย
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การบริจาค ใหมีประสิทธิผลมาก การกําหนดเปาหมายใหชัดในการวางกลยุทธ CSR ดวยการเลือกประเด็นทาง
สังคมเฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือมุงเนน CSR เฉพาะดานใดดานหนึ่ง ทั้งในแงของผลกระทบตอ
สังคม และผลตอบแทนทางธุรกิจจากการลงทุน   จะเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจนกวาการทําในหลากหลายประเด็น 
เพราะตองไมลืมวาในแตละองคกรมีทรัพยากรจํากัด ที่สําคัญการกําหนดเปาหมาย ดวยการใหน้ําหนักกับประเด็น
ทางสังคมประเด็นใดประเด็นหนึ่งใหชัด จะนําไปสูการกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ที่จะสงผลตอ
ประสิทธิผลของโครงการที่เพิ่มมากขึ้น อาจเปนลักษณะที่ใชเพื่อการประชาสัมพันธองคกร ใชเพื่อพัฒนาชื่อเสียง 
ภาพลักษณ และตราสินคา(Brand) ขององคกร หรือใชเพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจ 
 ดังนั้น ในดานการตลาดและการสรางภาพลักษณเพื่อการสราง สนับสนุนความเปนแบรนดนั้น จัดเปนสวน
ที่เปนผลที่เกิดจากการมีความตั้งใจจริง ทําอยางที่พูดหรือตามที่กําหนดเปนพันธกิจในแผนดําเนินธุรกิจหรือ
บริการขององคกร เปนการทําดีจากใจสูสังคมสวนรวม จึงสามารถสนับสนุนแบรนดใหแข็งแกรงและอยูในใจ
ของผูคนไดอยางยั่งยืนตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร”  มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 
1.เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตรในเขต
กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร 3. ศึกษาถึงความสัมพันธ
ของลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตร กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร 
และ 4. ศึกษาถึงความสัมพันธของพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตร กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร โดยการสํารวจผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดครอบครัว และสถานะสมรส มีผลทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุ
ผูชมภาพยนตรแตกตางกัน  

ในสวนของพฤติกรรมการชมภาพยนตร (การศึกษาขอมูลกอนการรับชมภาพยนตร  บุคคลที่รับชม
ภาพยนตร ความถี่ในการรับชมภาพยนตร  และเวลาในการรับชม) ที่แตกตางกัน มีผลทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดระดับอายุภาพยนตรแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ :  การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร  การจัดประเภทภาพยนตร การจัดระดับภาพยนตร  

 
ABSTRACT 
 The objectives of the research on “A Study of the Relationship between Movie Viewing Behaviors of 
Bangkok Movie Viewers and their Opinion on Movie Ratings” are: 1) to study the characteristics of different 
demographics and movie viewing behaviors of Bangkok movie viewers; 2) to study the opinions of Bangkok 
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movie viewers on movie ratings; 3) to study the relationships between demographical characteristics of 
Bangkok movie viewers and their opinions on movie ratings; and 4) to study the relationships between movie 
viewing behaviors of Bangkok movie viewers and their opinion on movie ratings. This research is a study on 
400 Bangkok movie viewers 
 The result of the research shows that demographic characteristics variables, which are gender, age, 
education, occupation, income and marriage status, results in different opinions on movie ratings. 
 The research also found that movie viewing behaviors such as researching movie information before 
viewing, the person accompanied the viewer, frequency of viewing, and time of viewing has an effect on the 
viewer’s options. 
 

KEYWORDS: Movie ratings, Movie classification, Ratings system 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ลักษณะของการควบคุมเนื้อหาของภาพยนตรมีหลายวิธีการ ทั้ง จากภาครัฐ จากอุตสาหกรรมภาพยนตร 

และจากภาคประชาชน สําหรับประเทศไทยในปจจุบันใชวิธีการควบคุมจากรัฐ โดยใชวิธีการตรวจภาพยนตร    
ซึ่งเปนกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาของภาพยนตรใหอยูในกรอบที่กําหนดกอนที่จะไดรับอนุญาตใหฉายใน 
โรงภาพยนตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหบุคคลลอกเลียนแบบ และเพื่อปองกันการนําเนื้อหาที่มี   
ลักษณะโนมนาวไปในทางยั่วยุ หรือสงเสริมใหเกิดอาชญากรรม หรือชักจูงใหผูชมนิยมชมชอบ ไปเปนแบบอยาง
ในการประพฤติช่ัว รวมทั้งเนื้อหาประเภทที่ทําใหเกิดการเสื่อมเสียศีลธรรม วัฒนธรรมอันดี และอาจเปน     
มูลเหตุของความไมสงบเรียบรอยในสังคม นอกจากนี้ ยังรวมถึงเรื่องความสงบเรียบรอยของประเทศ หลีกเลี่ยง
เนื้อหาที่อาจกอใหเกิดการดูหมิ่นตอรัฐ หรือพนักงานของรัฐ หรือกอใหเกิดความบาดหมางระหวางประเทศ หรือ
ระหวางเช้ือชาติ (อิทธิพล ยินดี 2541: 621-622) 

กฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับภาพยนตรนี้ ใชบังคับตั้งแตป พ.ศ.2473 โดยมี 
การแกไขลาสุดในป พ.ศ.2515 ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ไมเหมาะสมกับสภาวการณที่สังคมพัฒนาเปลี่ยนแปลง
กาวหนาไปเปนอยางยิ่ง (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร 2542: 15) โดยเฉพาะในมาตรา 4 ซึ่งบัญญัติวา  

“ทานหามมิใหทําหรือฉาย หรือแสดง ณ สถานที่มหรสพ ซึ่ง
ภาพยนตรหรือประกาศกอปรดวยลักษณะฝาฝนหรืออาจฝาฝนตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ถึงแมเพียงวาการทําหรือ
ฉายหรือการแสดงภาพยนตรหรือประกาศนั้นๆ นาจะมีผลเชนวา
นั้น ทานก็หามดุจกัน”  

ดวยกฎหมายและระเบียบขอบังคับซึ่งเครงครัด ผูสรางภาพยนตรจึงมักหลีกเลี่ยงการสรางภาพยนตรที่อาจ
ฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว สงผลใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ทั้งในสวนของเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ และ
การดําเนินเรื่อง ไมสามารถพัฒนาแขงขันกับอุตสาหกรรมภาพยนตรของตางประเทศได (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร 
2542: 15) โดยกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของการสรางภาพยนตรเปรียบเสมือนกรอบสมมติที่กําหนดให
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ผูสรางภาพยนตรไมสามารถแสดงความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มที่ สงผลใหเกิดความจําเจทั้งในสวนของเนื้อหา 
และการนําเสนอของภาพยนตร 

นอกจากนั้น ยังมีปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจภาพยนตร ไมวาจะเปนเรื่องความแตกตางของ
มาตรฐานการตรวจพิจารณาของเจาพนักงานผูพิจารณาภาพยนตรแตละชุด ความเขมงวดที่แตกตางกัน  
การพิจารณาภาพยนตรซึ่งตองคํานึงถึงผูชมภาพยนตรทุกระดับ ในทุกสภาพการชม และ การเปลี่ยนแปลงของ
บริบทแวดลอมของกฎหมายภาพยนตร ทั้งดานวัฒนธรรม เทคโนโลยี และพัฒนาการของสื่ออื่นๆ รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงของระบบการควบคุมภาพยนตรในตางประเทศ 

ดงันั้นผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย จึงมีความพยายามที่จะยกเลิก หรือปฏิรูปกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับที่ใชกันอยูในปจจุบัน โดยเมื่อประมาณป 2533 ไดมีความพยายามในการผลักดันใหมี 
การยกเลิกการเซ็นเซอรภาพยนตร และใชระบบ Rating แทน รวมถึงใหมีการจัดตั้งสภาภาพยนตรโดยกําหนดให
ภาคเอกชนเปนผูดูแลกันเอง ตามรูปแบบของตางประเทศ  
 การควบคุมสื่อภาพยนตรของประเทศไทย จึงนาจะมีการปรับเปลี่ยนจากระบบการตรวจพิจารณาใหมี
ความเหมาะสม และเปนที่ยอมรับกันในปจจุบัน โดยประเทศที่พัฒนาแลว สวนใหญจะใชระบบการจัดแบงระดับ
ผูชม (Rating) ซึ่งจะมีรูปแบบ และกระบวนการดําเนินงานในการแบงระดับที่หลากหลายแตกตางกันในแตละ
ประเทศ แมแตประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตนแบบของระบบการจัดแบงระดับผูชม ก็ยังมีการปฏิรูป ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง 
 ดังนั้น จึงมีความสําคัญและมีความตองการศึกษาถึงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุผูชม
ภาพยนตรของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงความพรอมของผูชมภาพยนตร ในสวนของ 
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร และศึกษาการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตร เพื่อจะไดนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการนําระบบการจัดแบงระดับผูชมภาพยนตรมาใชในประเทศไทย และการวางแผนเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรใหเปนที่เขาใจของประชาชนทั่วไป 
 

2.วัตถุประสงคในการวิจัย 
1. ศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษาถึงความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตร กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร  

4. ศึกษาถึงความสัมพันธของพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตร กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร  
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 สมมุติฐานการวิจัย  

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตร มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบง
ระดับอายุผูชมภาพยนตร  

2. พฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตร มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบง
ระดับอายุผูชมภาพยนตร 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง  
(Self-administered Questionnaire) ซึ่งประกอบไปดวยคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) แบงออกเปน 3 
สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการชมภาพยนตรของผูตอบ 
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
ในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอมูลดวย

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 11.0 เพื่อคํานวณคาสถิติตางๆ ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการแจกแจงหรืออธิบาย

ลักษณะทั่วไปของขอมูลที่ใชในการศึกษา สถิติที่ใชไดแก คารอยละ โดยแสดงในรูปตารางแจกแจงความถี่ 
และคาเฉลี่ย 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการหาความสัมพันธของตัวแปร และทดสอบ 
สมมติฐานของการวิจัย โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  
ผลจากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.8 ในขณะที่

อายุของผูตอบแบบสอบถามคอนขางใกลเคียงกัน โดยมีอายุต้ังแต 15 ป ถึง 20 ปบริบูรณ รอยละ 22.5 รองลงมา  
มีอายุต้ังแต 26 ป ถึง 30 ปบริบูรณ รอยละ 21 และ มีอายุต้ังแต 21 ป ถึง 25 ปบริบูรณ รอยละ 20 

ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ รอยละ 52.3 มีอาชีพเปน ลูกจาง/พนักงานบริษัท  
รอยละ 35 โดยมีรายไดครอบครัวอยูในชวง เดือนละ 10,001-25,000 บาท มากที่สุด รอยละ 51.7 สําหรับสถานะ
สมรสของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 70.8 เปนโสด 
 สวนที่ 2 พฤติกรรมการชมภาพยนตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลจากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ รอยละ 76 เคยศึกษาขอมูลของภาพยนตรกอนการ
รับชมภาพยนตร โดยไปชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรเครือเมเจอรมากที่สุด รอยละ 55.5  
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ผูตอบแบบสอบถามไปรับชมภาพยนตรกับเพื่อนถึงรอยละ 38.3 รองลงมาคือ แฟน รอยละ 28.8 และ
ครอบครัว รอยละ 26.8 โดยสวนใหญ รอยละ 51 รับชมภาพยนตร เดือนละ 1-2 เรื่อง 

สําหรับวัน และเวลาในการรับชมภาพยนตร พบวา รอยละ 19 ไปชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตย ต้ังแต
เวลา 12.01-15.00 น. รองลงมา รอยละ 16.75 ไปชมในวันเสาร-อาทิตย ต้ังแตเวลา 18.01-21.00 น.  

กลุมตัวอยางรับชมภาพยนตรประเภท ตลก ขบขัน มากที่สุด คือ รอยละ 35.3 และชอบภาพยนตรที่ผลิต
จากประเทศสหรัฐอเมริกาถึง รอยละ 53 โดยสวนใหญ รอยละ 48.5 รับชมภาพยนตรเพื่อความบันเทิง รองลงมา 
รอยละ 31.8 เพื่อพักผอนหยอนใจ นอกจากนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 45.8 ชมภาพยนตรที่เขาฉาย
มาแลว 1-2 สัปดาห รองลงมา รอยละ 42.3 ชมภาพยนตรที่เขาฉายในสัปดาหแรก โดยสวนใหญ รอยละ 86.5  
ซื้อต๋ัวเขาชมภาพยนตร ณ ชองจําหนายตั๋ว ในวันที่ชมภาพยนตร 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร (Movie Rating) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 43.5 มีความคิดเห็นวา ควรใชสัญลักษณที่เปนการผสมระหวาง

พยัญชนะไทย และตัวเลข โดย รอยละ 24.8 เห็นวาควรใหอุตสาหกรรมภาพยนตรเปนผูรับผิดชอบในการจัดแบง
ระดับอายุผูชมภาพยนตร 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากวา ประเภทภาพยนตรควรแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก ภาพยนตร
ทั่วไป ภาพยนตรที่ผูชมที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป ผูปกครองควรแนะนํา ภาพยนตรที่ผูชมที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป ตองมี
ผูปกครองเขาชมดวย ภาพยนตรที่หามผูชมภาพยนตรตํ่ากวา 18 ปเขาชม และ ภาพยนตรที่หามฉาย 

สวนเกณฑการพิจารณาภาพยนตร ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดวา ควรใชเกณฑ ความรุนแรง / 
อาชญากรรม โป / เปลือย / อนาจาร และ การใชยาเสพติด  

สําหรับระบบการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากวา ควรมีหนวยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรโดยเฉพาะ โดยใชรูปแบบคณะกรรมการในการพิจารณา 
ซึ่งมีจํานวน 5-7 คน โดยมีความหลายหลายจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามยังเห็นดวยมากวา คณะกรรมการควรมีมากกวา 1 ชุด และสามารถทํางานได 
อยางเต็มเวลา 
 ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากวา กระบวนการพิจารณาจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรควรเริ่มจาก 
การยื่นคํารองขอพิจารณาภาพยนตรพรอมระบุระดับภาพยนตรที่ตองการ คณะกรรมการจะรวมรับชมภาพยนตร
รวมกัน อภิปรายถึงประเด็นตางๆ แลวจึงใชมติเสียงขางมากในการกําหนดระดับ ถาระดับที่พิจารณาไมตรงกับ
ระดับที่ผูยื่นคํารองระบุ ผูยื่นคํารองสามารถชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมการได หลังจากนั้น คณะกรรมการจะ
ประกาศระดับ พรอมเหตุผล ซึ่งผูยื่นคํารองสามารถยื่นอุทธรณ หรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงระดับ หรือ  
ยื่นคํารองขอใหพิจารณาใหมได 

สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1. ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรแตกตางกัน  
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 ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเภทภาพยนตรตามระดับอายุของ
ผูชมภาพยนตร, เกณฑการพิจารณาที่ควรใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร และคณะกรรมการพิจารณา
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 ในขณะที่ ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ สัญลักษณที่ใชใน 
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, ประเภท
ภาพยนตรตามระดับอายุของผูชมภาพยนตร, เกณฑการพิจารณาที่ควรใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, 
ระบบของการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, คณะกรรมการพิจารณาการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร  
และขั้นตอนที่ควรอยูในกระบวนการพิจารณาจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ สัญลักษณที่ใชใน 
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, ประเภท
ภาพยนตรตามระดับอายุของผูชมภาพยนตร และระบบของการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน  
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 สวน ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ สัญลักษณที่ใชใน 
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, ระบบของ
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร และคณะกรรมการพิจารณาการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่วา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดครอบครัวแตกตางกัน มีผลทําให 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรแตกตางกัน นั้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สัญลักษณที่ใช
ในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร  
และคณะกรรมการพิจารณาการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 และ ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานะสมรสแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ สัญลักษณที่ใชใน 
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร และขั้นตอนที่ควรอยูในกระบวนการพิจารณาจัดแบงระดับอายุผูชม
ภาพยนตร แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานที่ 2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมและลักษณะการชมภาพยนตรแตกตางกัน มีผลทําให
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน  

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาขอมูลภาพยนตร กอนการชมภาพยนตรแตกตางกัน มีผลทําให  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณที่ใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดแบง
ระดับอายุผูชมภาพยนตร และประเภทภาพยนตรตามระดับอายุของผูชม แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ในขณะที่ ผูตอบแบบสอบถามที่มีบุคคลไปรับชมภาพยนตรดวยแตกตางกัน มีผลทําให ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเภทภาพยนตรตามระดับอายุของผูชมภาพยนตร, เกณฑการพิจารณาที่ควรใชในการจัดแบงระดับอายุ
ผูชมภาพยนตร, ระบบของการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร คณะกรรมการพิจารณาการจัดแบงระดับอายุผูชม
ภาพยนตร และขั้นตอนที่ควรอยูในกระบวนการพิจารณาจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีความถี่ในการรับชมภาพยนตรแตกตางกัน มีผลทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สัญลักษณที่ใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, ประเภทภาพยนตรตามระดับอายุของผูชมภาพยนตร  
และเกณฑการพิจารณาที่ควรใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีเวลาในการรับชมภาพยนตรแตกตางกัน มีผลทําให สัญลักษณที่ใชใน 
การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, ประเภทภาพยนตรตามระดับอายุของผูชมภาพยนตร, เกณฑการพิจารณาที่
ควรใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร, ระบบของการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร และขั้นตอนที่ควร
อยูในกระบวนการพิจารณาจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

นอกจากนั้น ผูตอบแบบสอบถามที่มีความชอบประเทศที่ผลิตภาพยนตร แตกตางกัน มีผลทําให  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการพิจารณาภาพยนตรที่ควรใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรแตกตางกัน 
ในขณะที่ ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะภาพยนตรที่เขาฉายแตกตางกัน มีผลทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน และ ผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะ
การซื้อต๋ัวชมภาพยนตรแตกตางกัน มีผลทําใหเกณฑการพิจารณาภาพยนตรที่ควรใชในการจัดแบงระดับอายุผูชม
ภาพยนตรแตกตางกัน 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร ในสวนของ สถานที่ในการรับชมภาพยนตร  
วันในการรับชมภาพยนตร ประเภทของภาพยนตรที่ชอบ เหตุผลที่รับชมภาพยนตร ที่แตกตางกัน ไมมีผลทําให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร แตกตางกัน 
 

5. อภิปรายผล 
1. ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 76 ศึกษาขอมูลของภาพยนตรกอนการรับชมภาพยนตร แสดงใหเห็นวา 

ผูชมภาพยนตรในปจจุบัน มีความสนใจที่จะศึกษาขอมูลของภาพยนตร ซึ่งถามีการจัดแบงระดับอายุผูชม
ภาพยนตร ผูที่เก่ียวของในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร ควรจัดใหมีขอมูลที่เกี่ยวของกับ ระดับอายุผูชม
ภาพยนตร ใหงายตอการคนหาขอมูล ซึ่งควรผนวกรวมกับ ขอมูลที่เกี่ยวของกบัภาพยนตร ในสื่อโฆษณาตางๆ 
ของภาพยนตร หรืออาจเปนการใหขอมูลผานชองทางของหนวยงานที่รับผิดชอบ ไมวาจะเปนการประกาศทางสื่อ
สิ่งพิมพ หรือทางสื่ออิเล็คทรอนิคส โดยเฉพาะอยางยิ่งทางเว็บไซทของหนวยงานที่รับผิดชอบ ควรจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อทําการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับระดับอายุผูชมภาพยนตร 

2. สําหรับสัญลักษณที่ใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร ควรใชสัญลักษณที่ผสมกันระหวาง
พยัญชนะไทย และตัวเลข เพราะสัญลักษณไทยสื่อไดถงึความเปนไทย ประกอบกับตัวเลข ซึ่งจะชวยแบงแยก
ระดับอายุผูชมภาพยนตร ใหผูชมภาพยนตรสามารถเขาใจไดงาย ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 43.5 เห็นวาควรใช
สัญลักษณที่ผสมกันระหวางพยัญชนะไทย และตัวเลข สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากความเคยชิน ที่ไดเห็นการจัด
ระดับความเหมาะสมทางโทรทัศน ซึ่งเปนสัญลักษณที่ผสมกันระหวางพยัญชนะไทย และตัวเลข  
 ในหลายประเทศ สัญลักษณที่ใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรในสื่อโทรทัศน และสื่อภาพยนตร 
จะคลายคลึงกัน ดังนั้น จึงมีความเปนไปได ที่สัญลักษณที่ใชในการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร อาจเปน
สัญลักษณเดียวกันกับที่ใชในสื่อโทรทัศน  
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3. เกณฑที่ควรใชในการพิจารณาการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรที่ตองนํามาพิจารณา ไดแก เกณฑ
ความรุนแรง/อาชญากรรม เกณฑโป/เปลือย/อนาจาร และเกณฑการใชยาเสพติด โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย
มากที่สุด ในขณะที่เกณฑอื่นๆ ไดแก ภาษาที่ใชในภาพยนตร ศีลธรรม/พฤติกรรมไมเหมาะสม เกณฑสะเทือน
ขวัญ หวาดเสียว เกณฑชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเกณฑความมั่นคงของรัฐ/ความสัมพันธระหวางประเทศ 
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับเกณฑความรุนแรง/
อาชญากรรม เกณฑโป/เปลือย/อนาจาร และเกณฑการใชยาเสพติด ซึ่งนาจะตีความหมายไดวา เปนเกณฑที่ใช
พิจารณาเพื่อปกปองเด็กและเยาวชน ในขณะที่เกณฑอื่นๆ ยังคงตองนํามาพิจารณาในการจัดแบงระดับอายุผูชม
ภาพยนตรดวย  
 

6. ขอเสนอแนะ 
1. ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร ควรใหความสําคัญกับการจัดแบงระดับอายุ

ผูชมภาพยนตร ในหลายมิติ ไมวาจะทางเศรษฐกิจ หรือทางวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบตอสังคม ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว และผูปกครองควรตระหนัก และใหความสําคัญกับ การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร โดยการให
คําแนะนํา และใหความรูแก เด็กและเยาวชน ในการเลือกรับชมภาพยนตร 

2. ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร ควรมีการเผยแพร และทําความเขาใจกับ
ระบบการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร ซึ่งถือวาเปนแนวความคิดใหม สําหรับผูชมภาพยนตร รวมถึงบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของ เชน ผูปกครอง 

3. ควรมีการประเมินผล เพื่อปรับปรุง แกไข การจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตร ใหทันสมัย และ
สอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

4. การศึกษาวิจัยนี้ มีขอจํากัดคือศึกษาผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรนั้น ควรมีการขยายการศึกษาไปยังจังหวัดตางๆ เพื่อพิจารณาถึงบริบท 
และสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ในจังหวัดตางๆ วา จะมีความคิดเห็นอยางไรบาง รวมถึง ควรศึกษาวา การ
จัดแบงระดับอายุผูชมภาพยนตรจะมีผลอยางไรบางกับชุมชนทองถิ่น 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย  ความสัมพันธ
ระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
และประเมินมูลคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย  โดยใชแบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย  (Capital Asset 
Pricing Model: CAPM) สําหรับประเมินมูลคาหลักทรัพย ศึกษาหลักทรัพยกลุมธนาคาร  ขอมูลรวบรวมจาก
รายงานการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ ประกอบดวย ดัชนีตลาดหลักทรัพย ราคาหลักทรัพยในกลุม
ธนาคาร ขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคารพาณิชยไทยรวบรวมจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยเพื่อใชเปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย ฯ เทากับรอยละ 1.6318 ตอเดือน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย
กลุมธนาคารเทากับรอยละ 1.3803 ตอเดือน หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
หลักทรัพยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  คาความเสี่ยงที่วัดโดยคา
เบตาผลการศึกษาพบวามีจํานวน 5 ธนาคารที่มีคาเบตามากกวาตลาดหลักทรัพย ฯคือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน)   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน) นอกนั้นมีคาเบตานอยกวาตลาดหลักทรัพย ฯ  เมื่อนําอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของหลักทรัพยเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการตามแบบจําลอง CAPM  
มี 4 ธนาคารที่ราคาตลาดต่ํากวาที่ควรจะเปน (Undervalued) และ 6 ธนาคารที่ราคาตลาดสูงกวาที่ควรจะเปน 
(Overvalued)  ผลการทดสอบระดับความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารกับตลาด
หลักทรัพย ฯ พบวาอัตราผลตอบแทนของกลุมธนาคารมีระดับความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ 
 

คําสําคัญ :  อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง คาเบตาและแบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were : 1) to study rate of return and risk on listed company stock 2) to study 
the relationship between rate of return on listed company stock  and the Stock Exchange of Thailand (SET) and 
3) to evaluate the appropriate value of stock in banking sector.  The Capital Asset Pricing Model (CAPM) was 
used to evaluate the stock value.  Data gathering from stock purchasing reports in SET which composed of SET 
index and stock price (banking sector).The 12 months deposit account interest rate from Bank of Thailand was 
collected as risk free rate stock representative.   Findings showed that the return on stock purchasing was 1.6318 
percent per month.  The return on stock from banking sector was 1.3803 percent per month.  Results also 
showed the top five rate of return were Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY), The 
KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK), Siam Commercial Bank Public Company Limited 
(SCB), Bangkok Bank Public Company Limited (BBL), and Krung Thai Bank Public Company Limited 
(KTB).  Five stocks in the sample of this study showed risk (beta) higher than SET i.e KBANK, KTB, SCB, 
BBL, and ACL Bank Public Company Limited (ACL). When comparing expected rate of return with required 
rate of return, the result showed that 4 stocks have undervalued and 6 stocks have overvalued. Results also 
showed that rate of return from banking stock has positive relation with market return at 0.01 significant level. 
 

KEYWORDS: Rate of return, Risk , Beta, Capital asset pricing model (CAPM) 

 

1.ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 

 แนวโนมผลตอบแทนที่ไดรับจากการออมเงินผานสถาบันการเงินตาง ๆ ลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) เปนอีกชองทางหนึ่งของทั้งการออม 
และการลงทุนที่นาสนใจ   จากขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตเปดตลาดหลักทรัพยฯ จนถึงปจจุบัน  
ผลตอบแทนที่ไดเปนตัวเงินจากการถือหุนมากกวาที่ไดจากเงินฝากกวา 3 เทา (Total Nominal Return)   
กลุมผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยมีอยูทั้งหมด 3 ประเภทคือ ผูลงทุนบุคคล (Retail Investors) ผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศ (Local Institutions) และผูลงทุนตางประเทศ (Foreign Investors) การลงทุนสวนใหญมากกวารอยละ 50 
มาจากผูลงทุนบุคคลในประเทศ (www.setsmart.com) ซึ่งมีจํานวนไมนอยของนักลงทุนกลุมนี้ที่ยังขาดความเขาใจ
ที่แทจริงในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย ดังนั้นกอนที่จะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยใด ผูลงทุนควรมี
หลักเกณฑในการพิจารณาลงทุน นอกจากอัตราผลตอบแทนที่ไดรับแลว ปจจัยเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนเปน
อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการพิจารณาลงทุน เนื่องจากความเสี่ยงหมายถึงโอกาสที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามที่
ตองการ  การตัดสินใจลงทุนจึงตองพิจารณาทั้งผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับกับความเสี่ยง  การศึกษาครั้งนี้ไดนํา 
แบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย สําหรับนํามาประเมินราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือกศึกษาหลักทรัพยกลุมธนาคาร เนื่องจากเปนกลุมหลักทรัพยที่มีมูลคา
การซื้อขายรวม (Total Value) สูงสุด 5 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย ฯ มีสภาพคลองสูง การซื้อขายมีอยาง
สม่ําเสมอ และมีประวัติการซื้อขายที่นานพอควร     
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2.วัตถุประสงคของการวิจัย    
เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย  ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยฯและประเมินมูลคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย โดยใช
แบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย สําหรับประเมินมูลคาหลักทรัพย ศึกษาหลักทรัพยกลุมธนาคาร                       
 
3.ทบทวนวรรณกรรม  

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยใชแบบจําลองในการกําหนดราคา
หลักทรัพย (CAPM) ที่พัฒนาจาก William F. Sharpe  ไดมีการนิยมใชกันอยางแพรหลาย  โดยเฉพาะในประเทศที่
มีนักลงทุนสนใจลงทุนในหลักทรัพย อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฮองกง ประเทศสิงคโปร ประเทศ
อังกฤษ แบบจําลอง CAPM เปนสมการแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการกับคา
เบตา ซึ่งเปนมาตรวัดความเสี่ยงที่เปนระบบ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาในดลุยภาพน้ันอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุน
ตองการจากการลงทุนในหลักทรัพยหนึ่งจะเทากับอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยงบวก
ดวยผลคูณระหวางสวนชดเชยความเสี่ยงตามตลาดและคาเบตาของหลักทรัพยนั้น(สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน, 
2548)  แบบจําลอง CAPM ไดกลาววาหากมีการกระจายการลงทุนเปนอยางดี  ความเสี่ยงสวนที่ยังคงอยูในกลุม
หลักทรัพยจะมีเพียงความเสี่ยงที่เปนระบบเทานั้น    
 จากหลายงานวิจัยในเรื่องอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย  ไดทดสอบกับ
แบบจําลอง CAPM อยางตอเนื่อง   แบบจําลอง CAPM เหมาะสําหรับเปนเครื่องมือในการพิจารณาประเมินคา
หลักทรัพย (Stock Valuation) เพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยไดดีวิธีหนึ่ง   การศึกษาวิจัยเรื่องนี้สวน
ใหญจะศึกษากับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศตาง ๆ  แตจะมีความแตกตางกันในเรื่องของ
วิธีการศึกษา  กลุมตัวอยาง และชวงระยะเวลา  มีหลายงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาเรื่องอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง  โดยสวนใหญเลือกจากกลุมหลักทรัพยที่มีปริมาณการซื้อขายคอนขางสูง ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  แตบางงานวิจัยศึกษาเฉพาะเจาะจงกลุมหลักทรัพย  ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประทศ
ไทย  อาทิ งานวิจัยของ   เจริญใจ ทองนุม (2547)  เลือกศึกษากลุมบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย  เจษฏา อารีพจนา 
(2539)  เลือกศึกษากลุมธนาคาพาณิชย    สําหรับงานวิจัยของไพบูลย เสรีวัฒนา (2526) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย  โดยใชขอมูลเปนรายเดือนของหลักทรัพยที่มีการซื้อขายมาก
ที่สุดระหวางชวงการศึกษา  ทดสอบโดยใชทฤษฏี CAPM และทฤษฏี Arbitrage Pricing  สําหรับงานวิจัยของ 
นงนุช มั่นคงดี (2544) เลือกศึกษาหลักทรัพยที่อยูในดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50  (SET 50) 
งานวิจัยของเกรียงไกร เดชบํารุง (2542) ศึกษาหลักทรัพยเฉพาะในกระดานตางประเทศ  จากผลการวิจัยพบวา
การศึกษาในเรื่องนี้สามารถใชตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยเปนตัวแบบที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง  เพื่อเปนประโยชนสําหรับนักลงทุนสําหรับใชเปน
แนวทางในการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยอยางมีเหตุผล    
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4.ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมประชากรมาจากหลักทรัพยในหมวดธนาคาร  เนื่องจากมีมูลคาการซื้อขายรวมสูงสุด 5 อันดับแรก
ของตลาดหลักทรัพยฯ  หลักทรัพยในกลุมธนาคารมีมูลคาการซื้อขายรวม 978,404.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 14.74 จากมูลคาการซื้อขายรวมทั้งหมดของตลาดหลักทรัพยฯ  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551)   
มีจํานวนทั้งสิ้น 10 ธนาคารที่มีขอมูลสมบูรณในชวงที่ทําการศึกษา ระหวางป 2546-2550  ประกอบดวย 1) 
ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน): ACL 2)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) : BAY 3) ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน): BBL 4) ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) : BT 5) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : 
KBANK  6)  ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน): KK 7) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : KTB 8) ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน): SCB 9) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน): TISCO และ 10) ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน): TMB  
 การรวบรวมขอมูล   
 ขอมูลสําหรับการศึกษาเปนขัอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) จัดเก็บขอมูลเปนรายเดือน 
ระหวางเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนธันวาคม 2550 รวบรวมจากรายงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(www.setsmart.com) และรายงานจากธนาคารแหงประเทศไทย ขอมูลที่รวบรวมมีดังนี้ 
 1.  รายงานการซื้อขายหลักทรัพยกลุมธนาคารในตลาดหลักทรัพยฯ (ราคาปดรายเดือน) สําหรับนํามา

คํานวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (Ri)  

 2.  ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ (SET Index) รายเดือน สําหรับคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยฯ 

(RM) 

 3.  รายงานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคารพาณิชยไทย จากธนาคารแหงประเทศไทย 

สําหรับใชเปนตัวแทน (Proxy) ของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate : RRF) 

 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)   คํานวณคาตาง ๆ ดังนี้  

 1.1  คํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพยในกลุมธนาคาร (Ri)   (จิรตัน สังขแกว, 2543) 

  Ri      =          (P t -  P t-1) * 100 / P t-1                                          

    P t          หมายถึง ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทําการสุดทายของเดือน t 

  P t-1 หมายถึง ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทําการสุดทายของเดือน t-1 

 อัตราผลตอบแทนนี้ไมรวมเงินปนผลและไมไดนําการแตกหุน (Stock Splits) มาถวงน้ําหนักในการ
คํานวณอัตราผลตอบแทน 

 1.2    คํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายเดือนของดัชนีตลาดหลักทรัพย ฯ (RM)   สําหรับเปนตัวแทนของ
ราคาหลักทรัพยทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย ฯ   (จิรัตน สังขแกว, 2543) 

  RM    =     (SET Index t -  SET Index t-1) * 100 / SET Index t-1 
    SET Index t หมายถึงดัชนีตลาดหลักทรัพย ฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือน t  
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  SET Index t-1หมายถึง  ดัชนีตลาดหลักทรัพย ฯ ณ วันทําการสุดทายของเดือน t-1 

 1.3  คํานวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย   สถิตที่ใชคือสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: σ) ซึ่งเปนมาตรวัดการกระจายตัวของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง สะทอนถึง

ความเบี่ยงเบนของอัตราผลตอบแทนเทียบกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย   (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน, 2548) 

   σ     =   ( )
∑
=

−n

i

ii

n
RR

1

2

 

  Ri
 หมายถึง  อัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย i 

  Ri
 หมายถึง  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของหลักทรัพย i 

   n  หมายถึง  จํานวนขอมูลที่ศึกษา 
 1.4  คํานวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลักทรัพยฯ   

               σ     =        ( )
∑
=

−n

i

MM

n
RR
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  RM
    หมายถึง  อัตราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลักทรัพย ฯ   

  RM
     หมายถึง  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพย ฯ        

  n           หมายถึง  จํานวนขอมูลที่ศึกษา 
 1.5  คํานวณหาคาสัมประสิทธิความแปรปรวน (Coefficient of Variation :CV)  สําหรับวัดการกระจายเมื่อ
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนที่นํามาเปรียบเทียบกันแตกตางกันมาก ผลลัพธที่ไดมีความหมายถึงความ
เสี่ยงตอหนึ่งหนวยของอัตราผลตอบแทน (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน, 2548) 

               CV     =         σ / R  

              1.6  คํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate: RRF)  
การศึกษาครั้งนี้ไดใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคารพาณิชยไทยเฉลี่ยเปนรายเดือนสําหรับ
เปนตัวแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง   ขอมูลนํามาจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 2.  การวิเคราะหแบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 
 นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ตองการของหลักทรัพยตามแบบจําลองในการกําหนดราคา
หลักทรัพย (Brigham, E.F.& Ehrhardt, M.C., 2005) 

   E(Ri)            =        RRF  + (RM -RRF) βi 

   βi หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงความเสี่ยงที่เปนระบบของหลักทรัพย  i  (คาเบตา) 

 การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์เบตา βi เปนการพิจารณาคาความแปรปรวนรวมระหวางผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยฯ (จิรัตน สังขแกว,2543) 
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   COV (Ri, RM)  หมายถึง    คาความแปรปรวนรวมระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย i   

                                          และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยฯ  

  VAR(RM)        หมายถึง      คาความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพยฯ  

 
 

5.ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยฯ และหลักทรัพยกลุมธนาคาร          
 

 ตลาดหลักทรัพยฯ กลุมธนาคาร 

อัตราผลตอบแทนฉลี่ย  R  1.6318 1.3803 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ 5.7214 6.7489 

สัมประสิทธิความแปรปรวน CV  3.5061 4.8894 
 

 จากตารางที่ 1  การลงทุนในตลาดทรัพยฯ ระหวางป 2546 ถึงป 2550 ไดรับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอ
เดือนเทากับรอยละ 1.6318 โดยมีคาความเสี่ยงที่วัดโดยคาบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับรอยละ 5.7214  
และคาสัมประสิทธิความแปรปรวน เทากับ 3.5061   หลักทรัพยในกลุมธนาคารมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตํ่ากวา
อัตราผลตอบ แทนของตลาดหลักทรัพย ฯ คือมีอัตราผลตอบแทนเทากับ 1.3803 ตอเดือน  มีความเสี่ยงสูงกวา

ตลาดหลักทรัพยฯ  (σ = 6.7489)  และคาสัมประสิทธิความแปรปรวนมีคาเทากับ 4.8894 
 
ตารางที่ 2      อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนและความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมธนาคาร 

ช่ือบริษัท  ช่ือบริษัท σ (%) ช่ือบริษัท CV
BAY 2.6653 ACL 15.729 KK 72.5031

KBANK 2.4012 KTB 9.5353 ACL 22.0551
SCB 2.1963 BT 9.4613 TISCO 10.0503
BBL 1.712 TMB 9.342 KTB 8.5659
KTB 1.1132 KBANK 9.2921 BBL 4.3321

TISCO 0.82 KK 8.4949 KBANK 3.8698
ACL 0.7132 TISCO 8.2412 SCB 3.7479
KK 0.1172 SCB 8.2315 BAY 2.9239

TMB -1.2725 BAY 7.7931 BT -3.5372
BT -2.6748 BBL 7.4165 TMB -7.3414

R

 
 
 จากตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 5 อันดับแรกของหลักทรัพยกลุมธนาคาร 
ประกอบดวย BAY, KBANK, SCB, BBL, และ KTB โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนรอยละ 2.6653,     
รอยละ 2.4012, รอยละ 2.1963, รอยละ 1.712, และรอยละ 1.1132 ตามลําดับ และมีสองธนาคารที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยเปนลบคือ TMB และ BT  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยในนี้สวนใหญมีคานอยกวา
อัตราผลตอบแทนเฉี่ยของตลาดหลักทรัพยฯ ยกเวน BAY, KBANK, SCB และ BBL สําหรับคาเบี่ยงเบน
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มาตรฐานของหลักทรัพยในกลุมนี้สูงกวาตลาดหลักทรัพยฯทั้งหมด  หลักทรัพยของธนาคาร ACL มีคามากที่สุด
คือรอยละ 15.729 นอกนั้นแตละธนาคารจะมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวางรอยละ 7 ถึงรอยละ 10   
คาสัมประสิทธิความแปรปรวนสูงสุด 5 อันดับแรกประกอบดวยหลักทรัพยของ KK, ACL, TISCO, KTB  
และBBL คือมีคาสัมประสิทธิความแปรปรวนเทากับ 72.5031, 22.0551, 10.0503, 8.5659 และ 4.3321 ตามลําดับ     

 
ตารางที่ 3 ระดับความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารกับอัตราผลตอบแทนของ 
       ตลาดหลักทรัพยฯ  

   กลุมธนาคาร ตลาดหลักทรัพยฯ 
Pearson Correlation 1 .834(**) 
Sig.  (2-tailed) . .000 

กลุมธนาคาร 
 

จํานวนขอมูลที่ศึกษาเ(ดือน) 60 60 
Pearson Correlation .834(**) 1 
Sig.  (2-tailed) .000 . 

ตลาดหลักทรัพยฯ 

จํานวนขอมูลที่ศึกษาเ(ดือน) 60 60 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

 ผลการทดสอบระดับความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารกับอัตราผลตอบ 
แทนของตลาดหลักทรัพยฯ พบวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารมีระดับความสัมพันธเชิงบวกกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 3) 
 

 คาเบตา (βi) แสดงใหทราบวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราผลตอบแทน
ของตลาดหลักทรัพยฯ มากนอยเพียงใด  ในการศึกษานี้จึงหมายถึงคาที่อธิบายความสัมพันธในลักษณะที่วาเมื่อ
อัตราผลตอบแทนของตลาดเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร  มากกวาหรือนอยกวาตลาดเปนจํานวนเทาไร  หากหลักทรัพยมีคาเบตามากกวา 1 หมายถึง หลักทรัพย
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของตลาด หลักทรัพยนี้เหมาะ
ที่จะลงทุนในชวงตลาดขาขึ้น (Bull Market)  เนื่องจากจะใหผลตอบแทนที่ดีกวาตลาดหรือเหมาะกับผูลงทุนที่
ตองการผลตอบแทนที่สูงกวาตลาด  และหากหลักทรัพยมีคาเบตาตํ่ากวา 1 หมายถึงหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของตลาด   หลักทรัพยนี้เหมาะที่จะลงทุนในชวง
ตลาดขาลง (Bear Market) เนื่องจากจะชวยรักษาเงินลงทุนของผูลงทุนใหปรับตัวลงนอยกวาตลาด  
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ตารางที่ 4     คาเบตาของหลักทรัพยกลุมธนาคาร 

βi > 1 (βi < 1 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : KBANK        1.14 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : TMB             0.99 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : KTB                 1.12 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) : TISCO                 0.98 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) : SCB           1.06 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) : BAY        0.88 

βi > 1 (βi < 1 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : BBL                 1.05 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) : KK             0.87 
ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน) :ACL                1.01 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) : BT             0.38 
  
 ตารางที่ 4  แสดงคาเบตาในกลุมธนาคาร จํานวนทั้งสิ้น 10 ธนาคาร  โดยจําแนกคาเบตาออกเปนสองกลุม
คือกลุมที่มีคาเบตามากกวาหนึ่ง และกลุมที่มีคาเบตานอยกวาหนึ่ง หลักทรัพยที่มีคาเบตามากกวาหนึ่ง เรียงลําดับ
ตามคาเบตามากที่สุดจนถึงนอยที่สุด คือ KBANK, KTB, SCB, BBL, และACL  แสดงวาหลักทรัพยเหลานี้จะมี
ความเสี่ยงมากกวาตลาด เรียกหลักทรัพยเหลานี้วา Aggressive Securities เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของตลาด สวนหลักทรัพยที่มีคาเบตานอยกวาหนึ่ง 
เรียงลําดับตามคาเบตามากที่สุดจนถึงนอยที่สุด คือ TMB, TISCO, BAY, KK, และBT หลักทรัพยเหลานี้จะมี
ความเสี่ยงต่ํากวาตลาด เรียกหลักทรัพยกลุมนี้วา Defensive Securities เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของตลาด    
 เพื่อสรางแบบจําลอง CAPM จําเปนตองหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง  
โดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคารพาณิชยไทย ระหวางป 2546 ถึงป 2550 เปนขอมูลใน
การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ซึ่งไดคาเทากับรอยละ 2.2429 ตอป หรือรอยละ 0.187 ตอเดือน   
 ผลการวิเคราะหขางตน นํามาสรางแบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย  ตามแบบจําลอง CAPM   
ดังแสดงตามสมการขางลาง และภาพประกอบที่ 1  

  E(Ri)            =        0.187  + 1.448 βi 
 
                           E(Ri)   
                                                                                                              SML 
                                        Undervalued 
                                                                              Fair Valued 
                   0.187                                                              
                                                                                    Overvalued 
                                                                                   
ภาพประกอบที่ 1  การประยุกตใชแบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย สําหรับประเมินราคาหลักทรัพย  
 
 
 

βi 
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 ผลตอบแทนของหลักทรัพยจะอยูบนเสน Security Market Line (SML) ซึ่งหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ 
นักลงทุนตองการ ณ ระดับความเสี่ยงใด หากผลการคํานวณอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของหลักทรัพย 
(ตารางที่ 2) เทากับอัตราผลตอบแทนที่ตองการตามแบบจําลอง CAPM หมายความวาราคาหลักทรัพยนั้นมีราคาที่
เหมาะสม (Fair Valued)  และหากผลคํานวณอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของหลักทรัพยไมเทากับอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการตามแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย  นั่นแสดงวาหลักทรัพยที่ประเมินนั้นมีมูลคา
แตกตางไปจากมูลคาตามทฤษฏี  หมายความวาราคาของหลักทรัพยนั้นอาจจะสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) 
หรือตํ่ากวาที่ควรจะเปน (Undervalued)   
  ผลการวิเคราะหพบวามี 4 ธนาคาร ประกอบดวย BAY, BBL, KBANK, และ SCB ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับมากกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการตามแบบจําลอง CAPM ซึ่งแสดงวาราคาตลาด
ของหลักทรัพยมีคาตํ่ากวาที่ควรจะเปน และมี 6 ธนาคาร ประกอบดวย ACL, BT, KK, KTB, TISCO และ TMB  
ที่อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับมีคาตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการตามแบบจําลอง CAPM  ซึ่งแสดงวา
ราคาตลาดของหลักทรัพยมีคาสูงกวาที่ควรจะเปน   

 

6.  อภิปรายผล 
 หลักการในการตัดสินใจวานาสนใจลงทุนหรือไมนั้น  จะตองพิจารณาภาพรวมของตลาดหลักทรัพยฯ  
วาอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเปนเทาใด  จากนั้นนําหลักทรัพยที่สนใจมาวิเคราะหดูวาอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย
ของหลักทรัพยนั้นสูงหรือตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ฯ ซึ่งแนนอนวาหลักทรัพยที่มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงกวาตลาดหลักทรัพยฯ ยอมแสดงถึงวาหลักทรัพยนั้นมีความเสี่ยงสูงกวาตลาด  ลักษณะผูลงทุน
โดยทั่วไปเปนบุคคลที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Averter)   ดังนั้นตองพิจารณาวาอัตราผลตอบแทนที่ไดนั้น
สามารถชดเชยกับความเสี่ยงที่สูงกวาตลาดไดหรือไม  ยิ่งผูลงทุนตองการอัตราผลตอบแทนมากขึ้นเทาใด   
ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะยิ่งเพิ่ม การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ผูลงทุนจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย
หลายชนิด  เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนลง  จากผลการทดสอบระดับความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมธนาคารกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยฯ สามารถนําไปใชประโยชนในการตดัสินใจ
เรื่องการกระจายการลงทุน  เพื่อลดความเสี่ยงใหกับผูลงทุนได  แนวคิดที่ใชวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและสวน
ชดเชยความเสี่ยงที่นิยมใชคือแบบจําลอง CAPM แนวคิดตามทฤษฏีนี้จะทําใหทราบอัตราผลตอบแทนที่ตองการ 
(อัตราผลตอบแทนตามทฤษฏี) จากนั้นนําผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละตัวที่เกิดขึ้นจริง
มาเปรียบเทียบ  ซึ่งทําใหทราบวาหลักทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวาหรือตํ่ากวาที่ควรจะเปนตามหลักทฤษฏี  โดยเกณฑ
การตัดสินใจลงทุนจะตองเลือกหลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของหลักทรัพยสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการของหลักทรัพยตามแบบจําลอง CAPM   
 จากผลการวิเคราะหตามทฤษฏีผูลงทุนควรพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยของ 4 ธนาคารคือ BAY, BBL, 
KBANK และ SCB  เนื่องจากมีราคาขายต่ํากวาราคาตามทฤษฏี  สวนหลักทรัพยที่เหลือตามทฤษฏีผูลงทุนไมควร
พิจารณาลงทุนในหลักทรัพยเนื่องจากมีราคาขายสูงกวาราคาตามทฤษฏี  แตทั้งนี้การศึกษาจะเปนสวนประกอบ
หนึ่งใหกับผูลงทุนสําหรับใชเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนและเปนประโยชนแกผูที่ตองการศึกษาตัวแบบ
การกําหนดราคาหลักทรัพยในลักษณะอื่น  การพิจารณาลงทุนในแตละหลักทรัพย จะพิจารณาเฉพาะอัตรา
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ผลตอบแทนและความเสี่ยงเทานั้นคงยังไมเพียงพอสําหรับการตัดสินใจ  ยังมีอีกหลายปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพย มีหลายงานวิจัยที่พบวายังมีปจจัยอื่น ๆ ที่ผูลงทุนตองนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ อาทิ ผลทาง
จิตวิทยา (Psychology)  ปจจัยดานดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ สภาพการตลาดและการแขงขัน  นโยบายของรัฐ  ภาษี  
การบริหารงานของบริษัทผูออกหลักทรัพย ทําใหผูลงทุนตองทําการวิเคราะหขอมูลดานตางๆ ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน ไมวาจะเปนการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน  (Fundamental Analysis) ซึ่งเปนการพิจารณาปจจัย 
พ้ืนฐานที่มีอิทธิพลตอหลักทรัพยมาเปนตัวกําหนดราคาหลักทรัพย  และการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical 
Analysis) เปนการวิเคราะหในรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต  มาวิเคราะหราคาหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต   สุดทายผูลงทุนตองพึงระลึกเสมอวาการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง  ผูลงทุนตองตัดสินใจภายใต
ขอมูลรอบดาน พรอมสําหรับการตัดสินใจ  และใชสติพิจารณาใครครวญอยางรอบคอบ รอบรู และระมัดระวัง 
 
 
 
 

7. รายการอางอิง 
เกรียงไกร เดชบํารุง, 2542. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและประสิทธิภาพการบริหารหลักทรัพย

ลงทุนในกระดานตางประเทศ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

จิรัตน สังขแกว, 2543.  การลงทุน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
เจริญใจ ทองนุม, 2547.  การประยุกตใชทฤษฏี CAPM และการวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารหลักทรัพยใน

กลุมบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  ภาคนิพนธพัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร.  

เจษฏา อารีพจนา, 2539.  การวิเคราะหและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุน
สามัญกลุมธนาคารพาณิชยไทย ตามแนวทฤษฏี CAPM, Multi CAPM และ APT.  ภาคนิพนธพัฒนาการ
เศรษฐกิจมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551. พัฒนาการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 32 ป [Online] Retrieved 
March 31, 2009. from http://www.set.or.th/setresearch/files/F_ graph_ 32years_ SET.ppt. 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551. สรุปสถิติสําคัญของตลาดหลักทรัพย [Online]. Retrieved May 31, 
2008. from http://www.set.or.th/th/market/market_statistics.html 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551.  SET Market Analysis and Reporting Tool [Online]. Retrieved July 
31, 2008. from http://www.setsmart.com/ism/login.jsp 

ธนาคารแหงประเทศไทย, 2551. อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน [Online]. Retrieved July 31, 2008. from 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/InterestRate/Pages/StatInterest.aspx  

นงนุช มั่นคงดี, 2544. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยท่ีอยูในดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 (SET 50 Index).  ภาคนิพนธพัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต  

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ไพบูลย เสรีวิวัฒนา, 2526.  ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 

  

84

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548.  ทฤษฏีตลาดทุน (Capital Market 
Theory).  บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), กรุงเทพ. 

Brigham, E.F., & Ehrhardt, M.C, 2005.  Financial Management: Theory and Practice, 11th ed., South-
Western, Ohio. 

Sharpe W.F, 1964.  Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. Journal 
of Finance. 19, 3 : 425-442. 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 85

ความสอดคลองทางวัฒนธรรมระหวางองคการกับปจเจกบคุคล :  
ปจจัยสําคัญที่ลดความขัดแยงขององคการ 

CULTURAL CONGRUENCE BETWEEN ORGANIZATION  
AND INDIVIDUAL : A VITAL FACTOR FOR DECREASING 

ORGANIZATIONAL CONFLICT 
 

ดร.ชนดิา  จิตตรุทธะ 
Public Administration Department, Faculty of Political Science  

Chulalongkorn University  E-mail : chanida.jittaruttha@gmail.com  
 

บทคัดยอ 
ความสอดคลองทางวัฒนธรรม เปนปจจัยสําคัญสําหรับการจัดการองคการในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะใน 

การบริหารงานบุคคล เนื่องจากเปนปจจัยที่สามารถลดความขัดแยงขององคการ และกอใหเกิดความสมดุล
ระหวางคานิยมเชิงปทัสถานและคานิยมเชิงพฤติกรรมระหวางองคการกับปจเจกบุคคล  บทความนี้มีจุดมุงหมาย
เพื่อช้ีใหเห็นวาปจจัยความสอดคลองทางวัฒนธรรมสามารถลดความขัดแยงระหวางปจเจกบุคคลและองคการ 
ลงไดอยางไร วัฒนธรรมองคการไดรับการยอมรับวาเปนพื้นที่รวมที่สามารถตอบสนองความตองการ 
และความสําเร็จของชีวิตองคการทั้งสองฝาย คือฝายขององคการและฝายของปจเจกบุคคล ขอเสนอแนะคือทั้ง
องคการและปจเจกบุคคลตางตองตระหนักและเขาใจใน ในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง และพยายาม
ปรับตัวใหเกิดความสอดคลองทางวัฒนธรรมทั้งสองฝาย 
 

คําสําคัญ: ความสอดคลองทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมองคการ วัฒนธรรมปจเจกบุคคล 
 

ABSTRACT 
Cultural congruence is a key factor for managing today's organizations, particularly in personnel 

management since it can decrease the conflict of the organization and lead to the balance of normative and 
behavioral values between organization and individual. This article is intended to elucidate that how this factor 
can lessen the conflict between the individual and the organization. Cultural organization is considered as an 
area that both organizational life and individual life can meet their needs and success. The conclusions offer 
beneficial caveats that both organization and individual have to aware of their culture and choose culture that 
most suitable for both. 

 

KEYWORDS: Cultural congruence, Organizational culture, Individual culture 
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1.  Preamble 
Nowadays, it’s widely accepted that a vital factor in the selection of new employees in any organization 

is a factor called “cultural fit”. Cornwall and Perlman (1990) concluded that culture is the most important 
criterion for selecting, hiring and firing employees. On account of the rapid change of managerial context in this 
century, the former paradigm ‘Put the right man into the right job’ is now inadequate. Organization must pay 
more attention to a much broader and more important factor including organizational characters and employee’s 
identity. Handy (1991) stated, “Inappropriate cultures lead to unhappiness and inefficiency” (p.10). Every 
organization desires for employees whose attitudes and behaviors are compatible with those of the organization. 

 

2.  The importance of “cultural fit” management    

 Organization cultures are the new vogue topic in a prescriptive as opposed to a descriptive sense. In 
effect, the concept of an organizational culture is another expression of realization that organization itself takes 
on features which can be characterized as organizational personality and character. Organizations are thus 
perceived as having their ways of thinking, feeling and acting just as human individuals do. Not only be 
considered in descriptive sense as ‘soft criterion’, but organizational culture is understood in prescriptive sense 
as creating the normative context for shaping behavior of members as well. The great advantage of the approach 
is that it starts with real organizations and behaviors. Organizational culture theorists (Ott, 1989; Bolman and 
Deal, 2003; Denhardt and Denhardt, 2003) asserted that organizations have their own cultures, roles, and needs 
for achievement such as progress, reputation and successful employees. On another side, individuals are 
different in many aspects and have their own ways of living and working. If organizational culture does not 
match with individual one, there will have conflict between both sides. Thus, cultural-fit management is the 
best solution for decreasing this conflict. This approach can completely fill in the deficiency and limitation of 
those prior concepts or theories, which failed to decreasing conflict, since it helps both organization and 
individual meet their values, priorities, needs and proper behaviors. The congruence between both cultures can 
lead to the success of both sides. At present, experts on human resource management realize that culture should 
be a major determining factor in hiring employees, given the fact that an organization is look for those who fit 
well with the organization norm and culture since they tend to work better and stay longer with organization.  
A best organization does a superb job about its values and priorities and it selects people who will resonate with 
what it offers and succeed within its culture. There will be a mistake and damage if the work pattern of 
organization doesn’t match with the pattern of employees. Manager needs to know what an organization’s true 
culture is, the one that the logic of the work demands, or the one that exists in the existing complex of the 
individuals and their cultures (Handy, 1991). A better cultural fit means a person will be happier on the job, will 
want to stay, and will have greater job satisfaction and organizational commitment (Saks, 2004). Without best 
cultural fit, the chances for success and retention plummet; with best cultural fit, the chances for success ascend.  
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3.  The conflict between individual and organization 
From the past until present, every manager has been coping with the same old question, ‘what makes 

Johnny tick?’, or what is the key success factor used for motivating people to satisfy with their work?  
It’s believed that employees’ work satisfaction leads to work efficiency as well as organization efficiency.  
In addition to figuring out what the satisfactory factors which can lead to happiness, work satisfaction, and the 
meaning of life in the workplace are, manager needs to know those causes of unsatisfactory factors which can 
lead to employee stress and in effect lead to conflict between individual and organization. Manager should 
consider the internal and external motivation factors to understand the needs that arise within the soul of each 
worker. 

The author has studied the conflict of individual that leads to employee’s dissatisfaction and affect the 
organization's ineffectiveness, and concluded that there are at least five root causes of the conflict between 
individual and organization: bureaucratic situations (Merton, 1952), (b) ethics of the organization (Denhardt, 
1999), (c) employee’s alienation (Sartre, 1976), (d) goal conflict (Argyris, 1965), and (e) managerial context 
(Stewart, 2002), as illustrated in Diagram 1. 
 

             Bureaucratic situations 

                    
         

                           Ethics of                                        Conflict between                                            Employee’s 
        Organization                          Organization and Individual                                    Alienation 
 
                                                      

       Goal Conflict                                     Managerial Context                                                        
 

Diagram 1:  Causes of conflict between organization and individual 
Source: Diagram by Jittaruttha, C., 2006 : 60 

 
 (a) Bureaucratic situations 
Old problem of Thai government officials is about their attitudes and behaviors, which continually 

derived from the values and culture of ‘patronage system’ and those of ‘bureaucratic polity system’. Such 
values were considered as barriers to public sector management. Government officials always have conflict and 
ask for the merit system. While the critical issue of bureaucracy is the grandeur of bureaucracy with command-
based hierarchy, which created a series of repetitive behavior called ‘trained incapacity’ (Merton, 1952). Since 
the work of bureaucracy is the repetitive tasks in the organization or system which is produced by long-linked 
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technology process (Robbins, 1990). Its consequence is the epidemic of ‘a cold dish breakfast dish’ or 
‘paralyzing’ style of work that make a person disgust and ask for his/her own values. 

In the old paradigm of public administration, a government official was seen as a starving worker who 
seeked for security in bureaucracy. As for New Public Management, a government official is considered as a 
worker who participated in competitive market mechanism. In fact, a government official should be a person 
whose incentive and reward is placed on higher motivation factors than those of wages or job security. That 
means a government official is expected to make a difference in the lives of people. (Denhardt 1993; Perry and 
Wise 1990; Vinzant 1998). 

(b) Ethics of the organization 
On studying public administration, there is a vital concept proposed by the action theorists group  
that ‘ethics of organization’ had domineered and influenced to human life. They believe that the most 

critical issue of public management is the conflict of organization derived from the relationship between 
individual and organization. Machine bureaucracy organization (Mintzberg, 1983) has lessened the value of 
human life by its principle of hierarchical structure (Weber, 1968) and that of division of labor (Gulick and 
Urwick, 1937; Smith, in Tyson and Jackson, 1992). Handy (1991) pointed that individual is called ‘human 
resource’, which means resource that can be planned, prescribed, deployed, and changeable. So individual is 
only an interchangeable human part in organization. This concept is a denial of humanity. Employees feel that 
they have been reduced their dignity and individuals’ imperative, and conflict arose. 

Value to the efficiency of bureaucracy is widely thought in the early management as well as the one-best 
way to control the operations and employees in organizations. Such paradigm illustrated an individual as the 
only part or added component that expands the tools and machinery used in organization. (Denhardt and 
Denhardt, 2003) It was believed that money and motivation by fear is the factors which can make the work 
assignment complete. (Taylor, 1947)  The world heritage of mankind has been filled with many bureaucracy 
organizations that have grown larger. Denhardt (1984) has proposed challenging debate that modern 
organizations thrive in the usurpation of freedom and responsibility of individual’s decision making and create 
a ‘smoky curtain’ called ‘Ethics of the Organization’ to domineer human life. Thus, the knowledge established 
from logical and reason principle of Simon (1976) had blinded us from the danger of that ‘smoky curtain’. 
Instead of looking for the best performance of manufacturing process or achievements of organization, manager 
should focus on developing the individual firstly. 

 (c) Employee’s alienation 
The philosophers of French Existentialism believe that freedom is the most valuable thing for human 

being. Sartre (1976) stated that ‘Man is condemned to be free’. So the ethics of organization, which seized our 
freedom and responsibility to ‘choose’ and ‘determine’, has made individuals in organizations  
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disable to use their competency on decision-making. This circumstance effects to the conflict of 
individuals and leads them to ‘alienation’ state. Alien individuals will be fed up with work life and will be lost 
of their ‘natural of human being’ (Kant in Walford, 2003)  

 (d) Goal conflict   
Efforts to decrease the conflict between individual and organization enable scholars to offer various 

guidance and theory focused on participative management and democratic values. (McGregor, 1960; Argyris, 
1965; Maslow, 1970). But conflict between organization and individual is still there.  

De Tocqueville (1990) explained that those approaches couldn’t reduce the conflict between individual 
and organization because (a) organizations are committed to forgo their prerogative too much, (b) requirements 
of meeting the needs of individual, in term of humanitarian reasons, is too high for organizations, and (c) those 
concepts can not educe in large public organizations. It is difficult for both parties to review or reduce their 
expectations and obligations. It also appears that both individual and organization has become a prisoner of a 
self-built model (Wind, Crook, and Gunther, 2006), which resulted in conflicts between the two parties. While 
organizations are trying to achieve their goals, those goals increase conflict within the individual’s.  

(e) Managerial context  
In the 21st century, human resource management on the contrary needs to pay serious attention to an 

employee as a separate individual not as a group of individual as it used to do in the past. The core differences 
among individuals in an organization require that it’s imperative for an organization to customize its policies 
and practices to engage people, keep them satisfied and keep them motivated. There have far greater differences 
in priorities between people and organization nowadays. For example, we no longer need to have all the people 
in the same place at the same time to get work done. There is now the core-periphery model with people 
working in the core while others work outside of the core. The old corporate models grew out of the Machine 
Age, and that age is passing rapidly. We are now in the Globalization of Talent Age, based on knowledge and 
technology (Stewart, 2002). The rise of nontraditional work practices such as outsourcing, contracting or 
telecommuting which surrounds us had transformed the tasks of management to be much more complicated and 
needed to be customized than ever before. In order to survive and grow, management system in any 
organization should be revisited and modified to suit a particular individual or task. 
 

4.  Individual differences 

Organization management has made an attempt to lessen that conflict and to seek for motivation factor 
responded to employees’ need and satisfaction for many decades. Until present, we are still looking for the 
answer of “why do we do the work we do?” In the very old day, the answer was easy, “we are doing it because 
we need money in order to live our life”. Now it's widely claimed that money, for many people and institutions, 
is more symbolic than real. We generate more wealth than we really need to live on. We're looking for  



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 90

something more. Handy (1997, 1998) stated that ‘Money becomes a rather crude measure of success’.  
The existence of human being needs for wealth of soul more than wealth of life. As to Morley (1946), he said 
that there were three ingredients of good life: learning, earning and yearning. Individual always desires for good 
life and good work. The search for quality of work life focuses on the search for meaning of life in the 
workplace and needs for work satisfaction. It is much harder for manager, accustomed to former approach, to 
face with various new challenges stemming from new paradigm of work. Not only dealing with individual 
differences of the employee known as “knowledge worker” or “intellectual asset” (Stewart, 2002) but manager 
is now facing with new organizational conditions resulting from changes in both technical and conceptual 
complexity. Need, priority, value, characteristic and behavior of both organization and individual are varied 
much greater than one can see in the past. At present, organization and people have unlimited choice to fulfill 
their desirability.  
 

5.  Organizational and individual culture 
Organizational culture vitally and inseparably relates to individual culture (Handy, 1991). A different 

group of people has different way of life, different way to give meaning to things, different values and 
behaviors. Thus, organizational culture is dictated by the values, beliefs, behaviors and norms which permeate 
organization members and is expressed through the words and behaviors of each member in organization.  
It reveals organizational life, both organization and individual sides, and creates particular pattern or way of its 
identity. Culture functions as an organizational control mechanism, informally approving or prohibiting 
behaviors (Ott, 1989). It expresses the ideas and overall values that define an organization and has a significant 
and long-lasting influence on its members (Denhardt and Denhardt, 2003). Though culture may be a ‘soft 
criteria’ and it may seem subjective to an outsider, but manager knows how she/he wants her/his organization to 
run and she/he has an obligation to make the tough decisions to make sure that the culture develops in a way 
that is consistent with the values, ethics and vision of organization. That is why manager has to use insight to 
assess how the job candidate’s character and personality, not just skills, will fit into the organizational culture 
 

6.  Cultural congruence: Equilibrium of organizational life and individual life 
Ideal outcomes are achieved when there is a best cultural fit between the requirements and opportunities 

of the organization and the capacities and priorities of the employee. While organizations are selecting people 
whose core needs or highest priorities can be met. In turn, individuals have to know what most matters to them 
at this time, and the conditions in which they're most likely to flourish. The wider range of organizational 
conditions that were created by the advent of borderless organizations means there are no ‘best organizations’ 
or ‘best employees’. 
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There's no one size that fits all. Instead, there's a best cultural fit, a match between an individual's values, 
priorities, and behaviors and those of an organization, which also decreases conflict between organization and 
individual (Bardwick, 2001).  
 

                
                                                       Organizational Culture                         Normative value 

         Organization                   Behavioral value 

           Recruitment and selection                              Cultural           Fit                                            
              Personality 
                                                         Capability     
    Individual Culture                    Characteristic 
                Behavior 
                           Value / Belief 
 Appropriate person           Need 

        Priority 
 

Diagram 2: Cultural-fit management 
Source: Diagram by Jittaruttha, C., 2006 : 38 

 
When conflicts arise, the solution is to consider the needs of the individual or group, and the needs of the  

organization. Cultural fit, which is at the heart of employee satisfaction and organizational success, requires that 
people and organizations really know what they're like and what they want to become. Best cultural fit, 
compatibility between what the organization requires and the employee desires, leads to high motivation, 
comfort, and success. On the contrary, bad cultural fit leads to discomfort, high stress, and failure. Employees 
will be stressful if they have to work at an organization with inconsistent values, unrewarding, even depressing 
at times. No matter how great the position and salary, if they’re working in a caustic, understaffed and unethical 
culture, they’ll feel unfulfilled. In the selection process, when recruiters or managers say that a candidate ‘fit’ or 
‘doesn’t fit’ to explain why a candidate should be offered a job or not offered one, what interviewers are really 
saying is the candidate fits or doesn't fit into the organizational culture (Bardwick, 2001; Neece, in Hardy and 
Taylor, 2005).  
 

7.  Decreasing of conflict in organization 
Cultural congruence can decrease the conflict between individual due to (a) a well-fit person of 

bureaucracy organizational culture will be satisfied with the predictable work, exact role, steady task and power 
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of discretion, (b) an individual will be free from the values of organization for he/she can choose an 
organization that appropriate with her/his individual culture, (c) a free-will individual will not be aligned or 
deceptive from the problem of ‘role ambiguity’ in organization, (d) an individual whose individual culture 
matches with  organizational culture will meet both of the same needs and goals, of which the same culture, 
which leads to goal achievements by  appropriate means, and (e) culture will be adapted continually due to 
managerial context, so individual and organization need to adjust their values and behaviors to succeed in 
accomplishing. 

 

8.  Recommendation and conclusions 
Both organization and individual need to be aware of the correct understanding in their own cultures, 

thus individuals are able to consider and find organizations where the culture and their values can coexist. 
Organizational culture should be studied and understood not only from the organizational side but from the 
individual dimension as well. Equilibrium point in the relationship between both parties is the right culture,  
the congruence of values and behaviors between individual and organization. The cultural congruence between 
both can decrease conflict of organization and lead to the success of both individual and organization. There's 
no one size that fits all.  

The new paradigm is ‘put the right man into the right place, then put the right job to the right person.’ 
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ความสามารถทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียง 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถและปญหาทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อ

ตอบคําถามความเรียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษา
เอกชนในดานการเสนอเนื้อหาสาระ การใชภาษา รูปแบบการเขียน และสวนประกอบของการเขียน กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชนจํานวน 226 คน 
ไดมาจากการสุมแบบแบงเปนพวกหรือเปนช้ันจากจํานวนประชากรทั้งหมด 544 คน เครื่องมือที่ใชใน 
การรวบรวมขอมูลคือ  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถาม 
ความเรียง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 1) คาเฉลี่ย และ 2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชนสามารถเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงไดในระดับดี มีปญหาการเขียนเรียง ความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถาม
ความเรียงในดานการเสนอเนื้อหาสาระ การใชภาษา รูปแบบการเขียน และสวนประกอบของการเขียนอยูในระดับ
ตํ่า อยางไรก็ตาม พบวา มีขอบกพรอง ซึ่งเปนปญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดอุดมศึกษาเอกชน เรียงตามลําดับความมาก
นอยคือ ดานรูปแบบการเขียน ดานการนําเสนอเนื้อหาสาระ ดานสวนประกอบของการเขียน และดานการใชภาษา 
 

คําสําคัญ :  การเขียน เรียงความ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการเขียน การตอบคําถาม

ความเรียง 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the abilities and the problems of essay writing in English to 

answer an essay question of the fourth year undergraduate of English major students in private tertiary 
education institutions. The research focused on content presentation, language use, essay writing format, and 
writing components. The sample for this research consisted of 226 students selected through stratified random 
sampling of 544 students. The instrument used was an essay question for testing each student’s ability to write 
essays in English to answer an essay question. The statistics used to analyze the data were 1) average values, 
and 2) standard deviations. The research results indicated that students in the sample were able to write good 
essays in English to answer an essay question in accordance with the content presentation, the language use, the 
essay writing format, and the writing components. Those students had the problems of essay writing in English 
to answer an essay question at the low level. However, the research results showed that some students had 
problems in writing essays in English. The problems concerned writing format, content presentation, writing 
components, and language use respectively. 
 
KEYWORDS : Writing, Essay writing, English essay writing, Writing abilities, Answering an essay question 
 

1. บทนํา 
ภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางมากในการประกอบอาชีพ (Langan, 2005) ดังนั้น บัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาควรจะตองมีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการเขียน 
เนื่องจากทักษะการเขียนเปนพื้นฐานขั้นแรกที่จะนําไปสูความสําเร็จในการสื่อสาร ดั่งที่ อิงอร อมาตยกุล (2535) 
ไดช้ีใหเห็นวาการเขียนเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชถายทอดวัฒนธรรม มรดกทางสติปญญา ความรู ความคิด และ
ความรูสึกของมนุษย มีการลําดับความคิดเห็นเปนเรื่องราว (Arapoff, 1967) การเขียนเปนการสื่อสารที่เปน 
ลายลักษณอักษรและเปนหลักฐานแนชัดกวาทักษะอื่นๆ  

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงแสดงถึงความสามารถทางการเขียนและสื่อถึง
สติปญญาของผูเขียนเปนอยางดี ในการเขียนเรียงความเพื่อตอบคําถามความเรียงนั้น ผูเขียนจะตองคํานึงถึง 
การเสนอเนื้อหาสาระ  การใชภาษา รูปแบบการเขียน และสวนประกอบของการเขียน (อิงอร อมาตยกุล, 2535) 
อยางไรก็ตาม   ยังไมปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาถึงความสามารถทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถาม
ความเรียงโดยตรง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อ
ตอบคําถามความเรียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษา
เอกชนในดานการเสนอเนื้อหาสาระ การใชภาษา รูปแบบการเขียนและสวนประกอบของการเขียนวาอยูในระดับ
ใด และ 2) ศึกษาปญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน ในดานการเสนอเนื้อหาสาระ การใชภาษา รูปแบบ
การเขียน และสวนประกอบของการเขียน วามีหรือไม อยูในระดับใด 
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กลวิธีการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพือ่ตอบคําถามความเรียง 
กลวิธีในการตอบคําถามความเรียงชนิดเห็นดวยหรือไมเห็นดวย (Agree/ Disagree Questions) สามารถ

นําเสนอดังภาพประกอบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงกลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียง 

 
2. วิธีการดําเนินวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4        
ปการศึกษา 2550 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน จํานวน 8 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้นรวม 544 คน ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลโดยการนํากระดาษคําตอบจากการตอบแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนเรียงความเพื่อ 

คําถามความเรียง 
(Essay Question) 
อาน (Read) 

-ตัดสินใจ  
(Make decision) 
-  จําแนกคําสําคัญ  
(Identify keywords) 

- กําหนดเวลา (Schedule Time) 
- คิดใจความสําคัญ  
   (Topic Sentences) 
- ละ (Omit) 
- เรียบเรียงความคิด  
  (Organize Idea) 
- รายละเอียดสนับสนุน      
   (Supporting Details) 
-  ยกตัวอยาง  
    (Provide Examples) 

พิจารณา
ประเด็นตางๆ  
(Consider 
points) 

ยอหนา 1 
- อารัมภบท (Introduction) 
- ใจความหลัก (Main idea) 

เนื้อเรื่อง (Body) 
ยอหนา 2 ใจความสําคัญ 1 
 
ยอหนา 3 ใจความสําคัญ 2 
 
ยอหนา 4  ใจความสําคัญ 3 
 

สรุป (Conclusion) 

ตรวจทาน (Review your essay) 

ยอหนา 5 อาจเขียนแสดง
ความเห็นในเชิงโตแยง 
 

พิจารณาประเด็นสําคัญและสรุปประเด็น 
(Consider points and summary) 
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ตอบคําถามความเรียงจากกลุมประชากรทั้งหมดมาดําเนินการตามวิธีการสุมแบบแบงเปนพวกหรือแบงเปนช้ัน 

(Stratified random sampling) (ศิริชัย พงษวิชัย, 2543) จากนั้น นํากระดาษคําตอบ (ดูภาคผนวก ก) ของนักศึกษา

ที่เปนกลุมตัวอยางที่สุมมาได จํานวน 226 คน (Krejcie&Morgan, 1970) มาตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑ 
การประเมินเกณฑการประเมินผลเรียงความเพื่อตอบคําถามความเรียงซึ่งผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ 
และการตรวจหาคาความเชื่อมั่น และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร 
 

3. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงไดในระดับดี  

( x =65.35%, S.D.=12.63) โดยจําแนกเปนดานการนําเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) ในระดับดี 

( x =64.74%, S.D.=4.45)  ดานการใชภาษา (Language Use) ในระดับดี ( x =68.80%, S.D.=2.95)  ดานรูปแบบ

การเขียน (Writing Format) ในระดับปานกลาง ( x =63.60%, S.D.=2.54)  และดานสวนประกอบของการเขียน 

(Writing Components) ในระดับดี ( x =64.00%, S.D.=3.38)   
นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษา

เอกชนมีปญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงในดานการเสนอเนื้อหาสาระ การใช

ภาษา รูปแบบการเขียน และสวนประกอบของการเขียนอยูในระดับต่ํา ( x = 34.65%, S.D.=2.98) โดยจําแนกเปน

ดาน     การนําเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) ในระดับตํ่า ( x =36.26%, S.D.=0.91)  ดานการใชภาษา 

(Language Use) ในระดับต่ํา ( x =31.21%, S.D.=0.89)  ดานรูปแบบการเขียน (Writing Format) ในระดับต่ํา 

( x =34.40%, S.D.=1.53)  และดานสวนประกอบของการเขียน (Writing Components) ในระดับต่ํา ( x =
34.80%, S.D.=2.01)   

อยางไรก็ตาม พบวา มีขอบกพรอง ซึ่งเปนปญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถาม 
ความเรียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดอุดมศึกษาเอกชน เรียงตามลําดับ
ความมากนอยคือ ดานรูปแบบการเขียน (Writing Format) ดานการนําเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) 
ดานสวนประกอบของการเขียน (Writing Components) และดานการใชภาษา (Language Use) 
 

4. อภิปรายผล 
นักศึกษามีความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงไดในระดับดี

เนื่องจาก 
1.  การเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) ของนักศึกษาในการเขียนเรียงความเพื่อตอบคําถาม 

ความเรียงสอดคลองกับขอเสนอแนะของอัจฉรา วงศโสธร (2538) ที่ไดเสนอแนะวาการเสนอเนื้อหาจะตองมี
ความสมดุล มีจุดเนนของความคิดที่ชัดเจนมีการดําเนินเรื่องอยางสัมพันธกัน นักศึกษามีความสามารถใน 
การนําเสนอเนื้อหาสาระไดตามความคิดเห็นของจอหนสัน (Johnson, 2007) ที่ระบุวาจะตองมีใจความหลักหรือ
ประเด็นที่จะอภิปราย (Main Idea Or Thesis Statement) เจาะจงโดยระบุไวชัดเจน เชน “There Are Many 
Advantages.” “There Are Many Reasons To Support My Answer.” อีกทั้ง การนําเสนอเนื้อหาสาระในการเขียน
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ตอบคําถามความเรียงของนักศึกษามีความคิดเห็นที่แปลกใหม (Surprising Ideas) ซึ่งจะชวยใหผูอานไดความรู
หรือแนวทางเพิ่มเติม อาทิ “Many Advertising Recruitments Have Been Posted Job Vacancies On Websites.” 
และมีความคิดเห็นเชิงสรางสรรค (Creative Ideas) ตามกลวิธีในการตอบคําถามความเรียงของนวลทิพย เพิ่มเกสร 
และ ม.ล. คํายวง วราสุทธิชัย (2543) บางครั้งนักศึกษาไดนําเสนอประสบการณของนักศึกษาเอง เชน  
“By Studying English As My Major, I Learn Four English Skills Which Are Important To My Future …. 
Speaking English Helps Me To Be Confident To Communicate With Different People From Different 
Countries. I Know From My Experiences That Speaking English Helped Me Know More People, And I Had 
More Foreigner Friends. …”  
 2.  การใชภาษา (Language Use) มีความเหมาะสมของคํา (Appropriate Words) ที่ใชกลาวคือ ใชคําที่
สามารถสื่อความหมายไดตรงประเด็น โครงสรางของประโยคตางๆ (Sentence Structures) ถูกตอง ไมเขียน
ประโยคที่มีความยาวตอเนื่อง (Run-On Sentences) เมื่อตองการสื่อความหมายในประโยคเดียวกัน สามารถเขียน
โดยใชประโยคความเดียว (Simple Sentences) ประโยคความรวม (Compound Sentences) และประโยคความซอน 
(Complex Sentences)   
มีการเรียงคํา (Word Order) การสะกดคํา (Spelling) ที่ถูกตอง และการใชภาษามีความเปนแบบแผน (Formality) 
 3.  รูปแบบการเขียน (Writing Format) เปนไปตามหลักการของราตรี ธันวารชรและเจียรนัย ศิริสวัสดิ์ 
(2543) รวมถึงเนลเซ็น (Nielsen, 2007) และจิตตนิภา ศรีไสย (2549) กลาวคือ มีคํานํา (Introduction) เนื้อเรื่อง 
(Body) และมีบทสรุป (Conclusion) มีกลวิธีในการตอบคําถามความเรียงตามแนวความคิดเห็นของแลงแกน 
(Langan, 2005) ที่ใหความสําคัญของการจัดยอหนา (Paragraphing) ตางๆ  
 4.  สวนประกอบของการเขียน (Writing Components) นักศึกษาไดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบ
คําถามความเรียงโดยใหความสําคัญประเด็นความกระชับ (Conciseness) ของคําตอบ ความสมบูรณของคําตอบ 
(Completeness) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ภาพรวมของการเขียนโดยรวม (Positiveness) มีการใช
เครื่องหมายวรรคตอน (The Use Of Punctuations) ตางๆ และการใชตัวอักษรพิมพใหญ (The Use Of 
Capitalization) ที่ถูกตอง 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชนมีปญหา 

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงอยูในระดับต่ํา ( x =34.65%) อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
ตางๆ ดังนี้ 
 1.  รูปแบบการเขียน (Writing Format) เขียนโดยไมมียอหนาหรือมียอหนาแตไมไดสัดสวนและสัดสวน 
ไมเหมาะสม ขาดประโยคใจความสําคัญ ขาดความชัดเจนในการเชื่อมโยงความคิดเห็นที่สอดคลองกับประโยค
ใจความหลัก ขาดขอความที่จะนําสูการอภิปราย แตละยอหนามีประโยคใจความสําคัญที่ไมชัดเจน ไมมีบทสรุป 
หรืออาจมีแตไมสอดคลองกับประเด็นที่ไดนําเสนอ ดังนั้น ในการเรียนการสอน อาจารยผูสอนจะตองเนนวาการมี
รูปแบบการเขียนที่ดีควรจะตองพิจารณาเรื่องการจัดยอหนา (Paragraphing) ตางๆ ในสวนของเนื้อหาใหได
สัดสวนและมีความเหมาะสมดวย อีกประเด็นหนึ่ง อาจารยผูสอนตองเนนใหนักศึกษาตระหนักวา รูปแบบ 
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
(Agree/ Disagree Questions) นั้นตองใหความสําคัญตอการเขียนยอหนาแสดงความคิดเห็นเชิงโตแยง (Contrast 
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Idea Paragraph) ดวย เพื่อทําใหผูอานเกิดความรูสึกวาประเด็นตางๆ ที่นําเสนอในยอหนาตางๆสวนเนื้อหา (Body) 
เปนเพียงความคิดเห็นซึ่งอาจพิจารณาในแงมุมอื่นไดอีก  
 2.  การเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) พบวายังขาดความคิดเห็นเชิงสรางสรรค ไมมีความ
คิดเห็นที่แปลกใหม ขาดเหตุผลสนับสนุนประโยคใจความหลักพรอมยกตัวอยางประกอบ ขาดประโยคใจความ
หลัก ขาดความมีเอกัตภาพของเนื้อหาสาระ ขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ดีและขาดความสอดคลองของเนื้อหา
สาระของคําตอบกับคําถามความเรียง ขอบกพรองดังกลาวอาจมีผลมาจากการที่นักศึกษาขาดประสบการณในงาน
เขียน ดังนั้น อาจารยผูสอนจะตองคํานึงถึงแนวทางใหการชวยเหลือใหนักศึกษามีความรูความสามารถใน 
การนําเสนอเนื้อหาสาระใหไดดีมากขึ้นโดยการสนับสนุนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา  
หาความรูเพิ่มเติมใหแกตนเอง ซึ่งจะชวยพัฒนาใหนักศึกษามีความรู มีความสามารถในดานการนําเสนอเนื้อหา
สาระมากขึ้น 
 3.  สวนประกอบของการเขียน (Writing Components) พบวาขาดความมีประสิทธิภาพ ขาดความกระชับ 
คําตอบไมสมบูรณ และใชตัวอักษรพิมพใหญไมถูกตอง มีขอจํากัดในเรื่องคําศัพทที่จะเขียนสื่อความหมายมีการ
ใชคําที่ไมเหมาะสม ใชคําฟุมเฟอย และไมใชคํายอในโอกาสที่กระทําได เปนผลใหคําตอบขาดความกระชับ 
ทําใหเสียเวลาในการเขียนมากขึ้น     
 4.  การใชภาษา (Language Use) ขอบกพรองที่พบ สอดคลองกับผลการวิจัยของวนิดา พลอยสังวาล (2546: 
บทคัดยอ) เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองในรายวิชาการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 1 สําหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย” ที่พบวา ปญหาหรือขอบกพรองที่พบมากที่สุดในการเขียน
ภาษาอังกฤษไดแก การเขียนประโยคความรวมและประโยคความซอน ขอบกพรองดังกลาว ทําใหผูอานเขาใจยาก 
รวมถึงความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อความในประโยคไมตรงประเด็น อาจารยผูสอนอาจชวยเหลือใหนักศึกษา
ไดปรับปรุงเรื่องนี้ โดยการสอนใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการวิเคราะหคํา วิเคราะหประโยคแบบตางๆ 
และฝกฝนโดยการทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับโครงสรางของประโยคแบบตางๆ ดวยตัวเองใหมากขึ้น 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา การเรียงคําไมถูกตองอาจมีสาเหตุมาจากนักศึกษามีความคุนเคย
ไวยากรณภาษาไทยที่โดยปกติจะวางคําขยายไวดานหลัง เชน ตัวอยางที่ 1 เขียนเปน “At The Time Same” แทนที่
จะเขียนเปน “At The Same Time” ตัวอยางที่ 2 เขียนเปน “Major English” แทนที่จะเขียนเปน “English Major” 
ลักษณะของขอบกพรองในการใชภาษาเชนนี้ อาจารยผูสอนอาจตองใหนักศึกษาฝกฝนการเขียนอยางสม่ําเสมอ 
รวมถึง แนะนําใหนักศึกษาอานตําราเกี่ยวกับไวยากรณภาษาอังกฤษใหมากขึ้น จะชวยใหการเขียนของนักศึกษามี
ขอบกพรองเกี่ยวกับการเรียงคําไมถูกตองนอยลง 
 การสะกดคําผิดเปนประเด็นปญหาในการเขียนของนักศึกษาอีกประเด็นหนึ่ง การสะกดคํานอกจากจะทํา
ใหผูอานไมเขาใจขอความที่เขียนแลวยังทําใหการเขียนนั้นดอยคา ดั่งที่อิงอร อมาตยกุล (2535: 77) ช้ีใหเห็นวา 
“การเขียนสะกดคําถูกตองจะทําใหเกิดความประทับใจที่ดีตอผูเขียน แตถาผูเขียนสะกดคําผิดก็มักเสียความนับถือ
จากผูอานตั้งแตเริ่มตน” จากการวิเคราะหปญหาประเด็นนี้ พบวานักศึกษาเขียนสะกดผิด เชน Assay (Essay), 
Grate (Great) ขอบกพรองดังกลาวนี้ อาจารยผูสอนอาจชวยใหนักศึกษาเขียนไดถูกตองมากยิ่งขึ้นโดยการฝกให
นักศึกษาเขียนตามคําบอก (Dictation) บอยๆ 
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จากปญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงที่พบในดานรูปแบบการเขียน  
การเสนอเนื้อหาสาระ สวนประกอบของการเขียน และการใชภาษา เปนดัชนีใหเห็นวา นักศึกษาจะตองมี
ขอบกพรองในการเขียนแบบอื่นๆ ดวยอยางแนนอน 
 

5. ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะดานการสอน 
 อาจารยผูสอนควรหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
เพื่อตอบคําถามความเรียงในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ปญหาดานรูปแบบการเขียน (Problems Of Writing Format) อาจารยผูสอนอาจสอนโดยใชวิธีสอน
ดังตอไปนี้ 
   1.1  ฝกใหนักศึกษาฝกการเขียนเรียงความเพื่อตอบคําถามความเรียงโดยอาจารยผูสอนกําหนดเคา
โครง (Outline) ให 
            1.2  อาจารยผูสอนมอบหมาย (Assign) ใหนักศึกษาฝกการเขียนเรียงความเพื่อตอบคําถามความเรียง
เปนการบานเพื่อวานักศึกษาจะไดมีเวลาเพียงพอสําหรับฝกการคิด การวางแผน การลงมือเขียน และการตรวจทาน  

2.  ปญหาดานการนําเสนอเนื้อหาสาระ (Problems Of Content Presentation) อาจารยผูสอนอาจใชวิธี
สอน ดังนี้ 

 2.1 การฝกการเขียนเรียงความเพื่อตอบคําถามความเรียงในชั้นเรียนอาจกระทําไดโดยการฝกการเขียน
รวมกันทั้งช้ันเรียนโดยเริ่มตั้งแตการเขียนสวนนํา (Introduction) ที่ประกอบดวยประโยคใจความหลัก (Main 
Idea) หรือ ขอความที่จะอภิปราย (Thesis Statement) ใหนักศึกษาชวยกันเขียนประโยคใจความสําคัญ (Topic 
Sentence) สําหรับแตละยอหนา ชวยกันเขียนขอความสนับสนุน (Supporting Statements) พรอมทั้งระบุตัวอยาง 
(Provide Examples) ประกอบ การดําเนินการดังกลาวอาจารยผูสอนจะตองคอยแนะนํา แกไข กระตุนผูเรียนอยู
ตลอดเวลาตั้งแตตนจนจบทีละประโยค (Sentence By Sentence) ทีละยอหนา (Paragraph By Paragraph) 

 2.2 ใหนักศึกษาเริ่มฝกการเขียนโดยกําหนดคําหรือวลี และเขียนเปนประโยค จากหนึ่งประโยคเปน
สองประโยค จากสองประโยคเปนสามประโยค จากนั้นใหเขียนเลาเรื่องเปนยอหนา เปนเรื่องราวที่ประกอบไป
ดวยหลายๆ ยอหนาตามลําดับ 

3. ปญหาดานสวนประกอบของการเขียน (Problems Of Writing Components) อาจารยผูสอนอาจพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้ 

 3.1 ใหนักศึกษาเริ่มจากการฝกฝนการเขียนในระดับประโยค (Sentence Level) เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
วาการเขียนที่มีความกระชับ มีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพ ภาพรวมที่ดีของการเขียน มีการใชเครื่องหมายวรรค
ตอนตางๆ และการใชตัวอักษรพิมพใหญที่ถูกตองนั้นเปนอยางไร 

      3.2  สอนหลักการการเขยีนใหกระชับ สมบูรณ มีประสิทธิภาพ มีภาพรวมที่ดีของการเขียน หลักการ
ใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ และการใชตัวอักษรพิมพใหญ กอปรกับจัดใหนักศึกษามีโอกาสฝกฝนโดยการทํา
แบบฝกหัดในประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อใหนักศึกษาเขาใจไดอยางลึกซึ้ง 

4.  ปญหาดานการใชภาษา (Problems Of Language Use) อาจารยผูสอนอาจพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
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   4.1 สอนใหนักศึกษาเขาใจ รูจักวิเคราะหโครงสรางของประโยคตางๆ และใหนักศึกษาฝกฝนโดย 
การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 

      4.2 มอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาบทเรียนเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตและ
กําหนดใหมีการนําเสนอผลการศึกษาในชั้นเรียน ใหนักศึกษาหาคําเหมาะสม ไมเหมาะสม หาคําที่มักสับสนใน
การใช และคําที่มักสะกดผิด เปนตน 

 
สรุปไดวา ปญหาของการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงแตละดานควรไดรับ 

ความเอาใจใสอยางรอบคอบตรงประเด็น จะชวยใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาทักษะการเขียนไดถูกทิศทาง  
แมวาปญหาดานการเขียนเปนปญหาที่อาจจะตองใชเวลาในการแกไข มีรายละเอียดตางๆ ที่คอนขางสลับซับซอน 
นักศึกษาบางคนอาจมีปญหาตางๆ จํานวนมากในงานเขียนของตนเอง อาจทําใหนักศึกษาเกิดความทอแท  
เบื่อหนาย จึงเปนหนาที่ของอาจารยผูสอนในการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรน  
มีกําลังใจ มีความเอาใจใส และมีจิตใจที่แนวแนที่จะฝกฝนการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถาม 
ความเรียงใหมีปญหาการเขียนในดานตางๆ นอยที่สุด ซึ่งจะสงผลดีตอตัวนักศึกษาเองภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษา ชวยใหนักศึกษามีความพรอมเพื่อกาวสูโลกของอาชีพหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวนักศึกษา 
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงใหไดดีนั้น นักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้ 
 1.  หมั่นฝกฝนการเขียนภาษาอังกฤษเปนประโยค เปนยอหนา และเปนเรื่องราวอยางสม่ําเสมอ 
 2.  ฝกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงอยางมีขั้นตอน 

สําหรับนักศึกษาหากไดปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาวขางตน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบ
คําถามความเรียงที่เคยรูสึกวายากจะทําใหงายขึ้นและจะทําใหนักศึกษามีความสามารถทางการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงในดานการเสนอเนื้อหาสาระ การใชภาษารูปแบบการเขียน และ
สวนประกอบของการเขียนอยูในระดับดีมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาความสามารถทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อตอบคําถามความเรียงของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
2.  ควรมีการศึกษาวิจัยที่ซับซอนมากขึ้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป โดยอาจแยกผูเรียนเปนประเภทที่มีผล

การเรียนระดับดี ปานกลาง และออน 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอยางงานเขยีนเรียงความเพื่อตอบคําถามความเรียงของนักศึกษา 
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คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดยอ 
การบริหารองคการไดตามเปาหมายตามที่ต้ังไวนั้น    ตองมีองคประกอบอยางนอย 4 ประการ คือ คน เงิน 

วัตถุ และการจัดการ ซึ่ง คน ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด   ผูบริหารควรตองกระตุนใหพนักงานทุก
คนทํางานอยางดีที่สุด เพื่อดึงความสามารถที่มีอยูภายในของแตละบุคคลออกมาใชในการพัฒนาองคการ ดังนั้น
หลักการที่องคการจะนําเขามาใช ในการบริหารคน คือ ทําใหคนที่อยูในองคการน้ัน มีความสุข มีความภาคภูมิใจ
ในการทํางานรวมกับองคการ วิธีการตางๆที่นํามาใช  คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน เพราะเชื่อวาถา
บุคคลมีคุณภาพชีวิตการทํางานแลวความผูกพันตอองคการก็จะเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานวามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการเพียงใด และปจจัยใดมีผลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งผลที่
ไดจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาองคการในอนาคต 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความ
ผูกพันตอองคการ  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  ศึกษากลุม
ตัวอยางจํานวน  398 คน  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร  สถิติที่ใชไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน 

ผลการวิจัยสรุปไดวา  1) พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ อยูในระดับปาน
กลาง  2) ปจจัยสวนบุคคล  ดานเพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ไมพบวามีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน  
สวนปจจัยสวนบุคคลดาน  อายุงาน  และ  ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน  พบวามีความผูกพันตอองคการแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  3)  คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 

คําสําคัญ :  คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ พนักงานในกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวน 

 อิเล็กทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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ABSTRACT 
There are at least four significant elements. The factors mention earlier mainly consist of man, money, 

material and management. Man is the most important issue and apparently influences on organizational success. 
Therefore, motivating employee in order to gaining their better performance is the significant role that 
managers must play by adopting useful principle of managerial people. The methodology in quality of work life 
which could raise good relationship and loyalty in employee’s mind . It believes that if quality of work life 
running to the organization its make employee will commit to organization. This research study is interested in 
the quality of work life impact to the organizational commitment. And which factors are affected to the 
employee’s relation to organization in order to generate the beneficial solutions for the further organizational 
development.  

The Objective of this research were as followed : 1) To study the level of quality of work life 
,organizational commitment  2)  To compare the organizational commitment among employees factors are 
different.  3) To study the relations between quality of work life and organizational commitment of employees. 
The sample were used  398 employees. Data were collected by questionnaires.  The data were analyzed by 
application program computer. Statistics use were : percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient. 

 
The results of this research indicated that  1)The level of quality of work life  and organizational 

commitment of employees were moderate.  2) The difference   of sex, age and marital status had no different in 
the whole organizational commitment. On the other hand, the different of working duration and educational 
background had different in the whole organizational commitment. 3) The relation between quality of work life  
and organizational commitment was positively at the level of significant. 

 

KEYWORDS :  Quality of work life, Organizational commitment,  Industrial electronics employees,  

   Navanakorn Industrial Estate Pathum Thani  
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 การบริหารองคการใหเจริญรุงเรืองไดตามเปาหมายตามที่ต้ังไวนั้น ตองมีองคประกอบอยางนอย 4 
ประการ คือ คน เงิน วัตถุ และการจัดการ ซึ่ง คน ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดดังนั้นในองคการทุกแหง    
จึงพยายามรักษาบุคคลกรที่มีคุณภาพไวใหนานที่สุด และนําศักยภาพของบุคคลกรมาใชในการพัฒนาองคการใหมี
ความเจริญกาวหนา และทําอยางไรที่จะทําใหคนที่อยูในองคการน้ัน มีความสุข มีความภาคภูมิที่จะทํางานรวมกับ
องคการ วิธีการตางๆที่นํามาใช เชน การพยายามใหผลตอบแทนการทํางานของคนตามความตองการของเขา และ
ตองประสานความตองการของคนทํางานใหเขากับความตองการขององคการ (พวงเพชร, 2537:1 ) ตลอดจน 
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การสรางบรรยากาศของความพอใจ เพื่อใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการพัฒนาและเปนสวนหน่ึงของ
องคการ  รวมถึงการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน เพราะเชื่อวาบุคคลการที่มีคุณภาพชีวิต 
การทํางานที่ดียอมมีประสิทธิภาพของงาน (สุพิณดา, 2545: 1) 
 Greeberg and Baron (1995: 647) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางานกอใหเกิดประโยชนที่ดี 3 ดาน ไดแก 
ผลโดยตรงในการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน สรางความรูสึกผูกพันตอองคการลดอัตราการเปลี่ยนงาน  
ทําใหผลผลิตสูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิผลขององคการ เชน ผลกําไร การบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้น  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในการทํางาน จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญประการหนึ่ง  
 ทั้งนี้จะเห็นวาการรักษาบุคคลกรที่มีศักยภาพใหคงอยูกับองคการใหนานที่สุดขึ้นอยูกับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางานของบุคคลและความผูกพันตอองคการ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานวามี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการเพียงใด และปจจัยใดมีผลตอความผูกพันตอองคการได ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนตอการปรับปรุงองคการ 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  และระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 2. เพื่อศึกษาถึงเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงาน  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 
3. คําถามการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานมีผลตอความผูกพันของพนักงานหรือไม 
2. ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับความผูกพันตอองคการของพนักงานเปนไปในเชิงบวก 

หรือลบ 
 

4. สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน   ความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน   มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
 1.2 พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน   มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
 1.3 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
 1.4 พนักงานที่มีอายุงานแตกตางกัน   มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
 1.5 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน  
2. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
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5. ขอบเขตของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ของกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี   
 

6. ทฤษฎีท่ีรองรับหรือกรอบความคิดทางทฤษฎี 
 ผูวิจัยไดรวบรวมแนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการวิจัย  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย   
 แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 Walton (1978: 12)  ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานไววา  เปนลักษณะการทํางานที่ตอบสนอง 
ความตองการและความปรารถนาของบุคคล  โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคล สถานภาพ 
ตัวบุคคลหรือสังคม เรื่องสังคมขององคการที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 Walton  (1978:  12-16)  ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานไววา คุณภาพชีวิตใน 
แนวความเปนบุคคล  (Humanisitic)  และสภาพแวดลอมของตัวบุคคลหรือสังคมเรื่องสังคมขององคการ ที่ทําให
งานประสบผลสําเร็จผลผลิตของงานและการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ตอบสนองความตองการและความหรา
รถนาของบุคคลในการทํางาน  และกําหนดวาบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอบงช้ีตางๆ ใน 8 ดาน  
เปนเกณฑตัวสิน ดังนี้ 

1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  (Adequate and Fair Compensation)คาตอบแทนเปนสิ่ง
หนึ่งที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานได  เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความตองการทางเศรษฐกิจ และมุงทํางาน
เพื่อใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความตองการนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีชีวิตอยูรอด บุคคล
นอกจากจะสรางความคาดหมายในคาตอบแทนสําหรับตนแลว  บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอื่นใน
ประเภทของงานแบบเดียวกัน   

2.  สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  (Safe and Healthy Working Conditions)  
หมายถึง  ผูปฏิบัติงานควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการทํางานที่ปองกัน
อุบัติเหตุและไมเกิดผลเสียตอสุขภาพควรจะไดกําหนดมาตรฐานที่แนนอนเกี่ยวกับการคงไวซึ่งภาพแวดลอมที่จะ
สงเสริมสุขภาพและปลอดภัย  ซึ่งเปนการควบคุมสภาพทางกายภาพ 

3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  (Opportunity for continued Growth and Security)  หมายถึง   
งานที่ผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไว  และการขยายความสามารถของตนเองใหไดรับความรูและ
ทักษะใหม  มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้นในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

4. การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล  (Opportunity for Developing and Using Human Capacity) ในการ
ทํางานนี้เปนการใหความสําเร็จเกี่ยวกับการศึกษา อบรม  การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคลเปนสิ่งบง
บอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานประการหนึ่ง  ซึ่งจะทําใหบุคคลสามารถทําหนาที่โดยใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่
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มีความเช่ือมั่นในตนเองและเมื่อมีปญหาก็จะใชการแกไขตอบสนองในรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมพึง
กระทําเปนผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต 

5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน  (Social  Integration)  การทํางานรวมกันเปนการที่
ผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา  สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได มีการยอมรับและรวมมือกันทํางาน
ดวยดี  ซึ่งเปนการเกี่ยวของกับสังคมขององคการ  ธรรมชาติความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอ
บรรยากาศในการทํางาน 

6. สิทธิของพนักงาน  (Employee  Rights)  หมายถึง  การบริหารจัดการที่ใหเจาหนาที่/พนักงานไดมีสิทธิ
ในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกันหรือการกําหนดแนวทาง 
ในการทํางานรวมกัน  บุคคลตองไดรับการเคารพในสิทธิสวนตัว  เปนองคประกอบหนึ่งของการบงช้ีคุณภาพชีวิต
การทํางาน 

7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น  (Work and Total Life Space)  คือ การที่บุคคลจัดเวลาใน
การทํางานของตนเองใหเหมาะสมและมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเองครอบครัว และกิจกรรมอื่น 

8. ความเปนประโยชนตอสังคม  (Social Relevance of Work life)  คือ  กิจกรรมการทํางานที่ดําเนินไปใน
ลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งจะกอใหเกิดการเพิ่มคุณคาความสําคัญของงานและอาชีพของผูปฏิบัติ   
เชน  ความรูสึกของกลุมผูปฏิบัติงานที่รับรูวา  องคการของตนไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการรณรงคดาน
การเมือง และอื่น ๆ 
 

7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 นฤดล  (2541)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน  บริษัทการบินไทย  
จํากัด (มหาชน)  พบวา  พนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับ 
ปานกลาง ระดับตําแหนง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน สวนเพศ อายุ สถานภาพของสมรส จํานวนบุตรและการมีรายไดพิเศษ ไมมีผลตอระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
 สรวงสรรค (2541)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของชวงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
สุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษาและฝายเดินเครื่อง จํานวน  225  คน  พบวาคุณภาพชีวิต
ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ลักษณะสวนบุคคลที่สัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน   
และมีอํานาจทํานายระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากที่สุด  คือ  ระดับตําแหนงระยะเวลาในการทํางาน  
และประสบการณการทํางาน 
 แนวความคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
 การพัฒนาองคการนั้นควรจะตองสรางใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการ เพราะผลที่จะไดรับกลับมา  
คือ  พนักงานจะเต็มใจและพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อการทํางานใหสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

Steers (1977: 46)ไดกลาวถึงความผูกพันตอองคการไววา ความรูสึกของพนักงานที่แสดงตนเปน 
หนึ่งเดียวกับองคการมีคานิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองคการคนอื่นและเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อ 
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ปฏิบัติงานขององคการ 
Streers (1977: 121-122)ไดกลาวถึงปจจัยที่กําหนดความผูกพันตอองคการโดยเสนอองคประกอบ 3 ขอ

ไดแก 
1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน รวมไปถึงระยะเวลาในการทํางานในองคการ และลักษณะความตองการ

ของพนักงาน เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Need for Achievement)  เปนตน 
2. ลักษณะของงานซึ่งเปนงานที่พนักงานรับผิดชอบอยู เชน ผลปอนกลับของงาน ความมีเอกลักษณของ

งานและโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน เปนตน 
3. ประสบการณการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลไดรับและเรียนรู เมื่อเขาไปทํางานในองคการ เชน ความรูสึก

ของพนักงานที่มีตอองคการ ความนาเชื่อถือขององคการ และทัศนคติของกลุมที่มีตอองคการเปนตน 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคการ 
 ภัทรา (2542: 103-104) ไดศึกษาในเรื่องการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 329 คน พบวา พนักงานที่มีอายุมาก อายุงานมาก 
และสมรสแลวจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีอายุนอย อายุงานนอย และโสด และยังพบวา 
พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เปนจริงและคาดหวังสูงจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มี
คุณภาพชีวิตการทํางานทั้งที่เปนจริงและคาดหวังต่ํา  พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เปนจริงและที่คาดหวัง 
ตางกันนอยจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เห็นจริงและคาดหวังตอกันมาก 
 วรนุช (2543: 144) ไดศึกษาในเรื่องบรรยากาศองคการและความผูกพันองคการ ของพนักงานบริษัท  
นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 166 คน ไมพบวาพนักงานมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ทางการสมรส อัตราเงินเดือน และหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการตางกัน  ยกเวน
ระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการตางกัน 
 

8. ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจ   (Survey   Research)    เพื่อศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอ

ความผูกพันขององคการ   ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ของกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส   
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  จังหวัดปทุมธานี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอยูในกลุมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  จังหวัดปทุมธานี  จํานวน  23 บริษัท  กลุมตัวอยางที่ใช จํานวน 
398 คน  และใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย   
 

9. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นจากแนวความคิด  ทฤษฎี  และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซึ่งแบบสอบถาม 3 สวนดวยกัน คือ 
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สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
อายุงาน และระดับการศึกษา  จํานวน  5 ขอ         

สวนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก 
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีของ  Richard E. Walton และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใชมาตราสวนประมาณคาของ 
Likertซึ่งลักษณะของขอคําถามประกอบดวยขอความที่เปนเชิงบวกและเชิงลบใหตอบในลักษณะประเมินคา  
5 ระดับ    

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร เปนแบบสอบถามนี้ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจาก 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีของ Steers และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใชมาตราสวนประมาณคาของ Likert ซึ่ง
ลักษณะของขอคําถามประกอบดวยขอความที่เปนเชิงบวกและเชิงลบใหตอบในลักษณะประเมินคา 5 ระดับ    

การรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 398 ชุดโดยสงแบบสอบถามทาง

ไปรษณียไปยังฝายบุคคลในแตละบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยทําการติดตอลวงหนาทางโทรศัพทไวกอน  และหลังจากพนักงานตอบ
แบบสอบถามเรียบรอยแลว ใหฝายบุคคลแตละบริษัทสงกลับมายังผูวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Analytical Statistics)  นํามาใชบรรยายลักษณะของ

ขอมูลที่เก็บรวมรวมมาจากกลุมประชากรที่นํามาศึกษา ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน ( Inferential Analysis Statistics)   
ใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเลขคณิตดวยสถิติ t-Test   การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One - Way ANOVA ) และ สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ศึกษาความสัมพันธ
ของตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน 
 

10. ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน  398 คน  พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศ

หญิง จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.8 มีอายุระหวาง 25 - 30 ป จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.2 มี
สถานภาพสมรส โสด จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.3 มีอายุงานต่ํากวา 5 ป  จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 
57.8 และมีการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช. จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.9 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยตาง  ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 3 สมมติฐาน พบวา 
สมมติฐานที่ 1  พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน คุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน  

จะมีความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน  แบงเปนสมมติฐานยอย 5 ประการ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1.1  ตัวแปรอิสระเรื่องเพศ  พบวา ไมเปนตามสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1.2  ตัวแปรอิสระเรื่องมีอายุ พบวา ไมเปนตามสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1.3  ตัวแปรอิสระเรื่องสถานภาพสมรส พบวา ไมเปนตามสมมติฐานการวิจัย 
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 สมมติฐานที่ 1.4  ตัวแปรอิสระเรื่องอายุงาน พบวา เปนตามสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1.5 ตัวแปรอิสระเรื่องระดับการศึกษา พบวา เปนตามสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 2  คุณภาพชีวิต ในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  ผลการวิจัยครั้งนี้ 
พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 

สมมติฐานทางการวิจัย 
เปนไปตาม 

สมมติฐานการวิจัย 
ไมเปนไปตาม 

สมมติฐานการวิจัย 
   
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคล 
แตกตางกัน ความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

  

                    - เพศ   
                    - ระดับอายุ   
                    - ระดับสถานภาพ   
                    - ระดับอายุงาน   
                    - ระดับการศึกษา   
   
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

  

 

11. การอภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิตในองคการตอความผูกพันองคการของพนักงาน ผูวิจัยขอนําเสนอ 

การอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจัย  ดังนี้ 
เพศ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  เพศของพนักงานที่แตกตางกัน  มีความผูกพันตอองคการโดยรวม

ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อวิเคราะหความผูกพันตอองคการโดยรวมเปรียบเทียบกับเพศพบวา  พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมี

ความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานทั้งเพศหญิงและเพศชายอยางมีความรูสึก
ภาคภูมิใจในองคการเหมือนกัน  เพราะมีสวัสดิการตาง ๆ ที่ไดเหมือนกัน  ทําใหพนักงานมีความมุงมั่นในการใช
ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่  เพื่อใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  มาริสา 
(2546)  ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ  ในเขตนิคมอุตสาหกรมภาคเหนือ   พบวาไมมีความแตกตางของความผูกพันตอองคการของ
พนักงานทั้งเปนเพศชายและเพศหญิง 
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อายุ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  อายุของพนักงานที่แตกตางกัน ไมมีผลทําใหความผูกพันตอองคการ
โดยรวมของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อวิเคราะหความผูกพันตอองคการโดยรวม  เปรียบเทียบกับอายุของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีอายุ
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน  อาจเนื่องดวยวาพนักงานเหลานี้ไดรวมงานกับองคการมา
ระยะหนึ่ง  ไดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานขององคการ นโยบายและเปาหมายในการดําเนินงานขององคการที่
จะนําไปสูการประสบความสําเร็จในการทํางานจึงสามารถทุมเทความสามารถใหกับองคการไดอยางเต็มที่  
เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกองคการอยางสูง    ดังนั้น พนักงานไมเกิดความรูสึกเบื่อหนายกับการทํางาน  จึงทํางาน
อยูกับองคการตอไปในระยะยาว  พนักงานจึงใหความสําคัญกับความผูกพันตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  เสรี (2550)  ไดศึกษาความสัมพันธคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานผลิตเลนสสายตาในประเทศไทย   พบวาไมมีความแตกตางของความผูกพันตอองคการของ
พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน 

สถานภาพสมรส  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  สถานภาพสมรสของพนักงานที่แตกตางกัน  ไมมีผล
ทําใหความผูกพันตอองคการโดยรวมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อวิเคราะหความผูกพันตอองคการโดยรวม เปรียบเทียบกับสถานภาพสมรสของพนักงานพบวา 
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน  มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน  กลาวคือ พนักงานที่มี
ครอบครัวแลวมีความตองการ  ความมั่นคงในอาชีพและไมตองการใหองคการตองสลายลง  เพราะจะทําใหตนเอง
และครอบครัวขาดรายไดจุนเจือ  นอกจากนี้จากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันยิ่งทําใหคนที่แตงงานแลว  หรืออาจมี
บุตรหรือมีภาระที่ตองการอุปการะผูอื่นแสดงพฤติกรรมที่ผูกพันตอองคการสูงขึ้น  สวนคนที่ยังไมไดสมรส ก็มี
ความตองการที่จะฝกฝนความสามารถและประสบการณในการทํางาน  และเมื่อมีผลงานและไดรับการยอมรับ
จากองคการ  ก็ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและทุมเทใหกับองคการ  จากการวิจัยจึงไมพบวาพนักงานที่มี
สถานภาพสมรสแตกตางกัน  มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

อายุงาน  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุงานของพนักงานที่แตกตางกัน  มีผลทําใหความผูกพันตอ
องคการที่แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

เมื่อวิเคราะหความผูกพันของพนักงานโดยรวม  พนักงานที่อายุงานมากมีความผูกพันตอองคการสูงกวา
พนักงานที่มีอายุงานนอย  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Mowday และ Lyman (1982) ไดกลาววาระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในองคการมีผลทางบวกตอความผูกพันองคการ กลาวคือ  พนักงานที่มีอายุงานมากกวา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานนานกวา   และ มีคานิยมในงานมากกวา  จะผูกพันตอองคการมากกวา   

ระดับการศึกษา  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับการศึกษาของพนักงานที่แตกตางกัน  มีผลทําให
ความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

เมื่อวิเคราะหความผูกพันของพนักงานโดยรวม  พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงมักมีความผูกพันตอ
องคการนอย  เพราะมีความคาดหวังตอสิ่งที่ไดรับจากองคการคอนขางสูง  และเมื่อไมเปนไปตามที่ตนเอง
คาดหวังไวก็เกิดความผิดหวัง  ทําใหมีความผูกพันตอองคการนอย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรายุทธ (2541)   
ซึ่งไดศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงานในโรงงานผลิตน้ําอัดลม  ผลการศึกษาดังกลาวพบวา  
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
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 เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมของพนักงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
โดยรวมของพนักงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซึ่งหมายความวา  ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูง  
ความผูกพันตอองคการก็จะสูงดวย  เนื่องจากระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ถาอยูในระดับที่สูงพนักงานก็จะ
รูสึกมีความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย  ทําใหพนักงานไมตองการเปลี่ยนยายงานหรือลาออกซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ทิพวรรณ (2542)  และผลงานวิจัยของ นันทภัทร (2550)   พบวา ปจจัยดานคุณภาพชีวิตทั้ง  
8 ดาน สงผลและสนับสนุนใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการและความสําเร็จขององคการ 
 

12. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายดาน  มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งผลการวิจัยที่ไดมามีความหลากหลาย  จึงมีขอเสนอแนะสําหรับผลที่ไดจาก
การวิจัย  เพื่อใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการมากขึ้นดังนี้ 

1. ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  องคการควรนําระบบการจายคาตอบแทนตาม
ความสามารถมาใช (Pay for Performance ) เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถของพนักงาน  ซึ่งตองใชแบบ
ประเมินผลที่มีตัวช้ีวัดอยางชัดเจน Key Performance Indicators (KPI) และแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ  
เพื่อพนักงานจะรับรูถึงคางานและคาเงินของงาน  ซึ่งจะเปนการปดกั้น  มิใหเกิดอคติตองานอันจะสงผลตอระดับ
ของความผูกพันตอองคการ 

2. ดานสถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ : การตรวจสุขภาพประจําปของบริษัท
นั้น  บริษัทควรคํานึงถึงการดําเนินโครงการตอเนื่องจากการตรวจสุขภาพแลว  เชน  การจัดสถานที่ที่สําหรับออก
กําลังกาย  เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกพนักงาน  การจัดรายการตรวจสุขภาพที่สอดคลองกับเพศและวัย  รวมถึง
การจัดโครงการรณรงคสถานที่ทํางานปลอดสารพิษตางๆ โดยสงเสริมการงดสูบบุหรี่ในสถานที่ทํางาน 
 3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน : บริษัทควรใชวิธีการสื่อสารในทั้งทางตรงและทางออมให
พนักงานทราบถึงการเจริญเติบโตในสายอาชีพ (Career Development ) เพื่อใหพนักงานรูสึกถึงความมั่นใจใน 
การที่จะรวมงานกับองคการ รวมทั้งทํารูปแบบการทํางานที่ใหพนักงานรูสึกวามีความทาทายและไดทดลอง
ปฏิบัติงานในหนาที่อื่นโดยใชวิธีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
 4. ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง : ในหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทควรกําหนดรูปแบบให
แตละหนวยงานมีการประชุมหนวยงานอยางนอยเดือนละครั้ง  เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานในระดับตางๆ ไดรวม
แสดงความคิดเห็น  พรอมทั้งรายงานปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานแตละคนไดมีโอกาส
ทบทวนตนเองและเสนอปญหาใหกับผูบริหารไดทราบและแกไข ในทางกลับกันผูบริหารก็จะสามารถจัด 
โครงการฝกอบรมตางๆ เพื่อใหพนักงานไดพัฒนาความรูและนําความรูที่ไดมาชวยแกปญหาของตนไดอีกทางหนึ่ง 
 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน : องคการควรจะสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของ
พนักงานใหมากขึ้น  เพื่อใหพนักงานในองคการมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน  เปนทีมเดียวกัน  กิจกรรมดังกลาว



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 

 

 116

อาจแสดงออกในรูปของการทํากลุมสัมพันธในตางจังหวัด  เพื่อหลอหลอมใหพนักงานมีความรูสึกเปนครอบครัว
เดียวกัน  การทํางานควรเปนรูปแบบเปนทีมมากกวางานบุคคล 
 6. ดานสิทธิของพนักงาน : องคการควรสงเสริมใหพนักงานเขาใจถึงสิทธิสวนบุคคลโดยเนนเปนเรื่อง
สําคัญถาฝาฝนอาจถูกลงโทษ  โดยอาจจัดทําในรูปของประมวลจริยธรรมขององคการ  เพื่อใหพนักงานทุกคน
รูสึกถึงการไดรับสิทธิสวนบุคคลขององคการนี้ 
 7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น : องคการควรใหความสําคัญกับพนักงานโดยให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถและประเมินผลการทํางานจากผลงาน  ไมควรนําเรื่องการ
ลาและหยุดงานเปนประเด็นสําคัญและควรหลีกเลี่ยงที่จะใหพนักงานตองทํางานลวงเวลา  เพราะเวลาดังกลาวถือ
เปนเวลาสวนตัวของพนักงาน 
 8. ความเปนประโยชนตอสังคม : องคการที่จะจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีลักษณะเปนประโยชนตอสังคมทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยสอดแทรกกิจกรรมตางๆ ใหกับพนักงาน  เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานเกิดความ
ภูมิใจที่ไดรวมงานกับองคการนี้ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
1. อาจศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดวาจะมีผลกระทบกับความผูกพันตอองคการของพนักงานไดมากขึ้น  

ไดแก ทัศนคติ  บรรยากาศองคการ  พฤติกรรมการทํางาน  ภาวะผูนําขององคการ  ความเชื่ออํานาจในตนเอง  
การบริหารความขัดแยง เปนตน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากรที่มีตําแหนงการทํางานที่แตกตางจากกลุมประชากรที่
ทําการศึกษา  เชน พนักงานระดับบริหาร เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบวาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 

3. ในการวิจัยครั้งตอไป  ควรจะทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานในกลุมธุรกิจตางๆ เพื่อนําผล
การศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบวาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไรระหวางธุรกิจแตละประเภท 
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ทัศนคติของผูใชอินเทอรเน็ตที่มีตอความต้ังใจซื้อสินคาผานออนไลน 
INTERNET USERS’ ATTITUDES TOWARD SHOPPING  

ONLINE INTENTION   
 

ณัฐสพันธ   เผาพันธ 
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีปทุม  E-Mail: natsapun.pa@spu.ac.th  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความตั้งใจของผูบริโภคตอการใชอินเทอรเน็ตในการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ และเพื่อทดสอบปจจัยที่ทําใหผูบริโภคใชเว็บไซตสืบคนขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคา
และบริการ โดยใชแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวของคือ ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of  Reasoned Action: 
TRA)  และตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) มาเปนตัวแปรหลักในกรอบ
แนวคิดของการศึกษา นอกจากนี้ยังพิจารณาปจจัยดานความเชื่อมั่นตอเว็บไซต เปนตัวแปรหลักดวย  กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคือผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเก็บขอมูลใชแบบสอบสอบถาม 
(Self- Administered- Questionnaire: SAQ) โดยการเก็บขอมูลจากตัวอยางจํานวน   1,465 คน การวิเคราะหขอมูล
ใช การวิเคราะหสหสัมพันธและการวิเคราะหถดถอย (Correlation and Regression Analysis)  เพื่อทําการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร และทดสอบผลกระทบของปจจัยตางๆที่มีตอพฤติกรรมความตั้งใจในการซื้อสินคา
ผานเว็บไซต   ซึ่งผลลัพธที่ไดจะมีประโยชนตอผูประกอบการดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการสรางรูปแบบ
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ 
 

คําสําคัญ :  ความตั้งใจของผูบริโภค การซื้อสินคาออนไลน  

 

ABSTRACT 
The objectives of this study are to determine the customer intention to use Internet to purchasing 

decision and to provide an explanation of factors influencing online purchase intention of customer in Bangkok.  
In an attempt to gain new insights into the determinants of behavioral intention to purchase online, the study 
uses the theory of reasoned action (TRA) and technology acceptance model (TAM) as the framework to analyze 
the behavior intention of consumers.  Within this model, the study investigates the impact of consumer’s 
attitude to Internet, subjective norm, and Web trust on intention to purchase online.  The proposed model is 
tested by using self-administered questionnaire. Data are collected from a total of 1465 consumers. 
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 This study employs correlation and regression analysis to test the relationship among  variables and to 
test  the factors that effect the behavioral intention to purchase online   The value of this study is to establish a 
theoretical model to investigate the behavioral intention to purchase online. The results of this study help 
electronic commerce practitioners to create a success business model.  
 

KEYWORDS:  Customer intention,  Purchase online    
 

1. บทนํา 
อินเทอรเน็ตทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในแงของการลดตนทุนการทํา

ธุรกรรมของธุรกิจ (Transaction Costs) และตนทุนการบริหารงาน (Management Costs)  รวมทั้งเปนชองทาง
การตลาดใหกับผูบริโภคไดมากขึ้น   อีกทั้งตนทุนของอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีมีแนวโนมที่ลดลงในขณะที่
ประสิทธิภาพมีมากขึ้น สงผลทําใหองคการตางๆ มีการลงทุนดานอินเทอรเน็ตเทคโนโลยีมากขึ้น  เพราะสามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดทั่วทุกมุมโลกและใหรายละเอียดของขาวสารไดมาก และสามารถซื้อสินคาและบริการผาน
เว็บไซตของรานคา (Online Store) ไดทันที ทุกที่ ทุกเวลา  สภาพการณของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
ก็เริ่มจะมีการแขงขันที่มากขึ้น  ดังขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา พบวา จํานวนรานคาออนไลนที่จดทะเบียนที่
จํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เพราะมีปจจัยหลายดานที่เปนปจจัยเสริมตอธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน ปริมาณของ
ผูใชอินเทอรเน็ตที่มีจํานวนมากขึ้น  การเขาถึงอินเทอรเน็ตของผูบริโภคสะดวกมากขึ้น และอินเทอรเน็ตก็มี
ความเร็วที่สูงขึ้น      

องคประกอบของเว็บไซต   เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคา
ออนไลนหรือการดําเนินธุรกรรมบนออนไลน เชน  ขอมูลสินคาที่สมบูรณ (Quality Information) ภาพเคลื่อนไหว
ของสินคา (Video Clips) การนาเชื่อถือของเว็บไซต  อยางไรก็ตามธุรกิจที่มีรานคาบนเว็บไซตและมีองคประกอบ
ของเทคโนโลยีตางๆมากมายนั้น ไมใชหลักประกันของความสําเร็จในการทําธุรกรรมแบบ B2C (Business to 
Customer) ดังที่เปนขาวใหญทั่วโลกถึงการลมสลายของธุรกิจดอดคอม  ซึ่งบางธุรกิจมีขนาดใหญและ ไดรับเงิน
สนับสนุนจากผูรวมลงทุน (Venture Capitalist) มากมาย   แตกลับตองปดตัวลงไปทั้งในตางประเทศและใน
ประเทศ  นั่นแสดงใหเห็นวาการใสเงินลงทุนในการสรางเว็บไซตไปจํานวนมากๆ  ไมไดประกันวาจะไดรับ
ความสําเร็จมากตามไปดวย   งานวิจัยของ Enos (2000) ระบุวาอัตราการกลับมาเขาเยี่ยมชมเว็บไซตอีกครั้งอยูใน
เกณฑที่ตํ่า   ปญหาเหลานี้อาจมีผลมาจากจุดออนบางประการของการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการพาณิชย (Fenech & 
O’Cass, 2001)     

สัดสวนของผูบริโภคบนอินเทอรเน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหนักวิจัยทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสให
ความสนใจเกี่ยวกับคุณลักษณะสําคัญของตลาดอิเล็กทรอนิกส   เพื่อนําไปพัฒนาสรางกลยุทธเว็บไซต (Strategic 
Web)   การซื้อขายสินคาและบริการออนไลน มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว แตมูลคาการซื้อขายยังมีนอยกวาที่ควร
เปน (Tai-Kuei Yu & Guey-Sen Wu, 2007)  ซึ่งแสดงถึงวา ปจจัยดานผูบริโภค เชน การยอมรับของผูบริโภค 
(Customer Acceptance) เจตคติของผูบริโภค (Attitudes)  คือสิ่งสําคัญในการวัดความสําเร็จของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส   ซึ่งการวิจัยเกี่ยวกับการสรางโมเดลที่รวมปจจัยตางๆ ที่มีตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ระบบ  B2C ของผูใช Internet  ยังมีนอยมาก   ดังนั้นการวิจัยนี้จึงถูกสรางขึ้นมาเพื่อทําการทดสอบปจจัยแรงจูงใจ
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ตางๆ ที่มีผลตอผูบริโภคในการซื้อสินคาผานเว็บไซต    และนําปจจัยเหลานั้นมาสรางเปนตัวแบบจําลอง ซึ่งจะมี
ประโยชนตอผูประกอบการดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการสรางรูปแบบธุรกิจใหประสบความสําเร็จ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
    1.  เพื่อทราบถึงทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ  
    2.  เพื่อทดสอบปจจัยที่ทําใหผูบริโภคใชอินเทอรเน็ตเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ และ 
     3. เพื่อพัฒนาสรางตัวแบบที่แสดงองคประกอบของปจจัย ที่ทําใหผูบริโภคใชอินเทอรเน็ตเพื่อ 
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 
 

3. กรอบแนวความคิด 
มุมมองดานหนึ่งของในการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ทัศนคติของผูบริโภค  มีงานวิจัย

หลายเรื่องที่ทําการศึกษาทัศนคติผูบรโภค  ทัศนคติในแงบวกตอธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค จะเปน
ปจจัยสําคัญนําไปสูการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบนอินเตอรเน็ต (Donthu and Gilliland, 1996, Shim and Eastlick, 
1998 และ Helander and Khalid, 2000)  การศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคเปนมิติหนึ่งที่ตองให
ความสําคัญตอการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสํารวจทัศนคติ ไดถูกใชกันอยางแพรหลายในการสํารวจ 
ขอมูลทางการตลาดในปจจุบัน (Wu, 2003)  การศึกษาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitudes) การรับรู 
(Perceptions) และแรงจูงใจ (Motivations) ของผูบริโภค ซึ่งเปนตัวแปรที่ไมไดปรากฏขึ้นหรือวัดไดจากการคลิก
บนแบนเนอร หรือการซื้อผานออนไลน  ถือเปนสวนสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการทําการตลาด
ออนไลน (Goodwin , 1999) การศึกษาในครั้งนี้ ไดประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีของตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance  Model)    และทฤษฎีการกระทําเชิงเหตุผล (Theory of Reasoned Action: 
TRA) มาเปนกรอบในการศึกษา ดังภาพประกอบ 1 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ทัศนคติตอการซื้อ
สินคาออนไลน 

ความคลอยตามสิ่งอางอิง 

การรับรูวาอินเทอร เน็ตมี
ประโยชน 

การรับรูวาอินเทอรเน็ตงาย
ตอการใชงาน 

ความตั้งใจในการซื้อ
สินคาออนไลน 

คุณลักษณะของผูบริโภค 

H4 

 H5 

ความนาเชื่อถือของเว็บไซต 

H7 

H6 

H2 

H1 

H3 
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4. สมมติฐานการวิจัย 

H1:   การรับรูวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน มีความสัมพันธตอทัศนคติที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน 
H2:   การรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงาน มีความสัมพันธตอทัศนคติที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน 
H3:   ทัศนคติตอเทคโนโลยี จะมีผลกระทบตอความตั้งใจในการซื้อสินคาผานเว็บไซต 
H4:   การคลอยตามสิ่งอางอิง จะมีผลกระทบตอความตั้งใจในการซื้อสินคาผานเว็บไซต 
H5:   คุณลักษณะของผูบริโภคที่แตกตางกัน จะมีความตั้งใจในการซื้อสินคาผานเว็บไซตแตกตางกัน 
H6:   ความนาเชื่อถือของเว็บไซต จะมีผลกระทบตอความต้ังใจในการซื้อสินคาผานเว็บไซต 
H7:   คุณลักษณะของผูบริโภคที่แตกตางกัน จะมีการรับรูเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของเว็บไซตแตกตางกัน 

 

5. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ 
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (A Theory of Reasoned Action) 
มุมมองดานหนึ่งของความเขาใจของธุรกิจ e-Commerce คือ ทัศนคติของผูบริโภค มีงานวิจัยหลายเรื่องที่

ทําการศึกษาทัศนคติดานนี้พบวาทัศนคติในแงบวกตอธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค จะเปนปจจัย
สําคัญนําไปสูการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบนอินเทอรเน็ต (Donthu and Gilliland, 1996, Shim and Eastlick, 1998 
และ Helander and Khalid, 2000)  การศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคเปนมิติหนึ่งที่ตองให 
ความสําคัญตอการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    

มีทฤษฎีจํานวนมากมุงสรางความสัมพันธระหวางทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) แตใน
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ถูกสรางขึ้นมาเพื่อทํานายวา การที่บุคคลจะ
ประกอบพฤติกรรมใดนั้น สามารถทํานายจาก การวัดความเชื่อ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) และความตั้งใจ
กระทํา (Intention)   ทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Fishbein & Ajzen (1975;1977) โดยทั้งสองไดทดสอบหาความ 
สัมพันธระหวางความรู (Knowledge) และ ทัศนคติ (Attitude)  ของพฤติกรรมการสูบบุหรี่กับการไมสูบบุหรี่    
ขณะที่หลายทฤษฎีมุงเนนที่การทํานายพฤติกรรมดวยกรอบความเกี่ยวของกันระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม แต 
Fishbein & Ajzen (1975;1977) ไดเสนอกรอบความเกี่ยวของกันระหวาง ความเชื่อ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitude) 
ความตั้งใจ (Intention) พฤติกรรม (Behavior)  แนวคิดทฤษฎีนี้เช่ือวา มนุษยโดยปกติจะเปนผูมีเหตุผล และใช
ขอมูลที่มีประโยชนตอตนเองอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุถึงการตัดสินใจของตน พฤติกรรมของมนุษยไมไดถูก
กําหนดโดยขาดการพิจารณามากอน ยิ่งกวานั้นยังเชื่อวาไดมีการพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและความตั้ง 
ใจปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคลจะมีตัวกําหนดที่สํ าคัญ 2 ประการ คือ ทัศนคติตอพฤติกรรมและการคลอยตามกลุม
อางอิงในการที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น โดยที่พฤติกรรมความตั้งใจ (Behavioral Intention) สามารถทํานายไดโดย
สมการ   

B  ~ BI = W1 (A) + W2 (SN) 
โดยที่  B   หมายถึง  พฤติกรรม( Behavior) 

BI  หมายถึง  ความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรม (Behavioral  Intention) 
A   หมายถึง  ทัศนคติตอการกระทําในพฤติกรรม (Attitude Toward Performing the Behavior) 
SN  หมายถึง  การคลอยตามสิ่งอางอิง (Subjective Norm) 
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W1 และ W2  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญของทัศนคติ กับการคลอยตามสิ่งอางอิง ตามลําดับ 
ทัศนคติตอพฤติกรรม (Behavioral Attitudes) 
ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมมีผลมาจากความเชื่อของบุคคลวา การกระทําในพฤติกรรมใดๆ นั้นจะมีผลที่ได 

รับแนนอนและมีการประเมินผลลัพธที่ออกมานั้น (Fishbien, 1980) ตัวอยางเชน ความเชื่อของผูประกอบการวา
การทําธุรกิจบนระบบอินเทอรเน็ตจะทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบในการแขงขันได และการประเมินผลลัพธใน
การไดเปรียบการแขงขัน และการเสียเปรียบในการแขงขัน คือสิ่งที่นํามาทํานายหรือพยากรณความตั้งใจในการทํา
ธุรกิจของผูประกอบการ ขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีคือวา ความเช่ือในผลลัพธของการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
หรือไมทํานั้น อยูบนพื้นฐานของทัศนคติของผูประกอบการเกี่ยวกับการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต สิ่งนี้เรียกวา 
ความเช่ือตอพฤติกรรม (Behavioral Beliefs)  

การคลอยตามสิ่งอางอิง (Subjective Norm) 
ในตัวแบบแรกของงานวิจัยของ Ajzen & Fishbein (1980) ความเช่ือตอพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ

ของการกระทํา มีความเพียงพอในการทํานายความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมนั้น อยางไรก็ตามตัวแบบตอมา
สนับสนุนวากลุมของความเชื่อที่เกิดจากการคลองตามสิ่งอางอิง หรืออิทธิพลของสิ่งอางอิง (Subjective Norm) ก็
เปนปจจัยหนึ่งในการทํานายความตั้งใจในการกระทําดวย   (Ajzen&Fishvien, 1977; Fishbien, 1980)  กลุมอางอิง
จะมีอิทธิพลตอการกระทําพฤติกรรมมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับความสําคัญตอบุคคลนั้นๆ  เชน  

พฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูผูบังคับบัญชาอาจมีความสําคัญตอพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูมากกวาสามีหรือภรรยาเปนตน การคลอยตามกลุมอางอิงนี้สันนิษฐานวาเกิดจากผลรวมของผล
คูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงที่เขาใหความสําคัญกับความคาดหวังของกลุมอางอิงโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ความเขมของความเชื่อตามกลุมอางอิง (Normative Beliefs) และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (Motivation 
to Comply with the Referent) 

ความเชื่อ ทัศนคติ และความตั้งใจกระทํา (Beliefs, Attitudes, and Intentions) 
ความสัมพันธระหวางความเชื่อ เจตคติ และความตั้งใจกระทํา ยังไมมีความชัดเจน เนื่องมาจากการวัด

ทัศนคติถูกกําหนดวัดโดยทางตรงและทางออม   ในทฤษฎี TRA กลาววา เจตคติเปนสวนหน่ึงของความเชื่อ 
ดังนั้นการวัดความเชื่อที่มีความถูกตองและการประเมินผลลัพธจากการกระทํา จึงมีความเพียงพอในการวัด
ทัศนคติ  ในงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้หลายเรื่องที่มีการวัดเจตคติแบบโดยตรงหรือวัดการแสดงออก (Affect) 
พบวาเจตคติมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการกระทํานอยกวางานวิจัยที่วัดเจตคติโดยทางออมหรือวัดจาก 
ความเช่ือ (Beliefs) ตัวอยางเชน ในงานวิจัยเกี่ยวกับสินคา ผูบริโภคมีการแสดงออกถึงความชอบสินคาแตไมมี
ความตั้งใจที่จะซื้อสินคานั้นในอนาคต    ถางานวิจัยที่สนใจจะหาผลกระทบของการโฆษณาสินคาใดๆ ที่มีตอ
ยอดขาย ผูวิจัยก็จะตองมีการกําหนดพฤติกรรมการซื้อในอนาคต โดยวัดจากความเชื่อตอพฤติกรรม ไมใช 
ความเช่ือตอสินคา 

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) 
TAM เปนทฤษฎทีี่ไดพัฒนาขยายองคความรูที่ตอจาก TRA ของ  Ajzen and Fishbein (1975)  โดย Davis 

(1989)  จุดประสงคของ TAM คือ การทํานายหรืออธิบายพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรของผูใชทุกคน   ดังนั้น 
TAM คือตัวแบบที่มีความนาเชื่อถือสําหรับการทํานายความตั้งใจในการใชเทคโนโลยีของผูบริโภค (Argwal & 
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Prasad ; 1997) TAM ไดใช TRA เปนแนวคิดพื้นฐานสําหรับการอธิบายการเชื่อมโยงกันระหวางตัวแปรใน 2 
โครงสรางคือ 

การรับรูวามีประโยชน (Perceived Usefulness: PU)  เปนตัวแปรหลักที่สําคัญของ TAM   ซึ่งหมายถึง 
ระดับขั้นของบุคคลที่เช่ือวาจะใชเกี่ยวกับเรื่องของระบบ โดยที่เช่ือวาจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานภายใต
บริบทขององคการที่ทํางานอยูนั้นดียิ่งขึ้น 

การรับรูวางายตอการใช (Perceived ease of use: PEOU) เปนตัวแปรหลักที่สําคัญของ TAM อีกตัวแปร
หนึ่ง  ซึ่งหมายถึงระดับที่ซึ่งผูใชคาดหวังตอระบบสารสนเทศที่เปนเปาหมายจะใช ตองมีความงายและมีความเปน
อิสระจากความมานะพยายาม   

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร (Population)  
 ประชากรที่ใชการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและประมณฑล เทานั้น   
การสุมตัวอยาง (Sampling)  โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน แบบแบงเปนโควตา (Quota 
Sampling)  เพื่อใหไดหนวยตัวอยางครบทั้ง 5 กลุมคือ นักเรียนช้ันมัธยมตอนปลาย นักศึกษาที่อยูใน
สถาบันอุดมศึกษา  พนักงานของบริษัท เอกชนพนักงานของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และกลุมแมบานหรือ 
ผูทํางานอิสระ  จํานวนกลุมละ 400 คน รวมทั้งหมด 2,000 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
ขอมูลปฐมภูมิ  โดยการสรางใชแบบสอบถามที่ถูกสรางขึ้นมาเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล (Self- Administered 
Questionnaire:  SAQ) เนื้อหาของแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1  เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เพื่อวัดตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูบริโภค  โดยใชวิธี Check List    
 สวนที่ 2  เปนการสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการศึกษา ทั้งหมด 6 ตัวแปร ซึ่งประกอบดวย   
1) การรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงาน (Perceived Ease of  Use)  2) การรับรูวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน 
(Perceived Usefulness) 3)  ทัศนคติตอการซื้อสินคาผานเว็บไซต ( Attitudes Toward Online Shopping)  
4)  การคลอยตามสิ่งอางอิง ( Subjective Norms) 5) ความไววางใจตอเว็บ (Trust)  และ 6)  ความตั้งใจในการเลือก
ซื้อสินคาผานเว็บไซต (Behavioral Intention)  โดยใชวิธีวัดแบบ Likert  Scale 5 ระดับ  
        สวนที่ 3   เปนการใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ซึ่งเปนลักษณะคําถาม
ปลายเปด (Open-Ended  Question)      
 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรางมาตรวัดโดยผานกระบวนการหาคุณภาพของมาตรวัด 2 กระบวนการ คือ  

1.  การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC) จากแบบ
ประเมินแบบจําลองดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจของผูเช่ียวชาญ โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบจําลองดัชนี
วัดผลสําเร็จธุรกิจกับวัตถุประสงคตามวิธีของโรวิเนลลิและแฮมบิลตัน (อางถึงใน ศรัยกร บุษยะมา. 2545) 
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2.  การตรวจสอบเครื่องมือและขอมูลที่ใชในการวิจัย โดยหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ(Reliability)  
ดวยวิธีของครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s Alpha)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ 
(Pilot-Test) เพื่อแสดงคาความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 40 คน แลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะหหาคา Cronbach  Alpha  ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามดวยวิธีของ Cronbach’s Alpha 

ตัวแปร 
จํานวน
คําถาม 

Cronbach’s  
Alpha 

การรับรูวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน  (Perceived Usefulness) 5 ขอ 0.817 
การรับรูวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน (Perceived Usefulness) 4 ขอ 0.775 
ทัศนคติตอการซื้อสินคาผานเว็บไซต ( Attitudes toward Online shopping)   4 ขอ 0.707 
การคลอยตามสิ่งอางอิง ( Subjective Norms) 3 ขอ 0.828 
ความไววางใจ (Trust) 13 ขอ 0.778 
ความตั้งใจในการเลือกซื้อสินคาผานเว็บไซต (Behavioral Intention)   3 ขอ 0.723 
 

      สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูลสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรและในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติผูวิจัยใชสถิติดังนี้  
  1. คารอยละ (Percentage) นํามาใชในการอธิบายขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 

 2. คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) นํามาใชในการวิเคราะหและ
อธิบายคา และความหมายตัวแปรแตละตัว  

 3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation of Coefficient: γ ) นํามาใชในการทดสอบวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ในสมมติฐานแตละขอ วาตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความ 
สัมพันธกันหรือไมและสัมพันธกันอยางไร เปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) นํามาวิเคราะหขอมูลดังกลาว    
 4. การวิเคราะหถดถอย (Regression Analysis)  เปนการวิเคราะหเพื่อพยากรณความตั้งใจในการซื้อสินคา
และบริการผานเว็บไซต ดวยตัวแปรอิสระที่เกี่ยวของ เชน การรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงาน  การรับรูวา
อินเทอรเน็ตมีประโยชน ทัศนคติตอการซื้อสินคาผานเว็บไซต การคลอยตามสิ่งอางอิง และ ความไววางใจตอ
เว็บไซต   โดยสรางสมการถดถอยเชิงเสนตรงเพื่ออธิบายอิทธิพลของตัวแปรตางๆ  สมการถดถอยเบื้องตนคือ 
 

   Intent    =     b0 + b1(ease) +b2(useful) + b3(att) + b4(sn) +b5(trust)  + e 
 

 โดยที่  Intent  หมายถึง ความตั้งใจในการซื้อสินคาออนไลน Ease หมายถึง การรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอ
การใชงาน  useful หมายถึง การรับรูวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน att หมายถึงทัศนคติตอการซื้อสินคาผานเว็บไซต   
sn  หมายถึง การคลอยตามสิ่งอางอิง  trust  หมายถึงความไววางใจตอเว็บไซต และ e หมายถึง ความคลาดเคลื่อน 
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7. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูใชอินเทอรเน็ตในดานตางๆ 

ตัวแปร  σ ความคิดเห็น 
การรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงาน 4.28 .607 มากที่สุด 
การรับรูอินเทอรเน็ตมีประโยชน 3.31 .78 ปานกลาง 
ทัศนคติตอการซื้อสินคาออนไลน 2.85 .77 ปานกลาง 
การคลอยตามสิ่งอางอิง 2.73 .98 ปานกลาง 
ความไววางใจตอเว็บไซต 3.03 .65 ปานกลาง 
ความตั้งใจในการซื้อสินคาออนไลน 2.97 1.04 ปานกลาง 

 
 ผูใชอินเทอรเน็ตมีการรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การรับรูวา
อินเทอรเน็ตมีประโยชนของผูใชอินเทอรเน็ต ซึ่งอยูในระดับปานกลาง สวนความตั้งใจในการซื้อสินคาผาน
ออนไลนอยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน   

สมมติฐาน ผลวิเคราะห 
การรับรูวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน มีความสัมพันธตอทัศนคติที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน ยอมรับ 
การรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงานมีความสัมพันธตอทัศนคติที่มีตอการซื้อสินคา
ออนไลน 

ยอมรับ 

ทัศนคติตอเทคโนโลยี จะมีผลกระทบตอความตั้งใจในการซื้อสินคาออนไลน ยอมรับ 
การคลอยตามสิ่งอางอิงจะมีผลกระทบตอความตั้งใจในการซื้อสินคาผานเว็บไซต ยอมรับ 
ความนาเชื่อถือของเว็บไซต จะมีผลกระทบตอความตั้งใจในการซื้อสินคาผานเว็บไซต ยอมรับ 
คุณลักษณะผูบริโภคที่แตกตางกันจะมีความตั้งใจในการซื้อสินคาผานเว็บไซตแตกตางกัน ยอมรับ 
คุณลักษณะผูบริโภคที่แตกตางกัน จะมีการรับรูเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของเว็บไซตแตกตางกัน ยอมรับ 

 
ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดังภาพประกอบ 2 พบวา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญ และผลการวิเคราะหดวย Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อดูผลกระทบของตัวแปร
ตางๆที่มีตอความตั้งใจในการซื้อสินคาออนไลน ไดผลเปนดังนี้                 

Intent    =    -.196 + .055(ease) +.097(useful) + .362(att) + .196(sn) +.499(trust)   
 
 
 
 
 

x
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ภาพประกอบ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficients) 
 

8. อภิปรายผล 
 การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน โดยการสํารวจจากผูใช
อินเทอรเน็ต  ผลการวิจัยพบวา การรับรูของผูใชอินเทอรเน็ตวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงาน และรับรูวามี
ประโยชน มีผลเชิงบวกตอทัศนคติตอการซื้อสินคาออนไลน และปจจัย 3 ปจจัยประกอบดวย ทัศนคติตอการซื้อ
สินคาออนไลน การคลอยตามกลุมอางอิง และความนาเชื่อถือของเว็บไซต มีผลกระทบชิงบวกตอความตั้งใจใน
การซื้อสินคาออนไลนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองตามทฤษฎีของ  Fishbein & Ajzen (1975;1977) และแนวคิด
ของ  Davis (1989)  ดังนั้นธุรกิจที่ดําเนินรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะตองใหความสนใจในทั้ง สามปจจัยนี้
เปนสําคัญในการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหสนองตอบความตองการของผูใชอินเทอรเน็ตในการซื้อ
สินคาและบริการ  
  

9. รายการอางอิง 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549. รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตใน

ประเทศไทยป 2548.  พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : ฝายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. 

Enos, L.,2000.  e-Holiday glitches could cost $15B 2000. [online]. Retrieved Jan, 2008 from 
http://www.ecommercetimes.com/news/ articles 2000/001017-1.shtml 

Davis F.D.,1989  “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information    
             technology.” MIS Quarterly, 13,3: 319-340. 

การรับรูวาอินเทอรเน็ต
งายตอการใชงาน 

γ =.608** 

การรับรูวาอินเทอรเน็ต
มีประโยชน 

การคลอยตามสิ่ง
อางอิง 

ทัศนคติตอการซื้อสินคา
ออนไลน 

ความตั้งใจในการซื้อ
สินคาออนไลน 

γ =..647** 

γ =.145** 

γ =.600** 

γ =.601** 

ความนาเชื่อถือของ
เว็บไซต 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 127 

Donthu N. & Gilliland D.,1996. “Observations: the infomercial shopper.” Journal of Advertising Research, 
36,2: 69-76. 

Fenech, T. & O’Cass, A., 2001.  “Internet users’ adoption of Web retailing: User and product dimensions.” 
Journal of Product and Brand Management. 10, 6: 361-381. 

Fishbein,M. & Ajzen, I. 1975 .  Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and  
 research. NewYork: Addison Wesley Publishing Company, Inc. 
Fishbein,M. & Ajzen, I., 1977 .  “Attitude-behavior relation: a theoretical analysis  and review of empirical  
 research.” Psychological Bulletin, 84: 888-918.   
Goodwin, T, 1999. “Measuring the effectiveness of online marketing.” Journal of the Marketing Research 

Society,  41,4: 403-407. 
Helander, M.G. & Khalid, H.M., 2000.  “Modeling the customer in electronic commerce.” Applied 

Ergonomics,. 31, 6: 609-619. 
Shim, S. & Eatlick, M.A., 1998. “The hierarchical influence of personal values on mall shopping attitude and 

behavior.” Journal of Retailing.  74,1: 139-160. 
Tai-Kuei Yu and Guey-Sen Wu, 2007. “Determinants of Internet Shopping Behavior: An Application of 

Reasoned Behavior Theory.”  International Journal of Management. 24,4: 744-823. 
Wu, Shwu-Ing,  2003.  “The relationship between consumer characteristics and attitude Toward online     
               Shopping.”  Marketing Intelligence & Planning. 21,1: 37-44.  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 128

ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิก 
ฟตเนสเซ็นเตอรของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCE TOWARDS CONSUMER DECISION IN APPLYING 
FOR FITNESS CENTER MEMBERSHIP OF ELDERLY IN BANGKOK 

METROPOLITAN AREA 
 

จิรวุฒิ  หลอมประโคน1 
นรเศรษฐ กมลสุทธิ2 

  1อาจารยประจํา ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  
E-mail : chirawut_taetae@hotmail.com 

2อาจารยประจํา ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  
E-mail: norasate@hotmail.com  

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอรของผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรของ
ผูสูงอายุผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรและปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัคร
สมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร 
 

คําสําคัญ : ฟตเนสเซ็นเตอร พฤติกรรม ปจจัยทางการตลาด 

 

ABSTRACT 
 Factors influence towards consumer decision in applying for fitness center membership of elderly people 
in Bangkok Metropolitan Area was a exploratory research. According to the population of elderly people, the 
researcher used 400 samples. The researcher used questionnaires to collect the data. The conclusion of research 
were demographics of samples had relationship with factors influence towards consumer decision in applying 
for fitness center membership, and also marketing mix.  
 

KEYWORDS: Fitness center, Consumer, Marketing factors 
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1. บทนํา 
 ปจจุบันคนไทยหันมาใหความสนใจกับสินคาและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นทําใหตลาดธุรกิจสินคา
และบริการเกี่ยวกับสุขภาพมีอัตราการเติบโตสูงและมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ซึ่งสังเกตไดจากสินคาและ
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นอยางแพรหลายในทองตลาด ไมวาจะเปนธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ  
หรือธุรกิจที่ใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพ เชน สปอรตคลับ ฟตเนส สปา โดยเฉพาะฟตเนสเซ็นเตอรจะมีการแขงขัน
ที่รุนแรงและมีคูแขงรายใหมๆเกิดขึ้นจํานวนมาก เชน ทรูฟตเนส ที่เขามาลงทุนดวยงบประมาณกวา 200 ลานบาท
และการเพิ่มจํานวนสาขาของฟสเนส เฟรสท สุขุมวิท 39 และคิวเฮาส ลุมพินี (กรุงเทพธุรกิจ, 2550) ขอมูลจาก
ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาในป 2551 นี้ธุรกิจฟตเนส เซ็นเตอรยังคงสามารถขยายตัวตอไปโดยคาดวาจะขยายตัวไม
ตํ่ากวา 7 % จากปที่ผานมา โดยมีมูลคาตลาดไมตํ่ากวา 6,000 ลานบาท ดวยสาเหตุหลักจากกระแสการรักสุขภาพที่
เพิ่มระดับมากขึ้น และการพัฒนารูปแบบการใหบริการของผูใหบริการเพื่อสรางความแตกตางทั้งดานสินคาและ
การใหบริการอยางตอเนื่อง รวมถึงการขยายจํานวนสาขาและสถานที่ใหบริการที่จะครอบคลุม (ศูนยวิจัยกสิกร
ไทย,2551) นายธีรพล  แซต้ัง  กรรมการผูจัดการ บริษัททีเอสซี จํากัด ฐานะผูเช่ียวชาญทางดานการตลาด วิเคราะห
วา  ปจจุบันสถานการณการแขงขันของสินคาสําหรับเด็กรุนแรงขึ้นทุกขณะ  ดวยปจจัยจากอัตราการเกิดของ
ประชากรเด็กลดลงอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  สงผลใหตลาดเด็กแคบลง ทําใหการชวงชิง
ยอดขายและขึ้นทําเนียบผูนําจึงยังเขมขน  และไมใชเรื่องงายที่ตลาดจํานวนจํากัดเชนนี้จะใหผลดานยอดขายตรง
ตามเปาที่วางไว  ทําใหผูเลนในตลาดเริ่มขยายตลาดใหมมากขึ้น (Brand Extension) เพื่อสรางทางรอด และปรับกล
ยุทธทางการตลาดใหเหมาะกับไลฟสไตลกลุมลูกคาแตละชวง (บิสิเนสไทย,2550) นอกจากนี้ผลการศึกษาดวย
วิธีการเก็บขอมูลแบบ Face-to-Face interview กับกลุมตัวอยาง ชายและหญิง ที่มีอายุต้ังแตชวง 50-60 ป จํานวน 
400 คน ที่มีแหลงพักอาศัยอยูในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาถึงทัศนคติ ความคาดหวัง พฤติกรรมการซื้อสินคา ผลวิจัย
พบวา พฤติกรรมของลูกคากลุมผูสูงวัยที่ช่ืนชอบเปนพิเศษ คือ พฤติกรรมสวนใหญจะใชจายเพื่อสุขภาพและความ
สวยความงาม โดยเฉพาะการทําตัวเองใหดูดีและไรริ้วรอย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,2551) ดังนั้นจากขอมูลขางตนทํา
ใหเปนที่สนใจศึกษาและมุงเนนถึง ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนส 
เซ็นเตอร ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็น

เตอร ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร ของ

ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                   
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
1.  ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร 
2. ปจจัยทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การเพิ่ม

ผลผลิตและคุณภาพ  บุคลากร  กระบวนการและหลักฐานทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัคร
สมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร 
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4. วิธีการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ทําการศึกษาในงานวิจัย เนื่องจากผูวิจัยไมทราบคาแนนอนของประชากรผูสูงอายุที่สมัคร
สมาชิกฟต    เนสเช็นเตอร จึงใชจํานวน ผูสูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 604,465 คน (http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/population.html) กลุมตัวอยางของ
การวิจัยครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยางและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟต    เนสเซ็นเตอรของ
ผูสูงอายุและหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรของ
ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยจะใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดย
เรียงลําดับเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุมตัวอยาง 
โดยแบงตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร เปน 6 กลุมการปกครอง ประกอบดวย 

1. กลุมรัตนโกสินทร มีทั้งหมด 9 เขต ไดแก เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตปอมปราบ
ศัตรูพาย เขตพญาไท   เขตพระนคร และเขตราชเทวี และเขตสัมพันธวงศ 

2. กลุมเจาพระยา มีทั้งหมด 9 เขต ไดแก เขตคลองเตย เขตดินแดง เขตบางคอแหลม เขตบางนา  
เขตพระโขนง เขตยานนาวา  เขตสาทร เขตวัฒนา และเขตหวยขวาง 

3. กลุมบูรพา มีทั้งหมด 9 เขต ไดแก เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตลาดพราว เขตดอนเมือง เขตบางเขน  
เขตบึงกุม เขตจตุจักรเขตบางกะป และเขตวังทองหลาง 

4. กลุมศรีนครินทร มีทั้งหมด 8 เขต ไดแก เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก  
เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว 

5. กลุมกรุงธนใต มีทั้งหมด 8 เขต ไดแก เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตทุงครุ  
เขตราษฎรบูรณะ เขตธนบุรี  เขตคลองสาน และเขตบางแค 

6. กลุมกรุงธนเหนือ มีทั้งหมด 7 เขต ไดแก เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกนอย เขตทวีวัฒนา  
เขตบางกอกใหญ เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม 

โดยสุมจับฉลากจาก 6 กลุมใหเหลือเพียง 4 กลุม ดังนี้ กลุมรัตนโกสินทร กลุมเจาพระยา กลุมกรุงธนใต 
กลุมกรุงธนเหนือ 

ขั้นที่ 2 ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดใหเลือกเก็บตัวอยางจากทั้ง 
4 เขต ไดแก เขตบางรัก เขตวัฒนา เขตบางแค เขตบางกอกนอย เขตละ 100 ชุด 

ขั้นที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยนํา
แบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวไปทําการจัดเก็บขอมูล ณ ฟตเนส เซ็นเตอร ตามเขตตางๆ ที่ไดทําการสุมตัวอยางไว  
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5. สถิติท่ีใชในการศึกษา 
1. วิธีการคิดคารอยละ  
2. การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

6. ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศชาย สมรสแลว การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ยังคงทํางานอยูและมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน เปนสมาชิกฟตเนส เฟรสท 
เลือกสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร เพราะมีสาขาอยูใกลบาน คาใชจายตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน  
ใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร ในระหวาง 16.00–20.00 น. รูปแบบการออกกําลังกาย คือ การปนจักรยาน รูจักฟตเนส 
เซ็นเตอรจากเพื่อน  มีวัตถุประสงคในการออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ  

2. ปจจัยทางการตลาด  ผลิตภัณฑ  ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของความหลากหลายของ
อุปกรณออกกําลังกาย  ราคา ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของความสามารถในการใหบริการตามที่
สัญญาไวอยางมีคุณภาพและถูกตอง สถานที่ ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของทําเลที่ต้ังมีความ
เหมาะสม การสงเสริมการตลาด ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของมีการใหขอมูลขาวสารของสถาน
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของการไดรับ
การบริการพิเศษที่นอกเหนือจากการบริการหลักที่ได บุคลากร ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของการมี
ผูเช่ียวชาญที่มีช่ือเสียงไวคอยแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  กระบวนการผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดใน
เรื่องของกระบวนการในการสมัครสมาชิก หลักฐานทางกายภาพ ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ใหกับผูใชบริการ (หองน้ํา หองแตงตัว) มีจํานวนที่เพียงพอและปลอดภัย   

3. การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย  ขอมูลประชากรศาสตร  ไดแก เพศ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา   
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร อยางมีนัยสําคัญ  ปจจัยทางดาน 8Ps ไดแก 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด  การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ พนักงาน 
กระบวนการ หลักฐานทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรอยางมี
นัยสําคัญ 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย  

ผูสูงอายุใหความสําคัญกับเรื่องขององคประกอบ 8Ps ที่แตกตางกัน ดังนี้ผลิตภัณฑผูสูงอายุใหความสําคัญ
มากที่สุดในเรื่องของความหลากหลายของอุปกรณออกกําลังกายซึ่งสอดคลองกับ ณัฐวดี เกษมสมบูรณ (2547) 
ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการฟตเนส ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคใหน้ําหนัก 
การตัดสินใจเลือกสถานบริการฟตเนสที่มีอุปกรณใหเลือกหลายประเภทเปนอันดับแรก ราคา  ผูสูงอายุให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของความสามารถในการใหบริการตามที่สัญญาไวอยางมีคุณภาพและถูกตองซึ่ง
สอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล  ดลยา  จาตุรงคกุล และ พิมพเดือน จาตุรงคกุล(2546) การบริหารเรื่องราคา  
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ในธุรกิจบริการลูกคาไดรับคุณประโยชนจากผลิตภัณฑในรูปการบริการความรับผิดชอบไมจํากัดอยูที่งานการตั้ง
ราคาเพื่อสรางราคาขายแกลูกคาเทานั้นซึ่งรวมถึงการตั้งขอตกลงเกี่ยวกับสินเชื่อและความสามารถใหบริการตาม
ขอตกลงที่ใหไวไดนอกจากนี้หากดูที่คาใชจายที่ไมใชตัวเงิน (Nonfinancial Outlays) ผูบริโภคจะมีภาวะทาง
จิตวิทยา เชน ความวิตกกังวล เพราะผลของการบริการนั้นยากที่จะทําการประเมิน  สถานที่ ผูสูงอายุให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของทําเลที่ต้ังมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับเกศมณี  ใจจันทร (2551) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการฟตเนส  ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับที่ต้ังของสถานบริการฟตเนสอยูใกลกับสถานที่ทํางาน บาน หรือ
โรงเรียนมากที่สุด และยังสอดคลองกับกรรณิการ โพธิมู (2540) ศึกษาเรื่องความตองการในการใชสถานบริการ
ออกกําลังกายของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหมพบวา ผูบริโภคมีความตองการเรื่องสถานที่ต้ังไดแก ต้ังอยูใน
แหลงชุมชน ไปมาสะดวกทั้งรถสวนตัวและรถรับจาง มีที่จอดรถเพียงพอ มากที่สุด  การสงเสริมการตลาด 
ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของการใหขอมูลขาวสารของสถานออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอซึ่ง
สอดคลองกับ กรรณิการ โพธิมู (2540) ที่ศึกษาความตองการในการใชสถานบริการออกกําลังกายของประชาชน
ในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวาผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องการมีการประชาสัมพันธที่ดี และยัง
สอดคลองกับ นําชัย เติมศิริเกียรติ (2538) พฤติกรรมของลูกคาในการใชบริการศูนยสปอรตคลับในอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวาผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องการที่ฟตเนสมีการโฆษณาและประชาสัมพันธที่นาสนใจ 
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของการไดรับการบริการพิเศษที่
นอกเหนือจากการบริการหลักที่ได ซึ่งสอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล  ดลยา  จาตุรงคกุล และ พิมพเดือน จาตุรง
คกุล (2546) ที่กลาววาการปรับปรุงผลผลิตเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพแตธุรกิจตอง
ระวังไมใหมีการลดคุณภาพและระดับการบริการลงอยางไมเหมาะสมจนลูกคาเกิดความไมพอใจ เพราะคุณภาพ
ของการบริการตามที่ลูกคากําหนดเปนสิ่งสําคัญซึ่งทําใหเห็นความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ ดังนั้นธุรกิจ
จําเปนตองรักษาระดับการบริการไวเพื่อสรางใหผูบริโภคพอใจและเกิดความภักดี  บุคลากร ผูสูงอายุให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของมีการมีผูเช่ียวชาญที่มีช่ือเสียงไวคอยแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ซึ่ง
สอดคลองกับ   เกศมณี  ใจจันทร (2551) พบวาปญหาที่ผูบริโภคพบในการใชบริการฟตเนส คือ ครูผูสอนมี
จํานวนไมเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ และบุคลากรของฟตเนสดูแลผูใชบริการไมทั่วถึง ครูผูสอน
ขาดความรู ความชํานาญในเรื่องวิธีการออกกําลังกายที่ถกูตองหรือวิธีการใชเครื่องออกกําลัง และบุคลากรของ 
ฟตเนสไมมีมนุษยสัมพันธที่ดี กระบวนการ ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของกระบวนการในการ
สมัครสมาชิก เชน สามารถสมัครสมาชิกไดไมยุงยากซึ่งสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และ
พิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546)  การตอแถวเปนเวลานานเปนสิ่งที่หนาเบื่อ เสียเวลา และบางครั้งไมสะดวกสบาย 
การรอคอยในกระบวนการการบริการถือวาเปนปรากฏการณที่ธรรมดาที่สุด องคกรทุกๆ แหงมักประสบปญหา
การรอคอย ตอแถวในขณะที่กําลังรับการบริการ โดยทั่วไปเราจะตองรอคิวโทรศัพท คอยการเก็บเงินจาก
ภัตตาคาร ดังนั้นผูใหบริการตองออกแบบลักษณะของการติดตอระหวางผูใหบริการและลูกคาวาควรเปนอยางไร 
ลูกคาควรมาหาผูใหบริการหรือผูใหบริการควรไปหาลูกคาหรือทั้งสองฝายควรพบหนาเจรจาติดตอกัน ดังนั้นผู
ใหบริการควรสรางกระบวนการในการสงมอบการบริการวาควรเปนเชนใด ลูกคาควรมีสวนเกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอนเชนใด ถาลูกคาตองการที่จะมีสวนรวมดวยก็ควรมีบริการแบบหมูคณะหรือรายบุคคล และลูกคาสามารถ
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เลือกบริการตนเองได หลักฐานทางกายภาพ ผูสูงอายุใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ใหกับผูใชบริการ (หองน้ํา หองแตงตัว) มีจํานวนที่เพียงพอและปลอดภัยซึ่งสอดคลองกับ เกศมณี  ใจจันทร 
(2551) ที่พบวาพนักงานแตงกายเหมาะสม สุภาพ รองลงมาคือ สถานที่ หองน้ํา และหองอาบนํ้าสะอาด และมีการ
เปดดนตรีใหฟงเบาๆ ภายในสถานบริการฟตเนส   อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน  จากการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยเมื่อเอา 8 Ps มาเทียบกับพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรของผูสูงอายุพบวาในสวน
ของ ผลิภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร ซึ่งสอดคลองกับ รติ  พันธทวีและ
คณะ(2549) ในปจจุบัน     แบรนดที่มีช่ือเสียงจะสามารถสรางอิทธิพลตอผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจเลือก 
แบรนดได และสอดคลองกับ สมวงศ พงศสถาพร(2546) คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง การที่ตรา
สินคาของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคา นักการตลาดจะตองพยายามสรางคุณคาใหตราสินคาให
มากที่สุดเทาที่จะมากได ราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิก  ฟตเนสเซ็นเตอร ซึ่งสอดคลองกับ 
อริสรา สุดสระ (2550) ที่ศึกษาเรื่องการสํารวจทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับปญหาการใชบริการฟตเนส  
เซ็นเตอรพบวา ราคามีผลกระทบตอการเขามาใชบริการสถานบริการฟตเนสเซ็นเตอรของประชาชน  ชองทางการ
จัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรซึ่งสอดคลองกับ อดุลย  จาตุรงคกุล  
 ดลยา  จาตุรงคกุล และพิมพเดือน    จาตุรงคกุล (2546) ในการสงมอบองคประกอบของสินคาไปสูลูกคานั้นตอง
เกี่ยวของกับการตัดสินใจทั้งในเรื่องเวลา  สถานที่  รวมไปถึงชองทางกาจัดจําหนาย แตสิ่งสําคัญที่ถือเปนกลยุทธ
ในดานบริการไดแก ความรวดเร็วและสะดวกสบายซึ่งเปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวังจะไดรับ  การสงเสริมการตลาด  
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรซึ่งสองคลองกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2540)  
การสงเสริมการตลาดเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ การสงเสริมการตลาดประกอบไปดวย 5 เครื่องมือ 1. การโฆษณา 2. การขายโดยใชพนักงานขาย  
3. การสงเสริมการขาย 4. การประชาสัมพันธ 5.การตลาดทางตรง  ซึ่งทั้ง 5 เครื่องมือจะมีสวนชวยกระตุนให
ผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟต
เนสเซ็นเตอรซึ่งสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล  ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546) ที่กลาววา
การปรับปรุงผลผลิตเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพ แตธุรกิจตองระวังไมใหมีการลด
คุณภาพและระดับการบริการลงอยางไมเหมาะสมจนกระทั่งลูกคาเกิดความไมพอใจ เพราะคุณภาพของการบริการ
ตามที่ลูกคากําหนดเปนสิ่งสําคัญซึ่งทําใหเห็นความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ  พนักงาน  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสมัครสมาชิก  ฟตเนสเซ็นเตอร ซึ่งสอดคลองกับอดุลย  จาตุรงคกุล  ดลยา  จาตุรงคกุล และ 
พิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546) พนักงานในตลาดบริการมีบทบาทติดตอกับลูกคาในระดับสูง ดังนั้นธุรกิจบริการ
จําเปนตองฝกอบรมพนักงานใหมีความชํานาญในทักษะการติดตอระหวางบุคคล รวมทั้งในเรื่องของบุคคลิกภาพ
ที่ดี  การแตงกายดี และตองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการผลิตการบริการเปนอยางดี กระบวนการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร ซึ่งสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล  
ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพเดือน  จาตุรงคกุล (2546) การตอแถวเปนเวลานานเปนสิ่งที่หนาเบื่อ เสียเวลา  
และบางครั้งไมสะดวกสบาย การรอคอย กระบวนการบริการ อาจสรางความไมพอใจใหเกิดกับลูกคาได  ดังนั้น
ธุรกิจตองออกแบบกระบวนการในการเขารับบริการใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด ลักษณะทางกายภาพ  
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มีความสัมพันธกับการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร ซึ่งสอดลองกับ อดุลย  จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล 
(2546) รูปรางของตัวตึก สวนหยอม พาหนะ เฟอรนิเจอรตกแตง เครื่องมือ สมาชิกที่เปนพนักงาน ปาย วัสดุ
สิ่งพิมพ และสิ่งเราที่มองเห็นดวยตาเปลา ทั้งหมดนี้เปนหลักฐานเสริมที่มองเห็นไดและแสดงถึงรูปแบบและ
คุณภาพบริการของบริษัท ธุรกิจดานบริการจําตองบริหารหลักฐานที่เปนตัววัตถุอยางรอบคอบ เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบตอความประทับใจและความรูสึกของลูกคาได 
 

8. บทสรุปและขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอรของผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครไดขอคนพบวาธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรควรใหความสําคัญกับองคประกอบทางดาน 8Ps ดังนี้               
1.ผลิตภัณฑ  ควรใหความสําคัญกับความหลากหลายของอุปกรณ   ความหลากหลายของชั้นเรียนแอโรบิค เครื่อง
ออกกําลังกายมีความปลอดภัย เนื่องจากสิ่งเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของการบริการของฟตเนสเซ็นเตอรโดย
ผูบริโภคจะมีการประเมินผลทั้งกอนการตัดสินใจสมัครสมาชิก และหลังการสมัครสมาชิก วา ฟตเนสเซ็นเตอรที่
ตนสมัครสมาชิกไปนั้นมีความหลายของอุปกรณและช้ันเรียนแอโรบิคหรือไม เนื่องจากความเปนสมาชิกจะมีอยู
ตลอดทั้งปหรือตลอดชีพ ถาสิ่งเหลานี้ขาดความหลากหลายอาจทําใหเกิดความเบื่อหนายที่จะออกกําลังกายและ
อาจทําใหไมตัดสินใจสมัครสมาชิกหรือบอกเลิกการเปนสมาชิก   2.ราคา ควรใหความสําคัญกับความหลากหลาย
ของระดับราคา   ธุรกิจฟตเนส เซ็นเตอรที่ถือเปนธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายจึงสามารถตั้งราคาใหแตกตางกันได
แตไมควรต้ังราคาใหแตกตางจากคูแขงขันมากเกินไปเพราะหากตั้งราคาสูงกวาคูแขงขันมากจะทําใหผูบริโภคหัน
ไปสมัครสมาชิกฟตเนสของคูแขงแทน ถาจะสรางความแตกตางควรใชการสงเสริมการตลาด  3. ชองทางการจัด
จําหนาย ควรใหความสําคัญกับความสะดวกสบายของการใหบริการสถานที่จอดรถ จํานวนสาขาที่เปดใหบริการ
เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันตองการความสะดวกสบายและตองการบริการตางๆ ที่เขาถึงไดงาย เนื่องจากมีเวลาที่
จํากัด ดังนั้นธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรจําเปนตองอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภคท้ังในดานที่มีจํานวนสาขาที่เปด
ใหบริการที่ทั่วถึง และการมีบริการสถานที่จอดรถ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ผูบริโภคใชประกอบการ
ตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร  4.การสงเสริมการตลาดควรใหความสําคัญกับการใหบริการทดลองออก
กําลังกายฟรี การไดรับขอเสนอที่จูงใจจากพนักงานขาย     การใหขอมูลขาวสารของสถานออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ  เพราะการสงเสริมการตลาดเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารของการตลาดโดยชวยในการขาย
ผลิตภัณฑหรือบริการ และมีสวนในการสรางตราสินคาใหแตกตางจากคูแขง พรอมทั้งมีสวนชวยใหผูบริโภคเกิด
ความจงรักภักดีกับตราสินคา  5. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ควรใหความสําคัญกับการไดรับการบริการพิเศษที่
นอกเหนือจากบริการหลักที่ได   การนําเครื่องมืออิเล็คโทรนิคมาเสริมในการใหบริการแทนพนักงาน เนื่องจาก
เครื่องมือเหลานี้จะเขามาชวยเสริมการบริการจากบุคคลากรในชวงเวลาที่ผูบริโภคเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก 
จะชวยลดตนทุนในการจางพนักงานและสรางใหเกิดความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได  6. บุคคลากร ควรให
ความสําคัญกับความเต็มใจที่จะชวยเหลือและใหบริการลูกคาอยางกระตือรือรนของผูใหบริการ การมีผูเช่ียวชาญ
ที่มีช่ือเสียงไวคอยแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เนื่องจากบุคคลากรมีความสําคัญอยางมาก เพราะเปนผูที่พบ
ลกูคาเพื่อสงมอบการบริการไมวาจะเปนในสวนของพนักงานตอนรับ ผูฝกสอน ซึ่งถาบุคลากรเหลานี้บริการดี มี
ความกระตือรือรนและมีมนุษยสัมพันธที่ดี จะสามารถสรางความประทับใจใหกับสมาชิกไดเปนอยางดีสงผลให
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เกิดการใชบริการอยางตอเนื่องและเกิดการบอกตอ แตในทางกลับกันถาบุคคลากรบริการไมดีก็จะสงผลเสียกับฟต
เนสเซ็นเตอรเชนเดียวกัน  7. กระบวนการ  ควรใหความสําคัญกับ กระบวนการในการสมัครสมาชิกไมยุงยาก  
กระบวนการในการเขารับบริการมีความสะดวกเพราะผูบริโภคไมชอบการรอคอยและไมชอบทําอะไรที่ยุงยาก 
ดังนั้นการที่ธุรกิจฟตเนส เซ็นเตอร มีการวางแผนการจัดการกระบวนการในการสมัครสมาชิกที่ไมยุงยาก รวดเร็ว
และมีความสะดวกในการเขารับบริการจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและแสดงออกถึงความเปนมืออาชีพของ
ธุรกิจฟตเนส เซ็นเตอร  8. หลักฐานทางกายภาพ ควรใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหกับผูใชบริการ 
โดยจัดใหมีจํานวนที่เพียงพอและมีความปลอดภัย ความหรูหราของสถานที่ใหบริการ  เพราะการเกิดความ
ประทับใจ จากสิ่งที่เห็นมีสวนชวยทําใหผูบริโภครูสึกวา   ฟตเนสเซ็นเตอรมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ  ขอเสนอแนะสําหรับนักการตลาด  ควรใชกลยุทธการตลาดเฉพาะกลุมโดยการเปดสาขา 
ฟตเนสเซ็นเตอรสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งในปจจุบันบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ไดเปด 
Califonia wow women ซึ่งสาขานี้จะเปนสาขาเฉพาะผูหญิงที่จะเปดบริการเปนศูนยโยคะที่ใหญที่สุด รวมถึง 
การบริการทางดานเมดิคัล, สปา และบิวต้ีดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกที่จะเปดสาขาเฉพาะกลุมผูสูงอายุ  

 
9. รายการอางอิง 
กรรณิการ โพธิมู, 2540. ความตองการในการใชสถานบริการออกกําลังกายของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหม.      

ภาคนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
กรุงเทพธุรกิจ, 2550. “สปา-ฟตเนสปหมูจากนิชมารเก็ตสูกลยุทธเซ็กเมนเตชั่น” [ออนไลน]. สืบคนเมื่อ 20 มี.ค. 

2551 จาก http://www.citiservice.net/forum/index.php?topic=3902.0;prev_next=next.   
เกศมณี  ใจจันทร, 2551. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการฟตเนสของผูบริโภคใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. ภาคนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

ณัฐวดี   เกษสมบูรณ, 2547. การตัดสินใจเลือกใชสถานบริการฟตเนส ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร.  
 ภาคนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  
นําชัย   เติมศิริเกียรติ, 2538. พฤติกรรมของลูกคาในการใชบริการศูนยสปอรตคลับในอําเภอเมืองเชียงใหม.  
 ภาคนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
บิสิเนสไทย, 2550. ”50 พลัส การตลาดที่ตองจับตา ขุมกําลังซื้อใหมท่ีจายไมอ้ัน” [ออนไลน]. สืบคนเมื่อ 10 ก.พ. 

2551 จาก http://www.businessthai.co.th/content.php?data=410886_Strategic%20Digest.   
รติ   พันธทวี และคณะ, 2549.  Big Brand Grand Idea . พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิรค. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2540. การโฆษณาและสงเสริมการตลาด. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : A.N.การพิมพ. 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551. “ฟตเนส เซ็นเตอร : มูลคาตลาดปหนู 6,000 ลานบาท ขยายตัว 7 %”  [ออนไลน]. 

สืบคนเมื่อ 20 พ.ค. 2551 จาก http://www.kasikornbank.com/portal/site/KResearch/menuitem. 
458591694986660a9e4e1262658f3fa0/?id=12580&cid=7 

สมวงศ  พงศสถาพร, 2546.  การสื่อสารการตลาดแบบ ผสมผสานภาคปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: Brand 
Agebooks. 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 136

สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550. “ขอมูลสถิติเก่ียวกับประชากร” [ออนไลน]. สืบคนเมื่อวันที่  15 ก.พ. 2551 จาก 
 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/population.html.        
อดุลย   จาตุรงคกุล  ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพเดือน จาตุรงคกุล, 2546.  การตลาดบริการ. พิมพครั้งที่ 1.  

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อริสรา  สุดสระ, 2550. สํารวจทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับปญหาการใชบริการฟตเนส เซ็นเตอร. ภาคนิพนธ

ปริญญาบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ. 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 137

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 
บทความนี้เปนบทความที่นําเสนอผลการวิจัย เรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาใน

รานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในราน
สมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน สถิติที่ใชใน
การวิจัยคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไค-สแควร (Chi-square) ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด โดยเฉพาะการที่รานคาปลีกอยูใกลที่
พัก หรืออยูในเสนทางที่เดินทางสะดวก มีสถานที่สําหรับจอดรถที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย 
 

คําสําคัญ : รานคาสมัยใหม ปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยทางการตลาด 

 

ABSTRACT 
This article is to present the research “Factors Relating to Purchasing Behavior of Senior Citizen at 

Modern Trade in Bangkok Metropolitan Areas.” The objectives are as follows 1) to study purchasing behavior 
of senior citizen at modern trade in Bangkok Metropolitan areas 2) to study the relationship among 
demographic factor, marketing factor and purchasing behavior of senior citizen at Modern Trade in Bangkok 
Metropolitan Areas. There is a survey research and the respondents are 400 senior citizens who reside in 
Bangkok Metropolitan Areas. The researchers use percentage, mean, standard deviation and chi – square test as 
statistical tools for data analyzing. The results show that senior citizens in Bangkok Metropolitan Areas express 
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that distribution channel is the most important marketing factor involved with their purchasing behavior, 
especially the location of modern trade store for its proximity to their residence and having convenient and safe 
parking lot. 
 

KEYWORDS : Modern trade, Demographic factors, Marketing factors 
 

1. บทนํา 
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยไดผานการพัฒนาแบบกาวกระโดดจากเดิมที่เคยเปนรานคาปลีกแบบ

ครอบครัว ตลาดสด ก็กาวมาสูหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และมาสูรูปแบบใหมๆในลักษณะทันสมัย ธุรกิจ 
คาปลีกสมัยใหม มีจุดเดนที่แตกตางจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิม คือ มีการตกแตงรานที่สวยงามสะอาดตา มีเครื่อง 
ปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินคาหลากหลายชนิดอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อไดเองตามความ
พอใจ (สถาบันยุทธศาสตรการคา.www.tradestrategies.org/Research_retail.htm[online].) ดังนั้นเมื่อธุรกิจคาปลีก
มีการขยายตัวรวดเร็วจึงมีผลทําใหโครงสรางและการแขงขันตลาดคาปลีกเปลี่ยนโฉมหนาไป ทําใหรานคาปลีกมี
วิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรก็เปนตัวแปรสําคัญที่ชวยใหธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมขยายตัวไดอยางรวดเร็ว รวจทั้ง การที่คนกรุงเทพฯมีเวลานอยลงทําใหรานสะดวกซื้อตามยานชุมชน
ไดรับความนิยมมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนไทยในเมือง โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหคนสวนใหญนิยมจับจายใชสอยตามศูนยการคา มากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2550 – 2554).www.ldd.go.th/Thai-html/05022007/PDF/PDF01/006.pdf[online].) 
นอกจากนี้จากขอมูลของสหประชาชาติมีการคาดการณวาในป 2568 ประชากรผูสูงอายุจะมากถึง 1.1 พันลานคน 
เพิ่มจากป 2518 ถึง 2.14 เปอรเซ็นต (โอกิลว่ี แอนด เมเธอร  เอเชียแปซิฟก อางถึงในวิทวัส รุงเรืองผล, 2546) 
ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาใน
รานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหม
ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของ
ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ 
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุ 
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 2. สวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ และการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุ 
 

4. ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 
 2. องคประกอบทั้ง 8 ของการบริหารบริการแบบผสมผสานไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ และการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 
 

5. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคทั้งชายและหญิง เฉพาะผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป เปนผูที่

มีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยมีจํานวนประชากรผูสูงอายุทั้งสิ้น 604,465 คน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ.http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/population.html[online].) กลุมตัวอยาง
คือผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 

การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดยเรียงลําดับเปน 2 
ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุม
ตัวอยางจากเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 50 เขต ใหเหลือเพียง 8 เขตการปกครอง ซึ่งสามารถแบงได
ดังนี้ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ เขตคลองเตย เขตสาทร เขตบางบอน เขตบางแค เขตตลิ่งชัน และเขตบางกอก
นอย ขั้นที่ 2 ทําการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในบริเวณหนารานคาปลีกสมัยใหม
ไดแก หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ เปนตน โดยเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภคอายุ 60 ปขึ้นไปในแตละเขตที่
เลือกไว จํานวนเขตละ 50 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง โดยการใชสูตรการหาขนาดตัวอยางจากสัดสวน
ประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยประมาณคาสัดสวนหรือรอยละขนาดตัวอยางจะหาไดจากสูตรดังนี้  
(วัชรากรณ ชีวโศภิษฐ, มปป: 213) 

  n = 2

2))(1(
e

ZPP −  

 

6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
1. วิธีการคิดคารอยละ  
2. การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การหาคาไค-สแควร (Chi – square) 
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7. ผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สมรสแลว ไมได
ทํางาน มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 2 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน     
ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุ สวนใหญซื้อสินคาจาก
หางเทสโก โลตัส ซื้อสินคาเดือนละ 2 ครั้ง สําหรับการซื้อสินคาในแผนกตางๆ ของผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุซื้อ
สินคาจากแผนกซูเปอรมารเก็ตประเภทของใชในครัวเรือนมากที่สุด โดยจะซื้อสินคาวันเสาร – อาทิตย เวลา  
12.01 – 18.00 น. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมในแตละครั้ง อยูระหวาง 501 – 1,000 บาท 
และไปซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมกับบุตรหลาน ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคาคือ
ตนเอง วิธีการชําระคาสินคาคือการชําระดวยเงินสด มีการรับรูขอมูลขาวสารของรานคาสมัยใหมจากใบปลิวหรือ
โปสเตอรของรานคา การสงเสริมการขายที่ช่ืนชอบมากที่สุดคือ รายการสงเสริมการขายประเภทใหคูปองลดราคา 
สําหรับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางการตลาดพบวา ผูสูงอายุใหความสําคัญกับการที่รานคาสมัยใหมอยูใกลที่พัก 
หรืออยูในเสนทางที่เดินทางสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือการมีสินคาใหเลือกหลากหลาย (ทุกประเภท ทุกขนาด 
ทุกยี่หอ) รานคามีช่ือเสียงเปนที่รูจัก มีสถานที่สําหรับจอดรถที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย เวลาเปดทําการ
ของรานคาอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา สินคามีราคามาตรฐาน สินคามีคุณภาพดี สินคามีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ สินคามีความทันสมัย แปลกใหม สินคามีราคาถูกกวาที่อื่นๆ การออกแบบ ตกแตงภายในรานมีความ
สวยงาม ทันสมัย พนักงานแตงกายเรียบรอยและการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาชวยใหบริการแทนพนักงานอยู
ในระดับเทากัน กระบวนการคิดและชําระเงินมีความสะดวกรวดเร็วและการจัดวางสินคาในแตละแผนกสราง
ความสะดวกสบายในการเลือกซื้ออยูในระดับเทากัน พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม การจัดวางผัง
รานสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคา การจัดวางสินคาในแตละแผนกมีความสวยงาม ทันสมัย อุปกรณ 
เครื่องมือในการใหบริการมีความทันสมัย ระบบรักษาความปลอดภัยของรานคาสรางความมั่นใจใหแกลูกคาและ
การมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่ตอเนื่องอยูในระดับเทากัน พนักงานใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว มีรายการ
ลด แลก แจก แถม การไดรับขอมูลขาวสารมีความรวดเร็ว พนักงานบริการมีความรูที่จะตอบคําถามลูกคา เอกสาร
และสื่อตางๆ ที่ใชในการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายสรางความประทับใจ มีจํานวนพนักงาน
เพียงพอในการใหบริการอยางทั่วถึงและการมีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิกอยูในระดับเทากัน หองน้ําสะอาดและ
มีจํานวนเพียงพอ พนักงานบริการใหความสนใจลูกคาเปนรายบุคคล และพนักงานบริการเขาใจความตองการของ
ลูกคาแตละคน ตามลําดับ 

การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกบัพฤติกรรม
การซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานบุคคลที่ไปซื้อสินคากับผูสูงอายุ 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานการใชรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด 
ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายในการซื้อสินคาแตละครั้ง บุคคลที่ไปซื้อสินคากับผูสูงอายุ  ผูมีอิทธิพลตอ 
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การเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา และพฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน  
โรงภาพยนตร คาราโอเกะ  โบวลิ่งและสถาบันการเงิน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

การมีงานทําหรือไมไดทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อ
สินคาแตละครั้ง บุคคลที่ไปซื้อสนิคากับผูสูงอายุ  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาดานความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาใน
การซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง บุคคลที่ไปซื้อสินคากับผูสูงอายุ  ผูมีอิทธิพลตอการเลือก
รานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา รายการสงเสริมการขายที่ตองการใหทางรานจัดทํา และ
พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง และสถาบันการเงิน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ  0.05  

สถานภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อ
สินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง บุคคลที่ไปซื้อสินคากับผูสูงอายุ ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคา
และการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง บุคคลที่ไปซื้อ
สินคากับกลุมตัวอยาง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา รายการ
สงเสริมการขายที่ตองการใหทางรานจัดทํา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 2 สวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ และการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 

ผลิตภัณฑ 
มีสินคาใหเลือกหลากหลาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย

ที่สุด บุคคลที่ไปซื้อสินคาดวยกัน   พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหารอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 

มีสินคาที่ทันสมัย แปลกใหม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคา
บอยที่สุด  พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร 
ที่ระดับ 0.05 

สินคามีคุณภาพดี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด   
ชวงเวลาในการซื้อสินคา และพฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบัน
การเงิน รานอาหาร  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

รานคามีช่ือเสียง เปนที่รูจัก  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคา 
บอยที่สุด รายการสงเสริมการขายที่ตองการใหทางรานคา และพฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน  
โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ราคา   
สินคามีราคามาตรฐานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ผูมี

อิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรมการใช
บริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

สินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

สินคามีราคาถูกกวาที่อื่นๆมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการ
ตัดสินใจซื้อสินคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

ชองทางการจัดจําหนาย 
รานคาอยูใกลที่พัก หรือเดินทางสะดวกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อ

สินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ชองทางการรับขอมูลขาวสาร
ของรานคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

มีที่จอดรถที่สะดวกสบาย ปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อ
สินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

การสงเสริมการตลาด  
มีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อ

สินคาแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
มีรายการลด แลก แจก แถมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย

ที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   
การโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่องมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานชวงเวลาใน 

การซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง รายการสงเสริมการขายที่ตองการใหทางรานคาจัดทํา  
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พนักงาน  
พนักงานมีความสุภาพออนนอมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคา

บอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและ 
การตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พนักงานมีความรูที่จะตอบคําถามลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อ
สินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคา
และการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา และพฤติกรรมการใช
บริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พนักงานแตงกายเรียบรอยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด บุคคลที่ไปซื้อสินคาดวยกัน ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา ชองทางการรับขอมูล
ขาวสารของรานคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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พนักงานใหความสนใจลูกคาเปนรายบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีก
ที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง  
ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของ
รานคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

พนักงานเขาใจความตองการของลูกคาแตละคนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคา
ปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอ 
การเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน  
โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พนักงานใหบริการลูกคาอยางรวดเร็วมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อ
สินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคา
และการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร  
คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

จํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่
ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง  
วิธีการชําระคาสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน  
รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

กระบวนการ  
เวลาทําการของรานคาใหความสะดวกแกลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคา

ปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร  
คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

กระบวนการคิดและชําระเงินมีความสะดวก รวดเร็วมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดาน
ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือก
รานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง  
สถาบันการเงิน รานอาหารอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ลูกคาไดรับขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อ
สินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจ
ซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ  โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหารอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   

ลักษณะทางกายภาพ  
การออกแบบ ตกแตงภายในรานสวยงาม ทันสมัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคา

ปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด บุคคลที่ไปซื้อสินคาดวยกัน วิธีการชําระคาสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของ
รานคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
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การจัดวางผังรานสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดาน
รานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ชองทาง 
การรับขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

การจัดวางสินคาในแตละแผนกมีความสวยงาม ทันสมัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดาน
รานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา  พฤติกรรม
การใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05   

การจัดวางสินคาในแตละแผนกสรางความสะดวกในการเลือกซื้อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง 
วิธีการชําระคาสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน  
โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

อุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการมีความทันสมัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดาน
รานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรม 
การใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 

เอกสารและสื่อตางๆ ที่ใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สรางความประทับใจมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

หองน้ําสะอาด และมีจํานวนเพียงพอมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อ
สินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง พฤติกรรมการใชบริการเสริม
อื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ระบบรักษาความปลอดภัยของรานสรางความมั่นใจใหแกลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ในดานพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อ
สินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา  
พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05   

การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 
การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาชวยใหบริการแทนพนักงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาใน

ดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อ
สินคาแตละครั้ง พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน  
รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูสูงอายุใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด รองลงมาคือปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานพนักงาน ตามลําดับ 

1. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูสูงอายุใหความสําคัญกับการที่รานคาปลีกอยูใกลที่พักหรืออยูใน
เสนทางที่เดินทางสะดวก มีสถานที่สําหรับจอดรถที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย เนื่องจากทําเลที่ต้ังถือเปน
ปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการที่รานคาปลีกจะประสบความสําเร็จ เพราะจํานวนของลูกคาที่เขาออกรานคา และเม็ด
เงินมหาศาลที่เกิดจากการจับจายใชสอย โดยเฉพาะอยางยิ่งทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชน แหลงที่พักอาศัย หมูบาน
จัดสรร คอนโดมิเนียม อพารทเมนท หรือแมแตแหลงสถานศึกษาใหญๆ ปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่สําคัญที่ 
บงบอกถึงจํานวนของลูกคาที่จะมาใชบริการรานคาสมัยใหม ซึ่งสอดคลองกับเลอพงษ คงเจริญ (2548) ที่ศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานคาปลีกของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา 
ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจระดับมากกับรานคาปลีกที่อยูใกลบานหรือที่ทํางาน เดินทางไปมาสะดวก 

2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ การมีสินคาใหเลือกหลากหลาย (ทุกประเภท ทุกขนาด ทุกยี่หอ) รานคามีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก เนื่องจากการมีสินคาที่หลากหลายจะทําใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการซื้อสินคาเพราะไมตอง
เดินทางไปหลายๆ แหงเพื่อใหไดสินคาที่ตรงตามความตองการ โดยผูสูงอายุตองการไปรานคาปลีกเพียงแหลง
เดียวแตสามารถหาซื้อสินคาไดตรงตามความตองการทุกรายการ ซึ่งสิ่งเหลานี้รานคาปลีกสมัยใหมสวนใหญมี
สินคาที่หลากหลายอยูแลวเพียงแตตองเพิ่มสินคาในกลุมของผูสูงอายุเขาไปเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ 
ทิภารัตน ชุมนุม (2548) พบวาปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีก
ขนาดใหญของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

3. ปจจัยดานราคา สิ่งที่คนพบขัดแยงกับสิ่งที่ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมบางแหงเขาใจโดยคิดวาผูบริโภคจะให
ความสําคัญกับเรื่องของราคาที่ถูกที่สุดเปนสําคัญ รานคาปลีกสมัยใหมบางแหงนําเสนอเรื่องราคาเปนกลยุทธหลัก
ในการทําตลาด แตสิ่งเหลานี้อาจใชกับกลุมผูสูงอายุไมไดเพราะผูสูงอายุใหความสําคัญกับเรื่องของสินคาที่มี
มาตรฐานมากกวาราคาสินคาที่ถูกกวารานอื่นๆ ดังนั้นสิ่งที่ควรทําคือการเลือกสินคาเพื่อวางขายควรคํานึงถึงเรื่อง
คุณภาพและมาตรฐานของสินคา กลาวคือไมจําเปนตองเปนสินคาราคาถูกเสมอ อาจเปนสินคาที่มีราคาสูงกวาแต
มีมาตรฐานก็ได ซึ่งสอดคลองกับนุชรีนารถ เจงผาสุก (2547) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคตอธุรกิจคาปลีก
ประเภทซุปเปอรเซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยทางการตลาดดานราคาที่แตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในธุรกิจคาปลีกประเภทซุปเปอรเซ็นเตอร 

4. ปจจัยดานกระบวนการ ในการใหบริการของรานคาสมัยใหม ผูสูงอายุใหความสําคัญกับเรื่องของ
กระบวนการคิดและชําระเงินที่มีความสะดวกรวดเร็ว ไมยุงยากและไมตองรอคิวนาน เชนเดียวกับผูบริโภคกลุม
อื่นๆ ผูสูงอายุไมชอบรอและจะรูสึกหงุดหงิดถาตองรอคิว ดังนั้นการจัดการดานการชําระเงินตองมีประสิทธิภาพ 
ในประเด็นนี้อาจใชวิธีการบริหารชวงเวลา เชนในวันเสาร – อาทิตย เวลา 12.01 – 18.00 น.ซึ่งเปนเวลาที่ผูสูงอายุ
เขาใชบริการมากที่สุด (อางอิงจากผลการวิจัยฉบับนี้) รานคาปลีกตองจัดเตรียมพนักงานในสวนของการชําระเงิน
หรือเพิ่มชองทางการชําระเงินใหมากกวาชวงเวลาอื่นๆ เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวและทําใหเกิดความรวดเร็ว ซึ่ง
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สอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546) ที่กลาววาการตอแถวเปน
เวลานานเปนสิ่งที่นาเบื่อ เสียเวลา และบางครั้งไมสะดวกสบาย การรอคอยในกระบวนการการบริการทําให
ประสบปญหาการรอคอย ตอแถวในขณะที่กําลังรับการบริการ ดังนั้นผูใหบริการควรสรางกระบวนการในการสง
มอบการบริการใหเกิดความรวดเร็วและลดปญหาการรอคอย 

5. ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ คือการที่รานคานําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาชวยใหบริการแทน
พนักงาน เชน เครื่องตรวจสอบราคาสินคาในแผนกซูเปอรมารเก็ต อุปกรณแสดงผังรานคาและใหขอมูลขาวสาร
ตางๆ เครื่องชวยบอกจํานวนที่จอดรถที่วาง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ชวยในการอํานวยความสะดวกและทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการเขารับการบริการ ซึ่งอยางที่หลายๆ คนเขาใจในอดีตคือผูสูงอายุเปนผูที่ไมคุนเคยกับเทคโนโลยี แต
จากการวิจัยพบวาผูสูงอายุในปจจุบันใหความสําคัญกับเทคโนโลยีเชนกัน ดังนั้นในชวงเวลาที่มีลูกคามาใชบริการ
เปนจํานวนมากอาจใชอุปกรณเขามาเสริมแทนพนักงานเพื่อเปนการะประหยัดเวลา ลดการรอคอย และลดตนทุน 
ซึ่งสอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546) ที่กลาววาการปรับปรุง
ผลผลิตเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพ แตธุรกิจตองระวังไมใหมีการลดคุณภาพและ
ระดับการบริการลงอยางไมเหมาะสมจนกระทั่งลูกคาเกิดความไมพอใจ เพราะคุณภาพของการบริการตามที่ลูกคา
กําหนดเปนสิ่งสําคัญซึ่งทําใหเห็นความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ  

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงการออกแบบ การตกแตงภายในรานใหมีความสวยงาม 
ทันสมัย สิ่งเราที่มองเห็นดวยตาเปลาทั้งหมดนี้เปนหลักฐานเสริมที่มองเห็นได และแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพ
การบริการของรานคา ธุรกิจดานบริการจําเปนตองบริหารหลักฐานที่เปนตัววัตถุอยางรอบคอบ เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอความประทับใจและความรูสึกของลูกคาได ซึ่งสอดคลองกับทิภารัตน ชุมนุม (2548) 
พบวาการมีปายแสดงสินคาชัดเจน การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู สะดวกในการเลือกซื้อ ความสะอาด  
ความทันสมัยและบรรยากาศภายในหาง การมีรถเข็นและตะกราใสสินคาไวใหบริการและการจัดตกแตงซุมแสดง
สินคาที่สวยงามมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค 

7. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูสูงอายุเขาถึงสื่อใบปลิวหรือโปสเตอรมากที่สุดและใหความสําคัญกับ
การที่รานคาปลีกมีโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่องรวมทั้งตองการใหรานคาปลีกแจกคูปองสวนลด ดังนั้น
การโฆษณาอาจใชเพื่อแจงขาวสารในเรื่องของการจัดรายการลด แลก แจก แถม เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการใช
บริการมากขึ้นหรือการแจกใบปลิวที่แนบคูปองสวนลดจะทําใหสามารถจูงใจผูสูงอายุได ซึ่งสอดคลองกับอลิษา 
เกษทองมา (2551) ศึกษาเรื่องผลกระทบของธุรกิจการคาปลีกสมัยใหมตอธุรกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิมในเขต
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธ
ตามสื่อตางๆ การกลาวทักทายเมื่อลูกคาเดินเขาและออกจากราน การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาภายในราน  
การจัดรายการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค 

8. ปจจัยดานพนักงาน แมผูสูงอายุจะใหความสําคัญเปนอันดับสุดทายแตรานคาปลีกก็ไมควรที่จะละเลย
เพราะพนักงานเปนเหมือนบุคคลที่ติดตอสื่อสารกับลูกคาในนามของธุรกิจ ถาพนักงานบริการดี เอาใจใสลูกคาก็
จะสงผลในดานบวกกับธุรกิจในระยะยาว แตในทางกลับกันถาพนักงานแสดงกิริยามารยาทที่ไมดีก็จะสงผลเสีย
ตอภาพลักษณของธุรกิจเชนกันซึ่งสอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพเดือน จาตุรงคกุล 
(2546) พนักงานบริการมีบทบาทในการติดตอกับลูกคาในระดับสูง ดังนั้นธุรกิจบริการจําเปนตองฝกอบรม
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พนักงานใหมีความชํานาญในทักษะการติดตอระหวางบุคคล รวมทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพที่ดี การแตงกายดี และ
ตองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการผลิตงานบริการเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุมผูสูงอายุกับผูบริโภคกลุมอื่น 
2. ควรศึกษาโดยใชเครื่องมือทางการวิจัยเชิงคุณภาพเชนการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมและการ

สัมภาษณเชิงลึก 
 

9. รายการอางอิง 
ทิภารัตน ชุมนุม, 2548. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญในจังหวัด

ปทุมธานี. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
นุชรีนารถ เจงผาสุก, 2547. พฤติกรรมผูบริโภคตอธุรกิจคาปลีกประเภทซุปเปอรเซ็นเตอรในเขต

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด,   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เลอพงศ คงเจริญ, 2548. พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานคาปลีกของผูบริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป,  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วาพร วิเชียรมณี, 2545. ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกสินคาของผูบริโภคและรูปแบบรานคาปลีกรายยอยท่ี
ผูบริโภคตองการ ในเขตอําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ, 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

วิทวัส รุงเรืองผล, 2546. หลักการตลาด. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สถาบันยุทธศาสตรการคา, การศึกษายุทธศาสตรการคาปลีกในทองถิ่น. สืบคนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 จาก 

http://www.tradestrategies.org/Research_retail.html 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2550 – 2554), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

แหงชาติ ฉบับที่ 10. สืบคนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 จาก 
http://www.ldd.go.th/Thai-html/05022007/PDF/PDF01/006.pdf 

สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550. ประชากรและสังคม. สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 จาก 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/population.html 
อดุลย จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพเดือน จาตุรงคกุล, 2546. การตลาดบริการ. พิมพครั้งที่ 1.      

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อลิษา เกษทองมา, 2551. ศึกษาผลกระทบของธุรกิจการคาปลีกสมัยใหมตอธุรกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิมในเขต 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 148

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินคาผานรานคาปลีก
สมัยใหมของผูบริโภค : กรณีศึกษาพืน้ที่ กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม นครราชสีมา ภูเกต็ 
FACTORS RELATING TO SATISFACTION AND BUYING BEHAVIOR OF 

CONSUMERS TOWARDS MODERN TRADE: CASE STUDY OF BANGKOK, 
CHIANGMAI, NAKORNRACHASIMA PHUKET 

 

จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 1 
วีรวงศ  พิพิธสุขสันต 2  
ประกายรัตน  สุวรรณ 3 
จิรวุฒิ  หลอมประโคน 4 

1หัวหนาภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  และผูชวยคณบดีบัณฑติวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม  E-mail: kamolmasratana@hotmail.com 

2อาจารยพิเศษประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: veerawong.p@gmail.com 
3อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: prakayrat_s@yahoo.com 

4อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: chirawut_taetae@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
       บทความนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณที่ตองการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจและพฤติกรรม
การซื้อสินคาผานรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภค: กรณีศึกษาพื้นที่  กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม  นครราชสีมา 
ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการไดแก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอมูลดานประชากรศาสตร ในจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคชาวไทย เก็บแบบสอบถามจํานวน 1,677 คน โดยแบงเปน 4 จังหวัด 
ดังนี้ นครราชสีมา มีการเก็บจํานวนหนวยตัวอยางจริงจํานวน 422 คน จังหวัดภูเก็ต มีการเก็บจํานวนหนวยตัวอยาง
จริงจํานวน 401 คน กรุงเทพมหานคร มีการเก็บจํานวนหนวยตัวอยางจริงจํานวน 429 คน จังหวัดเชียงใหม มีการ
เก็บจํานวนหนวยตัวอยางจริงจํานวน 425 คน ใชสถิติเชิงบรรยาย โดยการหาคาเฉลี่ย คาความถี่ และคารอยละ 
รวมทั้งมีการทดสอบสมมุติฐาน โดยหาคาไค-สแควร  
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 ถึง 30 ป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพอื่นๆ ไดแก แมบานและนักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
มีสถานภาพโสด  และในครัวเรือนมีมากกวา 2 คน ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการซื้อสินคาผานรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคชาวไทย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมาไดแก 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เมื่อทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธตอ
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ความพึงพอใจของผูบริโภคในปจจัยทางการตลาดและปจจัยอื่นๆ พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
และภูมิลําเนาที่อาศัยอยู มีความสัมพันธตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิลําเนา มี
ความสัมพันธตอปจจัยดานราคา และชองทางการจัดจําหนาย อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนาที่อาศัยอยูมี
ความสัมพันธตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ระดับการศึกษา สถานภาพ และภูมิลําเนาที่อาศัยอยู  
มีความสัมพันธตอปจจัยอื่นๆในที่นี้หมายถึง ประสบการณที่ไดรับขณะซื้อสินคา สําหรับสมมติฐานที่วา ปจจัย
ทางดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาเกี่ยวกับรานคาปลีก  ความถี่ ชวงเวลา คาใชจาย 
บุคคลที่ไปซื้อสนิคาดวย ผูมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ การชําระเงิน การรับขอมูล และรูปแบบการจัดรายการสงเสริม
การขาย พบวา  อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาที่
เกี่ยวของทั้งหมด  

 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินคา ปจจัยทางการตลาด รานคาปลีกสมัยใหม  

  

ABSTRACT 
This article came from quantitative research that had 2 purposes: to study comparatively demographic data 

from Nakornrachasima, Phuket, Bangkok, and Chiangmai and to study satisfaction and purchasing behavior of 
Thai people towards modern trade from 4 provinces as mentioned above. 1,677 Questionnaires were collected 
from 4 provinces: 422 from Nakornrachasima, 401 from Phuket, 429 from Bangkok and 425 from Chiangmai. 
Descriptive statistics was used to find mean, frequency and percentage. Chi-square was used to test hypotheses. 

The research found that most of respondents were female at the age between 21 to 30 graduated bachelor 
degree. Their occupations were others such as housewives and students. Their earning per month is less than or 
equal 10,000 Baht. They were single and their family members were more than 2. Product and Place were 
marketing factors that related to satisfaction and purchasing behavior of Thai people toward modern trade. When 
testing hypothesis that is demographic factor relating to consumer satisfaction toward marketing and other 
factors, the research found that age, education level, occupation, status and domicile related to Product factor. 
Age, education level, occupation and domicile related to Price and Place factors. Age, education level, and 
domicile related to Promotion factor. Education level, status and domicile related to other factor that is 
experiences when buying products. Another hypothesis tested that is demographic factors relating to purchasing 
behavior toward modern trade, purchasing frequency, time, expenses, accompanying persons, influential persons, 
payment method, information access and sales promotion tools, it found that age, occupation, earning per month 
and domicile related to purchasing behaviors toward all the above mentioned  
 

KEYWORDS: Purchasing behavior, Marketing factors, Modern trade 
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1.  บทนํา 
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเริ่มมีบทบาทสําคัญในตลาดคาปลีกต้ังแตกลางทศวรรษ 2510 เปนตนมา การคาปลีก

สมัยใหมของไทยไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในระยะตนรานคาปลีกที่ไดรับความนิยมจะเปนหางสรรพสินคาที่
จําหนายสินคาราคาสูง ตอมาไดขยายไปสูยานชานเมือง โดยมีหางสรรพสินคาเปนจุดดึงดูด ในชวงเวลา 10 ปที่ผาน
มาเริ่มมีธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหมๆ เกิดขึ้น ไดแก รานสะดวกซื้อ รานไฮเปอรมารเก็ต รานคาสเปเชี่ยลต้ีและแคทิ
กอรีคิลเลอร เปนตน ธุรกิจคาปลีกที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในชวง 5 ปหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 คือ 
รานไฮเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ การเติบโตดังกลาวมีผลใหโครงสรางและการแขงขันตลาดคาปลีกเปลี่ยน
โฉมหนาไป 

รูปแบบการคาปลีก (Retail Format) รานคาปลีกสมัยใหมสวนใหญมีรูปแบบเปนมาตรฐานมาจากบริษัทแม 
ดังนั้นลักษณะรูปแบบแตละสาขาจึงเหมือนกัน สวนรานคาปลีกดั้งเดิมบางสวนมีการพัฒนาเพื่อความอยูรอด แต
เปนลักษณะที่เรียกวา Duplication of Existing Format หมายถึง เปลี่ยนเฉพาะทางดานกายภาพใหดูใหมขึ้นแตการ
บริหารการจัดการยังไมมีการพัฒนาทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมประสบปญหาการรักษาลูกคาในระยะยาว รานคาปลีก
ดั้งเดิมมีขอไดเปรียบเพียงประการเดียวคือ การมีความสัมพันธสวนตัวที่ดีกับลูกคา แตรานคาปลีกสมัยใหมก็เริ่มมี
การ ฝกอบรมใหพนักงานของตนสรางความสัมพันธอันดีกบัลูกคาดวยเชนกันภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจรูปแบบ
ธุรกิจคาปลีกไดปรับเปลี่ยนไปเริ่มจากรานไฮเปอรมารเก็ตที่เหลือเพียงรายใหญ 3 ราย คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี คาร
ฟูร (ถารวมแม็คโครจะมี 4 ราย) ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบรานจากหางคาปลีกขนาดใหญที่มุง เฉพาะขายสินคาราคาถูก
มาเปนการจัดรานใหมีบรรยากาศที่ดีขึ้นโดยเนนความหลากหลายในสวนประกอบอื่นเพื่อดึงลูกคาใหเขามาซื้อ
สินคาในรานไมวาจะเปนรานคายอยที่เขามาเชาพื้นที่หรือสวนอาหาร (food center) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประเภท
สินคาเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น เชน การขายอาหารพรอมปรุงการขายอาหารสําเร็จรูปในแผนก
ซูเปอรมารเก็ต เปนตน จากการแขงขันที่รุนแรงของรานไฮเปอรมารเก็ตทั้งสามรายนี้เองทําใหแม็คโครตองประกาศ
จุดยืนใหแนชัดวาจะมุงเนนใหบริการลูกคตาสถาบันมากกวาลูกคาครัวเรือน (เสนทางเศรษฐกิจ, 2545) 

การพัฒนารานคาเดิมท่ีมีอยู และการกําหนดกลยุทธเพื่อความอยูรอด จํานวนรานคาปลีกสมัยใหมที่ขยายตัว
เพิ่มมากจนถึงป 2541 ทําใหรานคาเดิม (ทั้งสมัยใหมและดั้งเดิม) ที่มีอยูตองมีการพัฒนาเพื่อแยงชิงลูกคาประกอบ
กับการกระจุกตัวของรานคาปลีกโดยเฉพาะรานคาปลีกสมัยใหมทําใหรานคาปลีกตองใชกลยุทธการตลาดเชิงรุก 
และใชราคาเปนเครื่องมือเพื่อรับมือกับการแขงขันที่รุนแรง รวมทั้งรานคาปลีกสมัยใหมเห็นความสําคัญของ 
Category ManagementและSpace Management มากขึ้นจึงไดนําการจัดการดังกลาวมาใชในการสรางประสิทธิภาพ
ดานการบริหารช้ันวางของ (Shelf Management) (ซึ่งแนวคิดดังกลาวเริ่มนํามาใชกับรานคาปลีกประมาณป 2536-
2537) นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดเฮาสแบรนดหรือไพรเวต เลเบลมาใชมากขึ้น (แนวคิดเฮาสแบรนดไดเริ่มใช
ประมาณป 2536) โดยสรุปกลยุทธที่รานคาปลีกสมัยใหมใชเปนหลักในการแขงขันคือ Psychological Price and 
Loss Leader สําหรับรานคาปลีกดั้งเดิมหรือรานโชหวยที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนตนเองใหทันตอสภาวการณที่
เปลี่ยนไป ประกอบกับการเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากรานคาปลีกสมัยใหม จึงตองเลิกกิจการไป รานคาปลีก
ดั้งเดิมที่ยังอยูรอดและดําเนินธุรกิจไดจึงเปนรานที่มีทําเลที่ต้ังที่ดี มีความสนิทสนมกับลูกคา มีการสราง
ความสัมพันธสวนบุคคล (Personal Relations) กับลูกคาอยางตอเนื่อง และมีการปรับตัวดานตางๆ เชน การ
ใหบริการพิเศษเฉพาะอยางที่เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม (Customization) โดยมีความยืดหยุนสูงตอการใหบริการ
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พิเศษแกลูกคา ตลอดจนการพยายามนําเทคโนโลยียังบริหารจัดการใหมๆมาใช และการเลือกขายสินคาที่ไมมีใน
รานคูแขง รวมทั้งการขายในราคาที่ใกลเคียงกับหางไฮเปอรมารเก็ต 

การคาปลีกรูปแบบใหม ในป 2541 ไมมีการคาปลีกรูปแบบใหมอื่นๆ เกิดขึ้นในไทย แตมีการขยายตัวของ
รานคาปลีกสมัยใหมที่มีลักษณะธุรกิจแบบที่เปดใหบริการอยูแลวทั้งของไทยและบริษัทที่รวมทุนกับตางประเทศ 
เชน การขยายสาขาเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกลยุทธเพื่อความอยูรอด ต้ังแต 2545 เปนตนมาเริ่มมีธุรกิจ
ใหมๆ เชน โลตัสเอ็กเพรส ซึ่งเปนรานสะดวกซื้อ หรือมีรานลีดเดอรไพรซ ที่ขายสินคาเฮาสแบรนดของกลุมบิ๊กซี
ธุรกิจคาปลีก รูปแบบธุรกิจคาปลีก พัฒนาเปลี่ยนจากรานคาเล็กๆ เปนขนาดใหญ ตนทุนดําเนินงานสูงกวารูป
แบบเดิม บริหารงานเปนระบบมากขึ้น และใช บุคลากรดําเนินการจํานวนมาก ปจจุบัน จําแนกธุรกิจคาปลีกไดตาม
ลักษณะสินคา และการดําเนินงาน ดังนี้ (1) รานคาปลีกดั้งเดิม (Tradition Trade) หรือรานโชหวย ลักษณะรานเปน
หองแถว พ้ืนที่คับแคบ ไมมีการตกแตงหนารานมากมาย สินคาสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค การจัดวาง
สินคาไมเปนหมวดหมู และไมทันสมัย และจัดวางตามความสะดวกการหยิบสินคาเปนกิจการดําเนินงานโดย
เจาของคนเดียวหรือรวมกันต้ังเปนหางหุนสวนดําเนินธุรกิจแบบครอบครัวเงินลงทุนนอย บริหารงานงายๆ  
ไมซับซอน ไมมีการใชเทคโนโลยีทันสมัย ทําใหระบบการจัดการไมไดมาตรฐาน ลูกคาเกือบทั้งหมดอยูบริเวณ
ใกลเคียงรานคา รานคาที่จัดอยูประเภทนี้ เชน รานคาสง รานคาปลีกทั่วไป รานขายของชํา (2) รานคาปลีกสมัยใหม 
(Modern Trade) ประกอบดวย หาง/รานขนาดกลาง-ใหญ ออกแบบราน และจัดวางสินคาเปนหมวดหมู เพื่อความ
สวยงาม และเปนระเบียบ บริการทันสมัย เพื่อดึงดูดลูกคาใชบริการมากขึ้น การดําเนินธุรกิจ มีทั้งแบบครอบครัว
และมืออาชีพ ลงทุนสูงขึ้น และระบบจัดการบริหารงานซับซอนมากขึ้น ธุรกิจการคาแบบใหมนี้ ประกอบดวย กลุม
ธุรกิจ อาทิเชน Discount Store หรือ Hypermarket ซึ่งเนนสินคาราคาถูก และ Convenience Store ซึ่งเนนจํานวน
สาขา ความสะดวกสบาย สถานที่ต้ังอยูใกลกับผูบริโภค เปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ธุรกิจรูปแบบนี้ เพิ่งนําเขาไทย
ราวตนทศวรรษ 1990 ทั้งลักษณะรวมทุนตางชาติ และนักลงทุนชาวไทยเปนเจาของ  
ทวาผลพวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 และผลกระทบเปดเสรีการคา สงผลธุรกิจคาปลีกสวนใหญในไทยตกเปน
ของชาวตางชาติ (3) หางสรรพสินคา (Department Store) รานคาปลีกขนาดใหญ เปนศูนยรวมสินคาทุกชนิดที่มี
คุณภาพ เพื่อจําหนายใหลูกคาจํานวนมาก ทุกระดับ ครบวงจร (One Stop Shopping) จัดวางสินคา แบงเปน
หมวดหมูชัดเจน เพื่อสะดวกการคนหาและเลือกซื้อ เนนจําหนายเสื้อผา เครื่องสําอาง รองเทา กระเปา รูปแบบ
บริหาร และจัดการ คอนขางซับซอน พนักงานมาก และเนนบริการที่สะดวก รวดเร็ว สรางความประทับใจใหลูกคา 
ลูกคากลุมเปาหมายสวนใหญ เปนกลุมคนทํางานที่มีฐานะ อํานาจซื้อสูง สามารถเลือกซื้อสินคาคุณภาพ และราคา
สูงได สถานที่ต้ัง จะอยูบริเวณชุมชน หรือเปนศูนยรวมการคา ผูประกอบการประเภทนี้ เชน หางสรรพสินคา
เซ็นทรัล เดอะมอลล โรบินสัน ต้ังฮ่ัวเส็ง พาตา เปนตน  (4) ซูเปอรเซ็นเตอร (Super Center) เปนรานคาปลีกขนาด
ใหญพัฒนาจากซูเปอรมารเก็ต และหางสรรพสินคา พ้ืนที่ขายประมาณ 10,000-20,000 ตารางเมตร เนนจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคที่หลากหลายและมีมาก ราคาประหยัด คุณภาพสินคา ต้ังแตคุณภาพดีจนถึงคุณภาพปานกลาง 
สวนใหญกวา 60% เปนอาหาร ลูกคากลุมเปาหมาย เปนกลุมระดับปานกลางลงมา ผูประกอบการประเภทนี้ เชน 
บิ๊กซี เทสโก โลตัส คารฟูร เปนตน  (5) ซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) รานคาปลีกเนนจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภค เปนสินคาสดใหม โดยเฉพาะอาหารสด เชน เนื้อสัตว ผักและผลไม อาหารสําเร็จรูปตางๆ ตลอดจนสินคา
อุปโภคบริโภคจําเปนตอชีวิตประจําวัน ทําเลที่ต้ังสวนใหญ จะอยูช้ันลางหางสรรพสินคา เพื่อความสะดวกขนถาย
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สินคา ตัวอยางผูประกอบการประเภทนี้ เชน ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ฟูดแลนด เปนตน  (6) รานคาเงินสดและบริการ
ตนเอง (Cash & Carry) จําหนายสินคาใหรานคายอย หรือบุคคลที่ตองการซื้อสินคาคราวละจํานวนมาก ราคาขายสง 
หรือราคาคอนขางต่ํา ซึ่งจะเอื้อรานคายอย หรือรานโชหวย หาสินคามาจําหนายไดเพิ่มขึ้น โดยไมตองผานยี่ปว 
ซาปว จําหนายสินคาคุณภาพปานกลาง สวนใหญกวา 60% เปนสินคาไมใชอาหาร ที่เหลือเปนอาหาร ลูกคายัง
สามารถสมัครเปนสมาชิก เพื่อรับขาวสารเปนประจํา ที่สําคัญ ลูกคาตองบริการตัวเอง จึงมีพนักงานไมมากนัก 
ผูประกอบการประเภทนี้ เชน แม็คโคร  (7) รานคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) จําหนายสินคาเฉพาะอยาง เนน
สินคาอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเวชภัณฑ เครื่องสําอาง ดูแลผิว ดแูลเสนผม เปนสินคาหลากหลาย ตามลักษณะแฟชั่น
และยุคสมัย สินคาคุณภาพสูง บริการสะดวกและทันสมัย กลุมลูกคาเปาหมาย คือลูกคาทั่วไป ผูประกอบการ
ประเภทนี้ เชน บูทส, วัตสัน, MARK & SPENCER เปนตน   
(8) รานคาประชันชนิด (Category Killer) พัฒนาจากรานขายสินคาเฉพาะประเภท จุดเดนคือ สินคาครบถวน
ประเภทนั้นๆ คลายแยกแผนกใดแผนกหนึ่งในหางสรรพสินคาออกไวตางหาก นําสินคาคุณภาพ และลักษณะใช
งานใกลเคียงกัน แตราคาและยี่หอตางกัน จัดวางประชัน เพื่อใหผูบริโภคเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาสินคา 
ผูประกอบการประเภทนี้ ไดแก แม็คโครออฟฟศ พาวเวอรบาย พาวเวอรมอลล ซูเปอรสปอรต เปนตน   
(9) รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) หรือ Minimart รานคาปลีกพัฒนาจากรานคาปลีกแบบเกา หรือรานขาย
ของชําผสมผสานกับซูเปอรมารเก็ต แตขนาดเล็กกวา ใหความสําคัญทําเลที่ต้ังรานคาเปนสําคัญ พ้ืนที่คาขายไมมาก
นัก สวนใหญจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคจําเปนตอชีวิตประจําวัน รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มประเภทอาหาร
จานดวน สั่งเร็วไดเร็ว สะดวก ราคาไมแพงเกินไป ทําเลตั้งแหลงชุมชน สถานที่บริการน้ํามัน มีกลุมลูกคาเปาหมาย
สวนใหญเปนลูกคาที่ตองการความสะดวก ตองการซื้อสินคาใกลบานหรือใกลสถานที่ทํางาน และที่สําคัญเปด
ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ผูประกอบการประเภทนี้ เชน 7-eleven am/pm  และ Family mart  เปนตน (เสนทาง
เศรษฐกิจ, 2545) 

จากขอมูลทั้ง 4 จังหวัดที่กลาวขางตน ทําใหพบวา มีความแตกตางกันในเรื่องของลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดนั้นๆ และความเจริญทางเศรษฐกิจไมเทากันถึงแมวาจะมีลักษณะเปน
เมืองทองเที่ยว ดังนั้นจากขอมูลขางตนทําใหเปนที่สนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผานรานคาปลีกสมัยใหม “กรณีศึกษาพื้นที่ นครราชสีมา ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร 
และเชียงใหม” 

 

2.  วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอมูลดานประชากรศาสตร ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดเชียงใหม 
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคชาวไทย 
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม

ของผูบริโภคชาวไทย 
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3.  สมมติฐาน 
          1. ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูบริโภคในปจจัยทางการตลาด และ
ปจจัยอื่นๆ 
          2. ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค 
 

4.  วิธีการ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุมประชากรในวัยทํางาน อายุระหวาง 15-59 

ป เปนกลุมประชากรในการวิจัย ซึ่งในที่นี้ศึกษาเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา และภูเก็ต 
รวมประชากรตัวอยางทั้งสิ้น  1,677 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) ขั้นที่ 
1 สุมประเภทรานคาปลีกจากแตละจังหวัดมา 2 ประเภท โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวย
การจับฉลาก เพราะผูวิจัยเช่ือวาไมวาประเภทรานคาปลีกสมัยใหมใดในจังหวัด ตัวอยางก็เปนตัวแทนของจังหวัด
นั้นๆ เทาเทียมกัน ดังนี้ 

จังหวัดนครราชสีมา  สุมประเภทรานคาปลีก ได โมเดิรนเทรดและธุรกิจรานสะดวกซื้อ  
จังหวัดภูเก็ต  สุมประเภทรานคาปลีก ได ธุรกิจหางสรรพสินคาและธุรกิจรานสะดวกซื้อ 
กรุงเทพมหานคร สุมประเภทรานคาปลีก ได โมเดิรนเทรดและธุรกิจหางสรรพสินคา 

จังหวัดเชียงใหม สุมประเภทรานคาปลีก ได โมเดิรนเทรดและธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 
ขั้นที่ 2 ในแตละประเภทรานคาปลีกที่สุมได สุมเลือกหนวยตัวอยางมาแหงละ 200 คน โดยวิธีการสุมแบบ

บังเอิญ ไดวา จังหวัดนครราชสีมา มีการเก็บจริงจํานวน 422 คน โดยเก็บขอมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 จังหวัด
ภูเก็ต มีการเก็บจริงจํานวน 401 คน โดยเก็บขอมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 กรุงเทพมหานคร มีการเก็บจริง
จํานวน 429 คน โดยเก็บขอมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 จังหวัดเชียงใหม มีการเก็บจริงจํานวน 425 คน  
โดยเก็บขอมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมจํานวนหนวยตัวอยางที่สุมทั้งหมด 1,677 คน 
 

5.  ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูล เมื่อจําแนกเปนแตละจังหวัด พบวา จังหวัดนครราชสีมามีจํานวน 422 คน ในจังหวัด

ภูเก็ตมีจํานวน 401 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีจํานวน 429 คน ในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 425 คน และรวม
ทุกภาคเปนจํานวน 1,677 คน   

เมื่อจําแนกตามเพศ พบวาในจังหวัดนครราชสีมาเปนเพศหญิงมากที่สุด ในจังหวัดภูเก็ตเปนเพศหญิงมาก
ที่สุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเปนเพศหญิงมากที่สุด ในจังหวัดเชียงใหมเปนเพศหญิงมากที่สุด และรวมทุกภาค
เปนเพศหญิงมากที่สุด  เมื่อพิจาณาตามอายุ พบวา จังหวัดนครราชสีมามีอายุตํ่ากวา 20 ปมากที่สุด ในจังหวัดภูเก็ตมี
อายุระหวาง 21 ถึง 30 ปมากที่สุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีอายุระหวาง 21 ถึง 30 ปมากที่สุด  
ในจังหวัดเชียงใหมมีอายุระหวาง 21 ถึง 30 ปมาก และรวมทุกภาคมีอายุระหวาง 21 ถึง 30 ปมากที่สุด  เมื่อจําแนก
ตามระดับการศึกษา พบวาจังหวัดนครราชสีมาเปนระดับ ปวช. มากที่สุด ในจังหวัดภูเก็ตเปนระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนระดับปริญญาตรีมากที่สุด ในจังหวัดเชียงใหม เปนระดับประถมศึกษามาก
ที่สุด และรวมทุกภาคเปนระดับปริญญาตรีมากที่สุด  เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบ
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อาชีพอื่นๆไดแกนักเรียนนักศึกษาและแมบาน มากที่สุด ในจังหวัดภูเก็ต อื่นๆไดแกแมบานนักเรียนนักศึกษา มาก
ที่สุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พนักงานบริษัทมากที่สุดคิด ในจังหวัดเชียงใหม อื่นๆไดแกนักเรียนนักศึกษาและ
แม มากที่สุด และรวมทุกภาค อื่นๆไดแกนักเรียนนักศึกษาและแมบาน มากที่สุด   
เมื่อจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา จังหวัดนครราชสีมา ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาทมากที่สุด  
ในจังหวัดภูเก็ต ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาทมากที่สุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้ังแต 10,001 ถึง 15,000 บาท 
มากที่สุด ในจังหวัดเชียงใหม ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มากที่สุด และรวมทุกภาค ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท มากที่สุด  เมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบวา จังหวัดนครราชสีมาเปนโสดมากที่สุด ในจังหวัดภูเก็ต โสดมาก
ที่สุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมรส มากที่สุด ในจังหวัดเชียงใหม โสดมากที่สุด และรวมทุกภาค โสด มาก
ที่สุด  เมื่อจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา จังหวัดนครราชสีมา มากกวา 2 คน มากที่สุด ในจังหวัด
ภูเก็ต มากกวา 2 คน มากที่สุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มากกวา 2 คน มากที่สุด ในจังหวัดเชียงใหม มากกวา 2 
คน มากที่สุด   เมื่อจําแนกตามภูมิลําเนาที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยู พบวา จังหวัดนครราชสีมา  
มีภูมิลําเนาอยูที่นครราชสีมา มากที่สุด ในจังหวัดภูเก็ต มีภูมิลําเนาอยูที่ภูเก็ต มากที่สุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มีภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ในจังหวัดเชียงใหม มีภูมิลําเนาอยูที่เชียงใหม และรวมทุกภาค  
มีภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร มากที่สุด   เมื่อพิจารณาตามเพศ และจําแนกตามรานคาปลีกสมัยใหม พบวา  
เพศชาย ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวน มากที่สุด เพศหญิง ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร มากที่สุด  
เมื่อพิจารณาตามอายุ และจําแนกตามรานคาปลีกสมัยใหม พบวา อายุนอยกวา 20 ป ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวน 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 8.6 รองลงมาคือ เทสโกซูปเปอรเซ็นเตอร คิดเปนรอยละ 3.7 บิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร  
คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ อายุ 21-30 ป ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวน มากที่สุด อายุ 31-40 ป ซื้อสินคาจากบิ๊กซี
ซูปเปอรเซ็นเตอร มากที่สุด อายุ 41-50 ป ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร มากที่สุด อายุ 50 ปขึ้นไป ซื้อสินคา
จากเทสโกซูปเปอรเซ็นเตอร มากที่สุด ไมระบุอายุ ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด   เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษาและจําแนกตามรานคาปลีกสมัยใหม พบวา ระดับประถมศึกษา ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอรมาก
ที่สุด ระดับมัธยมศึกษา ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวน มากที่สุด ระดับ ปวช. ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด 
ระดับ ปวส. ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวน มากที่สุด ระดับปริญญาตรี ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวน มากที่สุด    
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ซื้อสินคาจากเทสโกซูปเปอรเซ็นเตอร มากที่สุด  เมื่อพิจารณาตามอาชีพ  
และจําแนกตามรานคาปลีกสมัยใหม พบวา รับราชการ ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร มากที่สุด พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ซื้อสินคาจาก  บิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร มากที่สุด พนักงานบริษัท  ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร
มากที่สุด เจาของธุรกิจ ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอรมาก อาชีพอื่นๆ ไดแก แมบาน นักเรียน นักศึกษา  
ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด ไมระบุอาชีพ ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด  เมื่อพิจารณาตามรายได
เฉลี่ยตอเดือน และจําแนกตามรานคาปลีกสมัยใหม พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท ซื้อ
สินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด  ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอรมากที่สุด  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 
20,000 บาท ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอรมากที่สุด  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท  ซื้อสินคา
จากเทสโกซูปเปอรเซ็นเตอรมากที่สุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน  25,001 บาทขึ้นไป  ซื้อสินคาจากเทสโกซูปเปอรเซ็น
เตอรมากที่สุด  ไมระบุรายไดเฉลี่ยตอเดือน  ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด  เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ 
และจําแนกตามรานคาปลีกสมัยใหม พบวาสถานภาพโสด ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด สถานภาพ 
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หยาราง ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอรมาก  สถานภาพสมรส ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซน็เตอรมากที่สุด   
ไมระบุสถานภาพ  ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด  เมื่อพิจารณาตามสมาชิกในครอบครัว และจําแนกตาม
รานคาปลีกสมัยใหม พบวา อยูคนเดียว ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด อยู 2 คน ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟ
เวนมากที่สุด  อยูมากกวา 2 คน  ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด  ไมระบุจํานวนสมาชิกในครอบครัว  
ซื้อสินคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอรมากที่สุด   เมื่อพิจารณาตามภูมิลําเนาที่อาศัย และจําแนกตามรานคาปลีก
สมัยใหม พบวา  อาศัยอยูในเชียงใหม ซื้อสินคาจากเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด อาศัยอยูในภูเก็ต ซื้อสินคาจากเทสโก
ซูปเปอรเซ็นเตอรมากที่สุด  อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซื้อสนิคาจากบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอรมากที่สุด อาศัยอยูใน
นครราชสีมา ซื้อสินคาจากเซเวน   อีเลฟเวนมากที่สุด ไมระบุภูมิลําเนาที่อาศัย ซื้อสินคาจากเทสโกซูปเปอร 
เซ็นเตอรมากที่สุด   

การวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินคาผานรานคา
ปลีกสมัยใหมของผูบริโภคชาวไทย  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลว ปรากฏวา ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ  
เปนปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย แตเมื่อพิจารณาใน 
รายขอ ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของผลิตภัณฑมีคุณภาพและมาตรฐาน  
2. ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของมีปายบอกแสดงราคาไวอยางชัดเจน  
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของจัดสินคาเปน

หมวดหมูสะดวกในการเลือกซื้อ  
4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ดานการโฆษณากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของการ

โฆษณาสามารถชวยใหขอมูลที่เปนประโยชนแกการตัดสินใจซื้อของทานได ดานการขายโดยใชพนักงานพบวา
กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของพนักงานมีอัธยาศัยดี ดานการสงเสริมการขายพบวากลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของมีการทําบัตรสมาชิกเพื่อใหสิทธิประโยชน  

การวิเคราะหปจจัยอ่ืนๆ ทางดานประสบการณท่ีไดรับขณะซื้อสินคาที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการซื้อสินคาผานรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคชาวไทย ปจจัยอื่นๆ ไดแก การมีสินคาตัวอยางให
ทดลองกอนการซื้อ การไดมีโอกาสโตตอบสอบถามขอมูลกับพนักงาน และความสุขที่เกิดจากการมาเลือกซื้อ
สินคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของความสุขที่เกิดจากการมาเลือกซื้อสินคา  

ผลการทดสอบสมมติฐาน  เมื่อทดสอบสมมุติฐานแลว พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ
ภูมิลําเนาที่อาศัยอยู มีผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิลําเนา มีผลตอปจจัยดานราคา 
และชองทางการจัดจําหนาย อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนาที่อาศัยอยูมีผลตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ระดับการศึกษา สถานภาพ และภูมิลําเนาที่อาศัยอยู มีผลตอ ประสบการณที่ไดรับขณะซื้อสินคา นอกจากนี้ยัง
พบวา  อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนา มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาที่เกี่ยวของทั้งหมด 

 

6.  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินคาผานรานคาปลีกสมัยใหม
ของผูบริโภค : กรณีศึกษาพื้นที่ นครราชสีมา ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร เชียงใหม มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้ 
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1. จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินคา
ผานรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภค 

จากงานวิจัยนี้พบวา เมื่อรวมทั้งสี่จังหวัดแลว กลุมผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป 
และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาสกร สุวรรณนิมิต ซึ่งศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม
ผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการใชบรกิารรานคาสะดวกซื้อ พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 25-30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเชนกัน เมื่อพิจารณารายได งานวิจัยนี้พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีรายไดตํ่ากวาหรือเทียบเทาา 10,000 บาท ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา ฉัตรสมพร ที่ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการซ้ําที่รานคาสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ํามัน ปตท พบวา กลุมผูบริโภคสวน
ใหญมีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท 

2. จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินคาผาน
รานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภค  สถาบันพัฒนา SME ดําเนินงานวิจัยเรื่อง โครงการสงเสริมรานคาปลีกไทย
ประเภทรานสะดวกซื้อ โดยวิทวัส รุงเรืองผล และคณะ พบวาปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานคาปลีกโดยทั่วไปของผูบริโภค ไดแก สถานที่ต้ังของราน ความหลากหลายของสินคา ความสะดวกสบายของที่
จอดรถ ราคาของสินคา และคุณภาพของสินคา ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนี้ ที่วา ผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญมากในเรื่อง  การจัดสินคาเปนหมวดหมู มีปายบอกราคาชัดเจน สถานที่จอดรถกวางขวาง ทําเลที่ต้ัง
รานคาอยูใกลบานหรือที่ทํางาน และผลิตภัณฑมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะเห็นวา เมื่อพิจารณาตามสวนประสม
ทางการตลาด จะพบวาผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ ราคา และ ชองทางการจัดจําหนาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องของทําเลที่ต้ังของรานคา ซึ่งจัดอยูในเรื่องของชองทางการจัดจําหนาย  ตามที่ Bert Rosenbloom (2004) 
ระบุไววา ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาตามที่ตนเองสะดวกที่สุด ฉะนั้นจึงมีความปรารถนาในการที่ซื้อสินคาใกลบาน
หรือที่ทํางาน ที่ทําใหตนเองประหยัดเวลา เงิน และพลังงานในการดิ้นรนไปซื้อที่รานไกลๆ 

จากงานวิจัยนี้เชนกัน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อสินคาที่รานเซเวนอีเลฟเวน ซึ่งปจจุบันมีสาขาอยูทั่ว
ประเทศมากกวา 3,000 สาขา ซึ่งสรางความสะดวกสบายใหผูบริโภคไดซื้อสินคาไดงายขึ้น ฉะนั้นทําเลที่ต้ังเปน
ปจจัยที่สําคัญมากปจจัยหนึ่ง อีกทั้งระดับรายไดตํ่ากวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท เปนระดับรายไดที่กลุมตัวอยาง
สวนใหญเขาไปซื้อสินคาที่ เซเวนอีเลฟเวน ที่มีลักษณะการขายสินคาขนาดไมใหญ และซื้อทีละชิ้นได สามารถเขา
ไปซื้อไดบอยๆ 

3. จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม งานวิจัยของสุรินพร เขินดํารงค  
ที่ศึกษาเรื่อง การสงเสริมการขายที่มีผลตอการพฤติกรรมการซื้อสินคาในท็อปซูเปอรมารเก็ตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา มูลคาการซื้อสินคาโดยเฉลี่ยตอครั้งประมาณ 630 บาท ผูบริโภคสวนใหญไปซื้อสินคา 
คนเดียวและตัดสินใจซื้อสินคาดวยตัวเอง และชําระคาสินคาดวยเงินสด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่พบวา จํานวน
เงินโดยเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอครั้งอยูระหวาง 601-1,200 บาท ไปซื้อสินคาคนเดียวหรือไปกับเพื่อน ตัวเองเปน 
ผูที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานคาหรือตัดสินใจซื้อสินคา และ ชําระคาสินคาดวยเงินสด  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอลิษา เกษทองมา (2551) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของธุรกิจการคาปลีกสมัยใหมตอธุรกิจการคา
ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบวา ผูบริโภคสะดวกในการชําระดวยเงินสดมาก
ที่สุด อีกทั้งบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่วาตัวเองมีอิทธิพลตอ 
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การเลือกรานคาและตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุด  งานวิจัยของ พรรณฤดี ช.เจริญยิ่ง ที่ศึกษาเรื่อง การบริโภคสื่อ
นิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุมผูหญิงวัยทํางาน พบวา กลุมผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 20-39 ป เปดรับ
สื่อโฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องนี้ที่วา โทรทัศนเปนสื่อที่กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปดรับเพื่อรับรูขอมูลของรานคา  

4. จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในปจจัยทาง
การตลาด และปจจัยอื่นๆ  เลอพงศ คงเจริญ (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช
บริการรานคาปลีกของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา เพศ ไมมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคใน
ปจจัยทางการตลาดดานราคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเลมนี้  

5. ปจจัยทางดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเกี่ยวกับ รานคาปลีก ความถี่ ชวงเวลา 
คาใชจาย บุคคลที่ไปซื้อสินคาดวย ผูมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ การชําระเงิน การรับขอมูล และรูปแบบการจัด
รายการสงเสริมการขาย  วราพร ไตรทศพร (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อสินคาจากรานคาปลีกกับเพศ  
ไมแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ไดแก  คาใชจายในการซื้อสินคา ความถี่ในการซื้อสินคา 
ชวงเวลาที่ผูบริโภคซื้อสินคา และรานคาปลีกที่ผูบริโภคใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเลมนี้ และเมื่อพิจารณา
อายุ งานวิจัยนี้พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรดานอายุมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง รานคา
ปลีกสมัยใหมที่เขาไปใชบริการ ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาที่ซื้อ จํานวนเงินที่ซื้อสินคาโดยประมาณในแตละ
ครั้ง เลอพงศ คงเจริญ (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานคาปลีกของ
ผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของ
ผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายในแตละครั้งในการซื้อสินคาจากรานคาปลีก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยเลมนี้ที่วา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูบริโภคมีผลตอจํานวนเงินที่ซื้อ
โดยประมาณในแตละครั้ง  
 

7.  บทสรุป 
 จากการศึกษางานวิจัยหลายเลม เครื่องมือในการสงเสริมการตลาดที่ไดผลและดึงดูดใจผูบริโภคเปนอยางยิ่ง
ไดแก การสงเสริมการขาย โดยเฉพาะรูปแบบการลดราคาสินคา แตงานวิจัยนี้ พบวา การทําบัตรสมาชิกเพื่อใหสิทธิ
ประโยชน เปนการสงเสริมการขายรูปแบบหนึ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับแรกๆ  การจะทําบัตรสมาชิก
นั้นไมใชเรื่องงาย เพราะรานคาปลีกสมัยใหมจะตองมีการลงทุนในการสรางฐานขอมูล (Database) เพื่อเก็บขอมูล
ของผูบริโภคที่มาสมัครสมาชิก และตองมีการติดตอกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง เสนอสิทธิประโยชนแกสมาชิกอยาง
ตอเนื่องดวยเชนกัน  ตัวอยางของการทําบัตรสมาชิกเพื่อใหสิทธิประโยชนที่ประสบความสําเร็จ ไดแก  
สปอตรีวอรด การด (Spot Reward Card) ที่ท็อปสซุปเปอรมารเก็ตทําอยู ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธการสรางความภักดี
ตอลูกคา เพื่อใหลูกคากลับมาใชบริการอีก โดยการสมัครสมาชิก และเมื่อสมาชิกมาซื้อสินคาทางท็อปสฯ จะบันทึก
ขอมูลการซื้อสินคาของสมาชิกแตละคน เมื่อมาซื้อสินคาในครั้งตอไป สมาชิกจะสามารถพิมพช็อปปง ลิสต ซึ่งเปน
รายการสินคาที่เคยซื้อของสมาชิกและไดรับสวนลดในบางรายการที่ชวงเวลานั้นๆ ที่ท็อปสจัดรายการมอบสวนลด
ให  ดังนั้นจะเห็นวากลยุทธที่ท็อปสใชนอกจากจะสรางความสัมพันธกับลูกคา หรือที่เรียกวากลยุทธการสราง
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ความสัมพันธอันดี (Customer Relationship Management) ยังเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาแตละคน 
(One to One Marketing) ดวย (ผูจัดการ, 2551) 
 พฤติกรรมในการซื้อสินคาของลูกคาที่นาสนใจจากงานวิจัยเลมนี้คือ ผูบริโภคจะเดินดูสินคาหลายๆ ช้ิน 
หลายๆรานแลวคอยตัดสินใจซื้อ ฉะนั้นจากขอมูลน้ีดูเหมือนวาผูบริโภคไมมีความภักดีในรานคาปลีกสมัยใหมเลย 
ดังนั้นการทําบัตรสมาชิกเพื่อใหสิทธิประโยชนเปนแนวทางหนึ่งที่จะสรางความภักดีในตัวลูกคาใหมีตอรานคา
ปลีกสมัยใหม ที่ผานมานอกจากท็อปสฯทําบัตรสมาชิกแลว คารฟูร บิ๊กซี เทสโก โลตัส หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
หางสรรพสินคาเดอะมอลล หางสรรพสินคาโรบนิสัน และอื่นๆ ก็มีการทําบัตรสมาชิกดวยเชนกันเพียงแต รูปแบบ
การเปนสมาชิกแตกตางกัน เชน เปนบัตรสะสมแตม ซึ่งมาจากยอดการซื้อสินคาของลูกคา บัตรเครดิต เพื่อใชซื้อ
สินคา เปนตน ประเด็นที่นาสนใจคือ รานคาปลีกสมัยใหมตองมีการจัดกิจกรรมหรือสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ
ใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง เพราะสมาชิกตองการสิทธิประโยชน หรือไดรับความสะดวกสบายเปนพิเศษมากกวา 
ผูที่ไมไดเปนสมาชิก อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือ ผูบริโภคในปจจุบันไมไดเปนสมาชิกเพียงแครานคาปลีก
สมัยใหมเพียงแหงเดียว แตเปนสมาชิกของรานคาปลีกสมัยใหมแหงอื่นๆดวย สิ่งทาทายของผูบริหารคือ จะทํา
อยางไรที่ทําใหสมาชิกมาซื้อสินคาที่รานคานั้นๆอยางตอเนื่อง ไมเปลี่ยนใจไปซื้อรานคาอื่นที่ผูบริโภคก็เปนสมาชิก
ดวยเชนกัน ยกตัวอยางกรณีของท็อปซุปเปอรมารเก็ต ที่นอกจากจะทํา สปอตรีวอรด การด เพื่อใหสวนลดแก
สมาชิกแลว ยังทําแคมเปญที่มุงสรางมูลคาเพิ่มใหเงินในกระเปาสมาชิก ที่เรียกวา โปรแกรมสปอต มันนี่ แบ็ค  
มีลักษณะเปนคูปองเงินสดเฉพาะบุคคลที่มียอดการใชจายในท็อปฯ อยางสม่ําเสมอ (ผูจัดการ, 2551) ฉะนั้นรานคา
ปลีกสมัยใหมอื่น เชน คารฟูร ดําเนินการทําบัตรสมาชิกที่ช่ือวา ไอ วิช (I Wish)   บิ๊กซีใชช่ือบัตรสมาชิกวา 
บิ๊กโบนัสการด (Big Bonus Card) และอื่นๆ ตองใชฐานขอมูลที่ตนเองมีใหเกิดประโยชนมากที่สุด เพื่อจะไดสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ในการออกแบบแคมเปญการสงเสริมการขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของสมาชิกไดมากที่สุด 
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บทคัดยอ 
 การศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร”  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการรานคาทองรูปพรรณ พฤติกรรม 
การใชบริการรานคาทองรูปพรรณของผูบริโภค ตลอดจนการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลกับระดับของการตัดสินใจใชปจจัยทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
 การศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการสุมตัวอยางจากผูบริโภคที่ใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขต โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 400 ตัวอยาง โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงพรรณนา และการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ Chi-square ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 20-29 ป สวนใหญเปนโสด  
มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท/ เดือน  
และระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี ระดับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
รานคาทองรูปพรรณมากที่สุด คือ ปจจัยดานราคา โดยใหความสําคัญกับราคาตามคุณภาพสินคามากที่สุด ปจจัย
ดานผลิตภัณฑกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการมีการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการจัดแสดงสินคาดานหนาและภายในรานที่สวยงามมากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐานวา 
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และะดับการศึกษา มีความสัมพันธกับความสําคัญของปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
 

คําสําคัญ:  ปจจัยที่มีผลตอผูบริโภค   รานคาทองรูปพรรณ     

 

ABSTRACT 
 The research of “Factors affecting consumers in choosing gold ornament shop in Bangkok”  1) the levels 
of various marketing elements affecting service usage of the gold ornamental shops; 2) the impact of the 
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variable buying behavior for today’s consumers; and 3) the test of hypothesis which examined and indicated the 
relationship of Individuals’ factors and the level of decision making process which mainly consists of the 
marketing assortment (Product, Price Place and Promotion) as it such a criteria playing significant role when 
consumers deciding to purchase goods and services from traders. 
 The usage of the sample group is applied as the conceptual framework of this research by focusing on 
the distinctive targeted consumers living within selected 10 different districts throughout Bangkok are settled. 
The tools employed in data gathering are primarily the 400 questionnaires distributed to the sample group of 
which all copies were returned, the diagnosis of descriptive statistic, “chi-square” the test of hypothesis (which 
is evaluated at 0.05 of significant testing). 
 The study results in the following finding: the majority of sample group is single female, aged between 
20-29 (year), and they are mostly under graduate students who earned less than 10,000 Baht per month.  
The marketing mix factors that encourage consumer purchasing decision representing the important levels of 
each element s which are firstly emphasizing on price (comparison of price and quality), product (quality of 
product), place (the aspect of security reasons) and attractive promotional campaign, respectively. Moreover, 
the outputs of the hypothesis testing also precisely represent the linkage between individual factors (such as 
occupations, income, and educational background) and the importance of marketing factors influencing on 
selecting gold or ornamental stores in Bangkok. 
 

KEYWORDS:   Factors affecting consumers, Gold ornament shop  
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 ทองคําถือไดวาเปนโลหะที่มีคายิ่งทองคําจึงมีความสําคัญเปนเครื่องแสดงฐานะความมั่งคั่งของประเทศ 
เปนทุนสํารองระหวางประเทศ ตลอดจนใชทองคําเปนมาตรฐานในการกําหนดคาเงินของประเทศนั้นๆ อีกดวย 
ฉะนั้นจึงเห็นไดวาทองคํามีความสําคัญและมีบทบาทเปนอยางมากในการแสดงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ   
 สําหรับประเทศไทย การบริโภคทองคําที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สามารถจําแนกความตองการของผูบริโภค
ออกเปน 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ ลักษณะแรกเปนการบริโภคทองคําในรูปสินคาคือลักษณะของทองคํารูปพรรณ 
อาทิ เครื่องประดับ เครื่องใชตางๆ  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว จะคลายกับการบริโภคสินคาโดยทั่วไป ที่ตองการ
อรรถประโยชนจากการใชสินคา (Utility) เปนหลัก ลักษณะที่สอง เปนการบริโภคทองคําในรูปของการสะสม
ความมั่งคั่ง เนื่องจากทองคําเปนสินคาที่รักษาความมั่งคั่งหรือมีมูลคาในตัวเอง ซึ่งทองคํามีสภาพคลองสูง  
(Liquidity)  สามารถที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดไดทุกเวลา และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ดังนั้นทองคําจึงเปน
เสมือนหนึ่งความมั่งคั่งใหกับบุคคลนั่นเอง  (สุรินทร  ตนันวิจิตร, 2539) 
 ปริมาณการบริโภคทองคําของประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2541-2547 พบวา มีอัตราการขยายตัวขั้นอยาง
ตอเนื่อง มีการนําเขาทองคําจากตางประเทศในป พ.ศ. 2545-2547 เพิ่มขนถึงรอยละ 68 และในชวง 9 เดือนแรก
ของป พ.ศ. 2544 (มกราคม–กันยายน) มีการนําเขาทองคําจากตางประเทศเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 85.6 ปริมาณการผลิต
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ทองคําที่มีอยางตอเนื่องนั้น เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินอยูในระดับตํ่า และไมมีแนวโนม
ที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้นทําใหผูบริโภคที่มีเงินออมหันมาซื้อทองคําแทนการฝากเงินไวกับสถาบัน
การเงิน สําหรับแนวโนมในป พ.ศ.2548 คาดวาการนําเขาทองคําจะขยายตัวออกไปอีก (กระทรวงพาณิชย, 2548)   
อยางไรก็ตามราคาทองคําในตลาดโลกมักจะมีการผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก จึงสงผลใหตนทุนการนําเขา
ทองแทงจากตางประเทศมีราคาผันผวนตามไปดวย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชบริการของ
ผูบริโภค สงผลใหรานคาทองประสบกับปญหาในการขายทองรูปพรรณ ขณะเดียวกันสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศยังไมฟนตัว ทําใหผูมีรายไดจํากัดตองใชจายเฉพาะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีพกอน สงผลใหรานทอง
บางแหงตองปดตัวลง และบางแหงที่ยังสามารถเปดกิจการอยูไดก็ตองเผชิญกับปญหาหลายประการ โดยเฉพาะ
การแขงขันทางดานการตลาด เชน  การแขงขันทางดานราคา โดยการลดคากําเหน็จลง เปนตน ( ฝายนโยบาย
เครดิต บริษัท มหาชน จํากัด ธนาคารกสิกรไทย, 2548) 
 ธุรกิจการคาทองคําเปนธุรกิจที่สามารถชี้ใหเห็นถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและความกินดีอยูดีของ
ประชาชนไดเปนอยางดีและปจจุบันธุรกิจรานทองไดเกิดขึ้นอยางมากมาย ดังเห็นไดตามแหลงชุมชน ตลอดจน
หางสรรพสินคาหลายแหง  ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคคลไดเล็งเห็นคุณคาของทองคํา และอรรถประโยชนตางๆ 
โดยเฉพาะทองคํานั้นมีสภาพความคลองตัวสูงและสามารถเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเปนที่ยอมรับของ
คนทั่วไป (กุลธิดา ฟูเจริญ, 2545) สําหรับกรุงเทพมหานคร พบวายานที่เปนแหลงที่มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยน
อยางหนาแนน ไดแก เยาวราช และไดพบวาในชวง 4-5 ปที่ผานมา รานคาทองรูปพรรณตองเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ กอปรกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชทองรูปพรรณ  
ทั้งการซื้อการขาย และการแลกเปลี่ยน สงผลใหรานคาทองรูปพรรณตองปรับวิธีการแขงขัน อาทิเชน การจัดการ
สินคาใหมีลวดลายใหเลือกไดหลายแบบมากยิ่งขึ้น 
  จากลักษณะที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อไดขอมูลที่ธุรกิจรานคา
ทองรูปพรรณสามารถใชเปนแนวทางในการปรับตัวโดยใชกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมอยางไรเพื่อเสนอขาย
สินคาและบริการที่มีคุณภาพใหแกผูบริโภค 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานคาทองรูปพรรณของผูบริโภค 
3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับของการตัดสินใจใชปจจัยทางการตลาด ในการ

เลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
 

3. คําถามการวิจัย 
1. ปจจัยทางดานรูปแบบของทองรูปพรรณใดบางที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
2. ปจจัยทางดานทําเลที่ต้ังของรานคาทองรูปพรรณใดบางที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
3. ปจจัยทางดานราคาของทองรูปพรรณใดบางที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
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4. ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดของรานคาทองรูปพรรณใดบางที่มีผลตอ 
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 

1. ผูบริโภคใชปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจใชบริการรานคาทองแตละปจัจยในระดับมาก 
2. ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับของการใชปจจัยทางการตลาดตัดสินใจเลือกใชบริการรานคา

ทองรูปพรรณ 
   

5. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขต  ดังนี้ 
 1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยเก็บรวบรวมผูบริโภคที่ใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 10  เขต   
 2. ระยะเวลาที่ใชศึกษาโดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคที่ใหบริการรานคาทองรูปพรรณใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550  ถึงเดือน กันยายน  2550 

 
6. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่วิจัย 

1.   ความสําคัญของอุตสาหกรรมอัญมณี และเคร่ืองประดับ 
จากการที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในชวงสอง

ทศวรรษที่ผานมา ทําใหกลายเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น   
โดยสามารถสรุปความสําคัญไดดังนี้ 

1.1  เปนอุตสาหกรรมที่สามารถนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก   
ดังจะเห็นไดจากมูลคาการสงออกในชวงระยะเวลาที่ผานมาพบวามีการสงออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.2  ตอป  
ต้ังแตป พ.ศ. 2534  เปนตนมาและโดดเดนมากในชวงป พ.ศ.2544-2548 
 

7. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
2. แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
4. แนวคิดสวนประสมทางการคาปลีก 

 
1.   การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior)    
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) (ศิริวรรณ และคณะ, 2546 : 193-195) 

เปนการคนหาหรือวิจัยเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกใชบริการ 
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แนวคิด หรือประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ
การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางหมาะสม 
 

8. รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  เพื่ออธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคใน
การเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณของกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
การรวบรวมขอมูล 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูซื้อหรือผูที่มาใชบริการรานคาทองรูปพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 กลุมตัวอยางคือผูซื้อหรือผูที่มาใชบริการรานคาทองรูปพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขต  
โดยสุมตัวอยางเขตละ 40 ตัวอยาง ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  มีขนาด 400 ตัวอยาง 

 
9. ผลการวิจัย 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร   
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการรานคาทองรูปพรรณ  ศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการรานคาทองรูปพรรณของผูบริโภคและศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ระดับของการตัดสินใจใชปจจัยทางการตลาด  ในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ  โดยการรวบรวมขอมูล
จากผูบริโภคที่ใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 10 เขต จํานวนเขตละ 40 ตัวอยาง 
และใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ 
ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลซึ่งไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ ภูมิลําเนาเดิม อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ระดับการศึกษา ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ มีความสัมพันธกับการรับรูกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ  โดยใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธดวยคาไควสแควร (Chi-square) 
การนําเสนอผลการศึกษา แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร   
2. การศึกษาระดับของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการรานคาทองรูปพรรณ   
3. การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานคาทองรูปพรรณของผูบริโภค 
4. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับของการตัดสินใจใชปจจัยทางการตลาด ใน

การเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ โดยการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 
สมมุติฐาน: ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการรับรูกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ

การเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
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10. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ ในเขต 
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสามารถสรุป ไดดังนี้ 
 1.   จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 20-29 ป สวนใหญเปนโสด มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด  
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท/ เดือน และระดับการศึกษาสวนใหญอยู
ในระดับปริญญาตรี   
 2.  จากการศึกษาระดับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานคาทอง รูปพรรณ พบวา 
ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อทองรูปพรรณ สามารถจัดลําดับได ดังนี้ 
ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานราคา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับราคาตามคุณภาพสินคาที่สุด รองลงมา คือ การมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน  ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคามากที่สุด รองลงมา คือ สินคามีใหเลือกครบตามความ
ตองการ  ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมี การรักษาความปลอดภัยมากที่สุด 
รองลงมา คือ มีที่จอดรถ ไปมาสะดวก และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ
จัดแสดงสินคาดานหนาและภายในรานที่สวยงามมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดสินคาใหตรงตามเทศกาล 
 3. จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานคาทองรูปพรรณของผูบริโภค พบวา รูปแบบของ 
ทองรูปพรรณ ที่ผูบริโภคสวนใหญตองการซื้อ คือ สรอยคอ เหตุผลที่ซื้อทองรูปพรรณสวนใหญซื้อเพื่อสะสม 
เปนทรัพยสิน ถาซื้อในโอกาสพิเศษ สวนใหญซื้อเนื่องจาก เปนวันคลายวันเกิด บุคคลที่มีความสําคัญ มากที่สุด 
ในการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ คือ ตนเอง สวนใหญไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับรานคาทองรูปพรรณจาก 
โทรทัศน สวนใหญไมมีราน ประจําในการซื้อทองรูปพรรณ มีการเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาทองรูปพรรณ 
ของรานคา กอนตัดสินใจซื้อ สวนใหญชําระเงินโดยเงินสด คาใชจายในการซื้อทองรูปพรรณ โดยเฉลี่ยตอครั้ง 
อยูในชวง 10,001-30,000 มากที่สุด ความถี่ในการซื้อทองรูปพรรณสวนใหญไมแนนอน พฤติกรรมการใชบริการ 
สั่งทําทองรูปพรรณ สวนใหญผูบริโภคไมเคยสั่งทําทองรูปพรรณ บริการหลังการขายที่ผูบริโภคตองการมากที่สุด 
คือ การซอมสินคา ผูบริโภคสวนใหญใช บริการรานคาทองในวันเทศกาลสําคัญ 
 4. จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับของการตัดสินใจใชปจจัยทาง 
การตลาดในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ โดยการวิเคราะหใชคาสถิติ Chi-Square  ณ ระดับนัยสําคัญที่ 
0.05 สามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้ 
  4.1  เพศ ไมมีความสัมพันธกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
รานคาทองรูปพรรณ 
  4.2  อายุ ไมมีความสัมพันธกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
รานคาทองรูปพรรณ 
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  4.3  สถานภาพ ไมมีความสัมพันธกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช 
บริการรานคาทองรูปพรรณ 
  4.4  ภูมิลําเนาเดิม ไมมีความสัมพันธกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช 
บริการรานคาทองรูปพรรณ 
  4.5  อาชีพ มีความสัมพันธกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
รานคาทองรูปพรรณ 
  4.6  รายได มีความสัมพันธกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
รานคาทองรูปพรรณ 
  4.7  ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช 
บริการรานคาทองรูปพรรณ  
 

11. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายผล ไดดังนี้ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคา 
ทองรูปพรรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม 
การตลาดมีความสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องปจจัยการตลาดที่มีผลตอผูบริโภค ในการเลือกใชบริการรานคา 
ทองรูปพรรณในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (สุจิตรา  มนตรีกุศล, 2546)  
 

12. รายการอางอิง 
สุรินทร   ตนันวิจิตร, 2539. พฤติกรรมการบริโภค ทองรูปพรรณของปจเจกบุคคล ในเขตอําเภอเมือง   
 จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ สาขาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เชียงใหม,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
กุลธิดา  ฟูเจริญ, 2545. พฤติกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกรานทอง รูปพรรณของ

ลูกคาในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม. การคนควาเชิงวิจัย เชียงใหม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการถายโอนธุรกิจครอบครัว

ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดลําปาง  กลุมประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้ คือผูประกอบการธุรกิจครอบครัว
ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดลําปาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย จากธุรกิจครอบครวัโดยการสง
แบบสอบถามทางไปรษณียจํานวน 329 ธุรกิจแตในการเก็บขอมูลไดมีผูตอบแบบสอบถามที่ตอบครบถวนอยู
จํานวน 252 ธุรกิจ ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมประชากร คิดเปนรอยละ 76.60 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (Path Analysis) 

ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการถายโอนธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดยอมใน
จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยทางดานการมีสวนรวมของคนในครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอความสําเร็จในการ
ถายโอนธุรกิจครอบครัว โดยผูกอต้ังจะตองมีการวางแผนและการจัดการธุรกิจครอบครัวนั้นๆอยางเปนระบบ  
ซึ่งปจจัยทางดานการวางแผนและการจัดการธุรกิจนั้นจะมีอิทธิพลโดยตรงตอความสําเร็จในการถายโอนธุรกิจ
ครอบครัว สวนปจจัยทางดาน  การถายทอดความรูและอํานาจ ปจจัยทางดานความผูกพันในองคกร และปจจัย
ทางดานความโปรงใสทางการเงินนั้นไมมีอิทธิพลโดยตรงตอความสําเร็จในการถายโอนธุรกิจครอบครัวขนาด
กลางและขนาดยอมในจังหวัดลําปาง 
 

คําสําคัญ : ธุรกิจครอบครัว 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the effective factors which influenced successful business 

transmission among the middle and small size business families in Lampang  province.  Three purposes of this 
study were: first, to study factors which had power to the success of transition of medium and small family size 
businesses in Lampang ; second, to study comprehensive picture of transition of family businesses in Lampang 
; third, to study problems and difficulties of  family businesses in Lampnag. Population of this study comprised 
of small and medium family size businesses in Lampang. Population size of this study was 329 business firms. 
Mail questionnaires were used to gather data information, and returned questionnaires were 252 which was 
76.60 percent. This study usesd statistical analysis based on Frequency, Percentage, Means, Standard Deviation, 
and Path Analysis. 

This study found that factors which had power to the successes of transition of small and medium family 
size businesses were: first, participatory factor of members of family had indirect power to the success of the 
transition of family businesses; second, planning and management factor had direct power to the successes of 
the family businesses. They were factors which had no direct power to the successes of the family business 
which were; first, knowledge and power transfer factor; second, organizational commitment factor and; third, 
financial transparency factor. 
 

KEYWORD : Family business 

 

1. บทนํา 
 ธุรกิจครอบครัวเปนธุรกิจที่มีอยูเปนจํานวนมากในประเทศไทยถึงกวารอยละ 90 ของธุรกิจทั้งหมด 
ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพทั้งภาคอุตสาหกรรม การผลิต การคาปลีก-สง และการบริการ ซึ่งเปนแหลงดูดซับ
แรงงานจํานวนมาก ตลอดจนยังเปนผูผลิตใหกับธุรกิจขนาดใหญตางๆมากมาย สามารถสรางมูลคาของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ และสรางเงินตราตางประเทศ รวมถึงผลิตสินคาและบริการเพื่อทดแทนการนําเขา ธุรกิจ
ครอบครัว  จึงมีความสําคัญยิ่งตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมในฐานะที่ธุรกิจครอบครัวเปนรากฐานของประเทศและ
เปนจุดเริ่มตนของการสรางผูประกอบการรายใหมๆ ตลอดจนเปนที่มาของนวัตกรรมที่สรางสรรคมากมายอีกดวย
(สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2545: หนา 1) 
 หลายธุรกิจครอบครัวไดคํานึงถึงการวางแผนการถายโอนเปนประเด็นสําคัญ แตจากการศึกษากลับแสดง
ใหเห็นวา สมาชิกภายในครอบครัวยังไมกระตือรือรนที่จะวางแผนการสืบทอดธุรกิจ ทั้งเรื่องการจัดการ หรือ 

การสืบทอดความเปนเจาของอยางเปนลายลักษณอักษร ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจของ Monash (1997) ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวารอยละ 70 ของเจาของธุรกิจครอบครัวลวนคิดวาการ วางแผนการถายโอนและการปลดเกษียณ
เปนสิ่งที่สําคัญ แตมีเพียงรอยละ12 เทานั้นที่มีเอกสารประกอบการวางแผนการถายโอนของการจัดการและ/หรือ
การควบคุมของธุรกิจการสืบทอดความเปนเจาของ มุงประเด็นที่วาใครจะเปนเจาของธุรกิจ เมื่อไหรและอยางไร 
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 อยางไรก็ตาม การเตรียมการที่ดีไมใชสิ่งจําเปนในการค้ําประกันวาผูสืบทอดธุรกิจที่ไดรับความเชื่อถือ
สามารถรับตําแหนงไดหรือมีความปรารถนาที่จะเขาครอบครองกิจการ (Shama, Chrisman, and Chua, 2003) 
หมายความวาการเตรียมตัวสําหรับรูปแบบอื่นๆ ของการถายโอน  ไดแก  การขาย  หรือการปดกิจการ ซึ่งจําเปน 
ตองมีการพิจารณามีหลายวิธีการที่ผูสืบทอดธุรกิจไดรับการฝกทักษะที่เหมาะสมและตองการประสบการณใน 
การเขาครอบครองบทบาทความเปนผูนํา  สิ่งแรกคือ  เพื่อใหพวกเขาไดเขาทํางานธุรกิจในวัยตนและไดรับ
ประสบการณตรงทางดานธุรกิจจากระดับลางขึ้นมา (Roger  Allred  and Russell Allred, 1997) อีกวิธีหนึ่งคือให 
ผูสืบทอดธุรกิจไดรับการศึกษาที่มีประโยชนตอธุรกิจ  ผูนําในธุรกิจครอบครัวหลายคนชอบกระบวนการสอนใน
แบบภายในและ“สงถึงมือ” มากกวาในการเตรียมผูสืบทอดธุรกิจ (Fiegener Brown, Prince and File, 1996) 
อยางไรก็ตามกระบวนการสอนอยางเดียวไมใชการเตรียมตัวที่เหมาะสมเสมอไปในทุกสถานการณ การวางแผนสู
การถายโอนอาจตองการปรับคุณสมบัติที่ขาดหายไปในตัวผูสืบทอดธุรกิจ อันเนื่องมาจากบุคลิกภาพและการขาด
ประสบการณของผูสืบทอดธุรกิจ 
 การวิจัยมุงเนนที่ทายาทที่มีความตองการและเขาใจความสําคัญตอสมาชิกครอบครัวเหลานี้ที่จะรับผิดชอบ
ตอธุรกิจของตนสมาชิกในครอบครัวที่มีความผูกพัน มีแนวโนมที่จะทํามาหากินในธุรกิจครอบครวัของตนมีความ
รวมมือในการแสดงบทบาทของตนที่จะเปลี่ยนผานการเปนผูนําและมีความเต็มใจในเรื่องกระบวนการในการถาย
โอนตั้งซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการคนควาเหลานี้ (Pramodita Shama and  P. Gregory  Irving, 2005) สวน เมเยอร
และเฮสโควิช (Meyer and Herscovitch, 2001) อธิบายความผูกพันวามันคือพลังของประสบการณเสมือนกรอบ
ของความคิด ในทางจิตวิทยาที่แสดงวามีการผลักดันบุคคลไปสูการกระทําที่สอดคลองกับเปาหมายอันใดอันหนึ่ง
หรือมากกวานั้น ซึ่งไดระบุถึงพื้นฐานของความผูกพัน 4 ประการ ซึ่งตั้งอยูความปรารถนาและแรงจูงใจ  
ความสํานึก กตัญู การเสียโอกาส และความจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได  
 นอกจากนี้ความผูกพันในองคกรยังมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการแยกแยะแรงจูงใจที่มีความผูกพัน   
และยังเดินไปขางหนาภายในขอบเขตตอไปน้ีคือ 1) คนหาหนทางในการแยกแยะอยางจริงจังระหวางพื้นฐานของ
ความผูกพันที่ต้ังอยูบนแรงจูงใจและสํานึกกตัญู 2) ไมวาความผูกพันจะวางอยูบนพื้นฐานของแรงจูงใจหรือ 
การสูญเสียโอกาสยังไมอยูในขอบเขต  และ 3) เมื่อไดสืบสาวราวเรื่องไปถึงขอเท็จจริงที่มีอยูกอนหนานั้นและ
นําไปสูแบบของความผูกพันแตละแบบ (Meyer and Herscovitch,2001 & Reichers, 1985) ซึ่งสอดคลองกับ 
รีชเชอร (Reichers, 1985) วาองคกรที่จะประเมินความเปนไปไดและความผูกพันของแตละคนโดยใหความสนใจ
ในธรรมชาติขององคกรที่สมเหตุสมผลของสมาชิกในครอบครัวรุนตอไปที่เปนเจาของธุรกิจและสนใจประกอบ
อาชีพในธุรกิจครอบครัวของตน 
 ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมก็เปนสิ่งที่สําคัญในการที่จะบรรลุสูการถายโอนไปยังผูสืบทอดธุรกิจที่
ไดรับเลือกแลว  เกณฑความเปนผูนําและโปรแกรมพัฒนาตองถูกนํามาใชในการเตรียมศักยภาพของผูสืบทอด
ธุรกิจเพื่อบทบาทใหมของพวกเขา (Fritz, 1997) อีกทั้ง Lansberg (1999) ไดแนะวาการสนทนาระหวางรุนทั้งสอง
เพื่อเปนการวิสัยทัศนทางดานธุรกิจเขาดวยกันซึ่งเปนสวนที่จําเปนสําหรับกระบวนการสรางโครงสรางธุรกิจใน
อนาคตและกระบวนการบริหารจัดการ (Lansberg, 1999) ประสิทธิภาพในการถายโอนและความยั่งยืนของธุรกิจ
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ของการบรรลุเปาหมายของแตละบุคคลในการบริหารจัดการและระบบธุรกิจโดยรวมในการศึกษาเกี่ยวกับ
ครอบครัวเกษตรกรรม   
 สําหรับการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงการรวมกันของภาพรวมสวนบุคคลและการบรรลุถึงในการบริหาร
จัดการธุรกิจจากรุนสูรุนที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดรูปแบบในผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่แตกตางกันใน 
การสืบทอดกิจการทางธุรกิจและการดําเนินการ (Taylor,Norris, and Howard, 1998:553-573)  Taylor  เนน
ความสําคัญของความเขาใจในความเหมือนและความแตกตางในการบรรลุสูการบริหารจัดการระหวางผูสืบทอด
ธุรกิจและผูมีสิทธิขาด  การวิเคราะหและการเอื้ออํานวยที่ราบรื่นในมิติของกระบวนการถายโอนธุรกิจควรเปน
ลําดับแรกสําหรับผูเกี่ยวของในกระบวนการถายโอนธุรกิจของธุรกิจครอบครัว  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
สามารถเอื้ออํานวยผูสืบทอดธุรกิจดวยโอกาสเพื่อมีประสบการณเพิ่มขึ้น รูปแบบของการจัดระเบียบแบบแผนใน
การควบคุมและวางแผนที่ถูกใชในธุรกิจจะมีผลกระทบทางการตัดสินใจในผลลัพธของการสืบทอดกิจการ 
(Morris, Williams, Allen and Avila, 1997) 
 ดวยเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยตองการทราบวาปญหาที่เปนอุปสรรคของการถายโอนธุรกิจครอบครัวของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดลําปางและวิวัฒนาการสําหรับการเตรียมความพรอมสําหรับการถาย
โอนธุรกิจ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการถายโอนธุรกิจครอบครัวระหวางรุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมจังหวัดลําปาง: สถานการณปจจุบัน ปญหาและความสําเร็จ เพื่อมุงเนนที่จะหาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอ 
การถายโอนธุรกิจของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในจังหวัดลําปาง ศึกษาการพัฒนาของธุรกิจครอบครัวใน
ธุรกิจขนาดกลางและ   ขนาดยอมในจังหวัดลําปางโดยผูวิจัยมุงที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการถายโอน
ธุรกิจครอบครัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดลําปางเพื่อเปนแนวทางใหกับผูประกอบการ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการถายโอนธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดยอมใน
จังหวัดลําปาง  
 2. ศึกษาถึงภาพรวมของการถายโอนของธุรกิจครอบครัวในจังหวัดลําปาง 

 3. ศึกษาปญหาและอุปสรรคองคกรธุรกิจครอบครัวของผูประกอบการในจังหวัดลําปาง 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาไวเฉพาะธุรกิจครอบครัวใน 5 ดาน 

อาทิดานการมีสวนรวมของคนในครอบครัว ดานการถายทอดความรูและอํานาจ ดานความโปรงใสทางการเงิน 
ดานความผูกพันในองคกรตลอดจนทางดานการวางแผนและการจัดการธุรกิจ 

2. ขอบเขตประชากร โดยการสุมตัวอยางแบบ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan ตามสัดสวนของกลุม
ธุรกิจครอบครัวซึ่งไดกลุมตัวอยางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมตามที่กําหนด ทั้งนี้จํานวนตัวอยางที่
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.075 .318** 

.305** 

.207 

ศึกษาไมนอยกวารอยละ 33 และศึกษาตัวอยางผูประกอบการธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดยอม (Small 
and Medium Enterprises: SMEs) โดยสงแบบสอบถามจํานวน 252 ชุด  

3. ขอบเขตพื้นที่ ศึกษาเฉพาะในเขต จังหวัดลําปาง  
4. ขอบเขตเวลา ใชเวลาศึกษาตั้งแตกันยายน 2551 ถึง กุมภาพันธ 2552 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ศึกษา คือ เจาของธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดลําปาง จํานวน 2,303 

กิจการ (ที่มาขอมูลสํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง, 2551) 
กลุมตัวอยาง คือ เจาของธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดยอม รวม 252 กิจการ 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการถายโอนในธุรกิจครอบครัว ขนาดกลางและขนาด

ยอมในจังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดทําการวิจัยโดยมุงเนนวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบ (1) ขอมูลสวนบุคคล
โดยทั่วไป (2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการถายโอนธุรกิจครอบครัว และ (3) ปญหาอุปสรรคใน 
การถายโอนธุรกิจครอบครัวของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในจังหวัดลําปาง การวิเคราะห
และการสรุปผลขอมูลดังนี้ 

คณะผูวิจัยพบวา ขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของผูประกอบการสวนใหญเปนเพศชาย มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณทําธุรกิจมากกวา 5 ปขึ้นไป ประเภทธุรกิจเปนเจาของคนเดียวซึ่งเปนอุตสาหกรรม
เซรามิคและเครื่องปนดินเผาเปนสวนใหญ  สําหรับแหลงที่มาของเงินลงทุนสวนใหญมาจากทุนสวนตัวรวมกับ
สถาบันการเงิน  ซึ่งมีจํานวนเงินลงทุนมากกวา 150,000 บาทมีการจางงาน 5 -10 คนโดยมียอดขายเฉลี่ยตอเดือน
อยูระหวาง 51,000 -100,000 บาท เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่ผลตอความสําเร็จของการถายโอนธุรกิจครอบครัว พบวา
เสนทางความสัมพันธที่มีผลตอความสําเร็จในการถายโอนธุรกิจครอบครัว มีดังนี้คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.721** 
1. การมีสวนรวมของ 
คนในครอบครัว = A 

2. การถายทอดความรู
และอํานาจ = B 

4.ความผูกพัน         
ในองคกร = E 

R2 = .101 

3. การวางแผนและ
การจัดการธุรกิจ = C 

R2 = .580 

6. ความสําเร็จในการ       
ถายโอนธุรกิจครอบครัว 

= F และ R2 = .120 

.631** .047 

5. ความโปรงใส
ดานการเงิน = D 

R2 = .398 
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จากเสนทางความสัมพันธที่มีผลตอความสําเร็จในการถายโอนธุรกิจครอบครัว พบวา การวางแผนและ
การจัดการธุรกิจมีอิทธิพลโดยตรงตอความสําเร็จของการถายโอนในธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดยอมใน
จังหวัดลําปางโดยมีคา R2 = .580 และอิทธิพลทางออม คือการมีสวนรวมของคนในครอบครัว มีคา R2 =.721       
ซึ่งดานการวางแผนและการจัดการ เพศหญิงจะมีการถายโอนและมีการประสานงานที่ดีกวามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 
มากกวาเพศชายซึ่งมีคาเฉลี่ยเพียง3.69 เชนเดียวกับการถายโอนมีการยอมรับจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพศหญิงมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.83 มากกวาเพศชายซึ่งมี คาเฉลี่ย 2.70 ดานความผูกพันในองคกร เพศชายรูสึกซื่อสัตย กับ
ครอบครัวมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 มากกวาเพศหญิงซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.71 เชนเดียวกับความรูสึกภาคภูมิใจในครอบครัว
เพศหญิงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 มากกวาเพศชายซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.15 ดานความโปรงใสทางการเงินเพศหญิงทราบ
ฐานะทางการเงินของธุรกิจครอบครัวมีคาเฉลี่ย 4.49 มากกวาเพศชาย ซึ่งมีคาเฉลี่ยเพียง 4.26  ตรงกันขามกับ 
การทราบถึงผลประโยชนที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะไดรับ เพศชายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 มากกวาเพศหญิงซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 4.12 ดานการเติบโตของผลกําไร ธุรกิจที่เพศชายเปนผูประกอบการ มีการเจริญเติบโตของผลกําไร 
อยางตอเนื่องคาเฉลี่ยรอยละ 3.89 มากกวาเพศหญิงเล็กนอยซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.85 เชนเดียวกับธุรกิจมีการรักษาฐาน
ลูกคาเกาและลูกคาใหมเพศชายมีคาเฉลี่ย  3.88 มากกวาเพศหญิงเล็กนอย  ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ซึ่งผลการวิจัย
นี้มีความสอดคลองกับแนวคิดของแดนโค (Danco,1982) หัวขอที่นําเสนอครอบคลุมเกี่ยวกับโครงสรางและ 
การนําเสนอแผนตางๆ ผูซึ่งควรมีสวนรวมในการเตรียมตัวของพวกเขาเมื่อพวกเขาถึงเวลาอันควรในการเตรียมตัว 
และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของในการวางแผน ประเด็นอื่นๆ ที่อยูในประเภททั่วไปนี้ รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยง 
ความรับผิดชอบในการชําระภาษี การสรางความพยายาม การใชและการจัดต้ังคณะกรรมการอํานวยการ ศักยภาพ
ของบทบาทของที่ปรึกษาดานธุรกิจครอบครัวและการจัดตั้งสภาครอบครัว การมีสวนรวมของคนในครอบครัวมี
อิทธิพลโดยออมตอความสําเร็จของการถายโอนธุรกิจครอบครัว ซึ่ง เพศชายจะมีการวางแผนการดําเนินงาน เปน
ประจําโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 มากกวาเพศหญิงซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.28 อีกทั้งเพศชายมีการควบคุมการดําเนินงาน 
ดานตางๆอยางเปนระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 มากกวาเพศหญิงซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.19 ดานการถายทอดความรู  
และอํานาจ เพศชายจะมีการกําหนดหนาที่อยางชัดเจนเทากับเพศหญิงคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 สวนการถายทอด
ความรูอยางชัดเจน เพศหญิงกลับมีคาเฉลี่ย 3.91 มากกวาเพศชายซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.87 เทานั้น ดังแนวคิดของแนนซี่ 
(Nancy, 1991) ที่ไดช้ีแนะวา ความตองการใหทายาทมีสวนรวมในการถายโอนการสืบทอดกิจการจะเกิดขึ้นใน  
4 ระยะ กลาวคือ การทาบทาม การคัดเลือก การฝกประสบการณ และการเปลี่ยนโอน โดยเฉพาะการเปลี่ยนโอน
ธุรกิจครอบครัวตองการใหครอบครัวทําการกําหนดสิ่งที่ตองทํา คือ การสื่อสาร การวางแผน กลยุทธทางธุรกิจ
ใหมๆ ซึ่งรวมถึงการดําเนินธุรกิจ เปาหมายธุรกิจ กลยุทธในการบรรลุเปาหมาย การวางแผนกลยุทธในครอบครัว  
การเตรียมแผนทางการเงินสําหรับการเกษียณการเตรียมแผนเกี่ยวกับหลักทรัพย และการวางแผน การสืบทอด
กิจการ ซึ่งรวมถึงการจัดการฝกผูที่จะเขารับสืบทอดกิจการ การกําหนัดวันเกษียณ และมอบตําแหนงผูสืบทอด
กิจการ ดังผลงานวิจัยนี้เชนเดียวกัน 

สวนปญหาและอุปสรรคในการถายโอนธุรกิจครอบครัว ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่เปนปจจัยเชนการมี
สวนรวมของคนในครอบครัว การถายทอดความรูอํานาจ ความโปรงใส ดานการเงิน ความผูกพันในองคกร  
การวางแผนการจัดการธุรกิจ ความสําเร็จในการถายโอนธุรกิจ พบวาความสัมพันธของปจจัยที่มีอทิธิพลตอปญหา
และอุปสรรคในการถายโอนธุรกิจครอบครัว ตัวแปรที่จับคูความสัมพันธนี้มีความสัมพันธซึ่งกันและกันสูงโดยมี
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คา Correlation is significant at the 0.01 level ( 2-tailed) ในระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวาตัวแปรทุกตัวเปนปจจัยที่
มีอิทธิพลตอปญหาและอุปสรรค ในการถายโอนธุรกิจครอบครัว กลาวคือ ปญหาทางดานการมีสวนรวมของคน
ในครอบครัว ผูประกอบการที่ตองการใหทายาทสืบทอดกิจการนั้นไมเปดโอกาสใหทายาทไดแสดงความคิดเห็น
และทดลองปฏิบัติงานตลอดจนบุพการีไมคอยทุมเทเวลาสอนผูสืบทอดอยางเต็มที่ ซึ่งบุพการีอาจตองใชวิธีการ
ปลีกตัวไปจากงานชั่วคราว เพื่อใหทายาทไดทดลองรับผิดชอบงานและเพื่อเปนการทดสอบและสรางความมั่นใจ
ใหกับทายาท นอกจากนี้ปญหาที่พบในธุรกิจครอบครัวสวนใหญเปนปญหาทางดานบัญชี เนื่องจากการจัดแบง
หนาที่ไมชัดเจน ทําใหการชี้แจงการจัดสรรเงินเดือนเปนไปโดยยาก สรางความอึดอัดใหกับผูตรวจสอบบัญชี 
เนื่องจากผูตรวจสอบบัญชีสวนใหญเกรงวาจะสูญเสียความนาเชื่อถือและความเปนกลาง หากพวกเขาตองเขาไป
รวมงานกับธุรกิจครอบครัว รวมถึงการวางจางญาติมิตรของเจาของธุรกิจครอบครัวที่ไมมีความสามารถเพียงพอ
เขามาทํางาน ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางดานขวัญและกําลังใจ ในการทํางานของพนักงานที่ไมใชสมาชิกใน
ครอบครัว และยังทําใหความสามารถในการผลิตโดยรวมของธุรกิจลดลง 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการศึกษา 
 ผูประกอบการธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดลําปางควรตระหนักถึงการใหทายาทมี
สวนรวมในกิจการโดยเริ่มจากการทาบทาม คัดเลือกตลอดจนใหการฝกประสบการณ แลวไปถึงกระบวนการถาย
โอนธุรกิจครอบครัว โดยผูกอตั้งจะตองกําหนดสิ่งที่ตองทําอันไดแก การสื่อสาร การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ
ใหมๆ    ซึ่งรวมไปถึงการดําเนินธุรกิจตามเปาหมายธุรกิจ กลยุทธที่จะนําไปสูเปาหมาย การวางแผนกลยุทธ  
ในครอบครัว การเตรียมแผนทางดานการเงินสําหรับการเกษียณ การเตรียมแผนเกี่ยวกับหลักทรัพย  
และการวางแผนการสืบทอดกิจการ ซึ่งรวมถึงการจัดการฝกผูที่จะเขารับสืบทอดกิจการ การกําหนดวันเกษียณ 
และมอบตําแหนงผูสืบทอดกิจการ เปนตน  

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรจะเพิ่มกรอบแนวความคิดในการศึกษาโดยศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําเมื่อมีการถายโอนความเปนผูนํา
จากรุนผูกอต้ังไปผูสืบทอดอันสงผลตอการรับรูหรือการยอมรับของลูกจางตลอดจนความผูกพันในองคกร  ซึ่งจะ
ทําใหงานวิจัยสามารถครอบคลุมไปถึงบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกในครอบครัวแตมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน
ภายในองคกรนั้นๆ อีกดวย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นของผูชายวัยทํางานและหาความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตรกับคุณลักษณะของสินคา  เหตุผลในการซื้อสินคาและพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นนอกจากนี้
ยังศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของสินคากับเหตุผลในการซื้อสินคา ผลการวิจัยพบวาลักษณะทาง
ประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคา เหตุผลในการซื้อและพฤติกรรมการซื้อ คุณลักษณะ
ของสินคามีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น  
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการซื้อ ผูชายวัยทํางาน  สินคาแฟชั่น 
 

ABSTRACT 
 The study’s objectives are to investigate purchasing behavior of working men for fashion product and to 
find the relationship between demographic, product characteristics, ‘reason for buying’ and purchasing behavior 
variables.  The results indicate that demographic variable has significant relationships with product 
characteristics, reason for buying, and purchasing behavior. Moreover, there is a significant relationship 
between product characteristic and purchasing behavior.  
 

KEYWORDS: Purchasing behavior, Working men, Fashionable products 

 
1.  บทนํา 

การทําตลาดของสินคาที่เกี่ยวกับแฟชั่นในอดีตนักการตลาดจะใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายที่เปน
ผูหญิงมากกวาผูชายเนื่องจากผูหญิงมีพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นที่มากกวาผูชาย ซึ่งในปจจุบันพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาแฟชั่นของเพศชายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการซื้อสินคาที่เกี่ยวกับแฟชั่นมากขึ้นและนํามาสูกระแสของ
ผูชายแบบ Metrosexual ซึ่งเปนผูบริโภคในฝนของนักการตลาด  ผูชายแบบ Metrosexual จะใสใจรูปลักษณของ
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ตัวเองเปนพิเศษ และไมเสียดายเงินทองที่ลงทุนไปกับเสื้อผายี่หอดัง หรือเครื่องบํารุงผิวราคาแพง (มารเก็ตเธียร, 
2552)  นอกจากนี้ พาโค  อันเดอรฮิลล ผูแตงหนังสือ ศาสตรแหงการชอปปง Why We Buy แปลและเรียบเรียง
โดย กาญจนา อุทกภาชน จากงานวิจัยของ Paco Underhill พบวาพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูหญิงและผูชาย
แตกตางกัน  ผูหญิงเกือบทั้งหมดมีรายการสินคาที่ตองซื้อ แตผูชายประมาณ 1 ใน 4 เทานั้นที่มีรายการสินคา 
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูชายจะไมชอบถามวาของที่ตองการอยูตรงไหน จะดูสินคาในชั้นวางนอยมาก  
สวนใหญจะไมสนใจมองสินคาที่เขาไมต้ังใจซื้อ ผูชายสวนใหญถาไมสามารถหาแผนกที่ตองการ เขาจะวนอยู
ประมาณ 1-2 รอบ จากนั้นก็ลมเลิกความตั้งใจ และเดินออกจากรานไปโดยไมยอมขอความชวยเหลือ และที่สําคัญ
ผูชายซื้อของงายกวาผูหญิง ผูชายที่หยิบเสื้อผาไปทดลองรอยละ  65 ตัดสินใจซื้อ  แตผูหญิงที่ซื้อมีเพียงรอยละ 25 
ของทั้งหมดที่ทดลองใส แสดงใหเห็นวาการทดลองใสสําหรับผูชายกับผูหญิงมีความหมายแตกตางกัน  สําหรับ
ผูหญิงแลวการทดลองก็คือหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ สวนผูชายการทดลองมีความหมายคือ กําลังจะซื้อ ถาไม
ซื้อเหตุผลสวนใหญเพราะใสไมเหมือนกับผูหญิงถึงแมจะใสไดพอดี  

ดังนั้นจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหสนใจที่จะทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นของผูชาย
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเปนประโยชนกับภาคธุรกิจในการจัดทําแผนการตลาดหรือกิจกรรมทาง
การตลาดที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมของผูชายวัยทํางาน 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
       1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
       2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น 

   3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับคุณลักษณะของสินคาและเหตุผลใน
การซื้อสินคา 

   4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของสินคากับเหตุผลในการซื้อสินคา 
 

3.  สมมติฐานงานวิจัย 
1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได  สถานภาพ) ของผูชายวัยทํางาน 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น 
2.  ลักษณะทางประชากรศาสตร (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได  สถานภาพ) ของผูชายวัยทํางาน 

มีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคาและเหตุผลในการซื้อสินคา 
3.  คุณลักษณะของสินคามีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา 
 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 
- ดานประชากรศาสาสตร   ศึกษาผูชายวัยทํางานอายุระหวาง 20-49 ป เนื่องจากเปนชวงอายุที่มีความพรอม

ทางดานการเงินและสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางอิสระ  รวมทั้งมีแนวโนมวาเปนผูบริโภคสินคาแฟชั่นใน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งลูกจางและเจาของธุรกิจตางๆ 
ระดับสูง 
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- ดานเนื้อหา ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นของผูชายวัยทํางาน คุณลักษณะของสินคาและเหตุผลใน
การซื้อสินคาของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ดานระยะเวลา   ชวงเวลาทําวิจัยระหวางเดือนธันวาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552 
 

5.  นิยามศัพท 
สินคาแฟชั่น หมายถึง สินคาที่ผานกระบวนการออกแบบ การผลิต  และจําหนาย โดยไดรับการยอมรับเปน

อยางดีจากกลุมบุคคลในแตละสังคม เวลาและสถานที่ ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้สินคาแฟชั่น หมายถึง สินคาประเภท
เสื้อผา  กระเปา  รองเทา และเครื่องประดับ ซึ่งไดแก แหวน สรอยคอและนาฬิกา 

คุณลักษณะของสินคา หมายถึง ความพอดี(ขนาดของสินคากับรูปราง)  สไตลและรูปแบบ  คุณภาพของ
สินคา  ราคา  สีสัน  แฟชั่น  ความคงทน  การดูแลและเก็บรักษา  วัสดุที่ใชในการผลิต  ตราสินคา  ประเทศที่ผลิต 

เหตุผลในการซื้อ  หมายถึง ซื้อเมื่อมีการลดราคา  ซื้อเมื่อมีคอเลกชั่นใหมๆออกมา  ซื้อเมื่อตองการใชงาน  
ซื้อเมื่อถูกใจ  ซื้อเนื่องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลตางๆ  ซื้อเมื่อเห็นวาสินคานั้นเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ตนเอง  ซื่อเมื่อเห็นวาสินคานั้นไดรับความนิยมจากคนสวนใหญ  ซื้อตามกลุมเพื่อน  ซื้อตามแบบดาราหรือคนมี
ช่ือเสียง  ซื้อสินคาแฟชั่นที่คิดวาสามารถใชงานไดนานโดยไมลาสมัย 
 

6.  วิธีการ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผูชายวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 20-49 ป เหตุผลที่เลือกผูชายวัยทํางาน
ในชวงอายุนี้ เพราะเปนชวงอายุที่มีความพรอมทางดานการเงินและสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางอิสระ 
รวมทั้งมีแนวโนมวาเปนผูบริโภคสินคาจําพวกเสื้อผาและเครื่องประดับในระดับสูง ดังนั้นผูวิจัยไดกําหนดกลุม
ตัวอยางขั้นต่ําไวเปนจํานวน 400  คน  และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage  Sampling)   
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การสุมตัวอยางแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling )  ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง  โดยเลือกเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เนื่องจากเปนบริเวณที่มีคนวัยทํางานหนาแนนมากกวาบริเวณอื่น  
ซึ่งชวยใหการเก็บขอมูลสามารถทําไดตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด  โดยเขตที่ดินบริเวณดังกลาวมีจํานวน 16 เขต  
ดังนี้ 1)  เขตสัมพันธวงศ   2) เขตปทุมวัน  3) เขตราชเทวี  4) เขตบางรัก  5) เขตพญาไท    6) เขตสาธร  
7) เขตจตุจักร 8) เขตคลองสาน    9) เขตคลองเตย 10) เขตธนบุรี  11) เขตลาดพราว 12) เขตบางกะป  
13) เขตบางเขน 14) เขตหวงขวาง 15) เขตพระโขนง  16) เขตปอมปราบศัตรูพาย 

 ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota Sampling) ผูวิจัยไดกําหนดจํานวน
ตัวอยางในการเก็บขอมูลของแตละเขตเปนจํานวนเทากัน คือ เขตละ 25 คน ทั้งนี้เพื่อใหกลุมตัวอยางมีการกระจาย
อยูในแตละเขตเทาๆ กัน 

 ขั้นตอนที่ 3   การเก็บขอมูลแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) ทําการเก็บขอมูลในแหลงธุรกิจและ
ชุมชนที่คาดวาจะพบประชากรกลุมเปาหมายในแตละเขต เชน อาคารสํานักงานยานธุรกิจ ศูนยรวมรานขายสินคา
แฟชั่น เปนตน 
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7.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  
1. วิธีการคิดคารอยละ  
2. การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

8.  ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากร อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูระหวาง 25-29 ป สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการ รายไดตอเดือนคือ 10,001-20,000 บาท  
2. ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของสินคาและเหตุผลในการซื้อสินคาแฟชั่น  พบวา ผูชายวัยทํางาน ให

ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพของสินคา และซื้อสินคาแฟชั่นเมื่อตองการใชงาน มีพฤติกรรมการซื้อแบบไมยึด
ติดกับตราสินคาหรือรานคาถาถูกใจซื้อไดหมด  ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของสื่อโทรทัศน และซื้อสินคา
แฟชั่นที่ซื้อคือเสื้อผามากที่สุด  คาใชจายในการซื้อสินคาแฟชั่นแตละเดือนอยูระหวาง  1,001 -2,000 บาท 

 3. การวิเคราะหสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูชายวัยทํางานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น   ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาลักษณะทางประชากรศาสตร
ดานการศึกษา  สถานภาพ  มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นของผูชายวัยทํางาน อยางมีนัยสําคัญ   
สมมติฐานที่ 2  ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชายวัยทํางานมีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคา และ
เหตุผลในการซื้อสินคา   ผลการวิจัยพบวา อายุ มีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคาเพียงปจจัยเดียว  คือ
คุณภาพของสินคา อยางมีนัยสําคัญ และ อายุมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อเพียงปจจัยเดียว คือการซื้อตาม
กลุมเพื่อน อยางมีนัยสําคัญ   การศึกษา มีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคาและเหตุผลในการซื้อสินคา  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การศึกษามีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคา ดานสไตลและรูปแบบ สีสัน 
แฟชั่น และความคงทน อยางมีนัยสําคัญ  และ การศึกษามีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา ดานการซื้อเมื่อ
มีการลดราคา และการซื้อเนื่องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลตางๆ อยางมีนัยสําคัญ   อาชีพ  มีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของสินคาและเหตุผลในการซื้อสินคา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของสินคาเพียงปจจัยเดียว คือตราสินคาหรือนักออกแบบ อยางมีนัยสําคัญ และอาชีพมีความสัมพันธ
กับเหตุผลในการซื้อดาน การซื้อเมื่อมีการลดราคา  การซื้อเมื่อตองการใชงาน และการซื้อเนื่องในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลตางๆ อยางมีนัยสําคัญ รายได  มคีวามสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคาและเหตุผลในการซื้อสินคา 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รายไดมีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคาเพียงปจจัยเดียว คือตราสินคา
หรือนักออกแบบ อยางมีนัยสําคัญ และรายไดไมมีความสัมพันธตอเหตุผลในการซื้อ อยางมีนัยสําคัญ สถานภาพ 
มีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคาและเหตุผลในการซื้อสินคา  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สถานภาพ
มีความสัมพันธกับคุณลักษณะของสินคาดาน ความพอดี คุณภาพของสินคา และการดูแลรักษา อยางมีนัยสําคัญ 
และ สถานภาพมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อเพียงปจจัยเดียว คือการซื้อตามกลุมเพื่อน อยางมีนัยสําคัญ 
สมมติฐานที่ 3  คุณลักษณะของสินคา  มีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา คุณลักษณะของสินคาดานความพอดีมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา อยางมีนัยสําคัญ  
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9.  อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครสมารถอภิปราย

ผลการวิจัยไดดังนี้ การพิจาณาคุณลักษณะของสินคาแฟชั่น  ผูชายวัยทํางาน ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของ
คุณภาพของสินคา  เหตุผลในการซื้อสินคาแฟชั่น ผูชายวัยทํางานใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของซื้อเมื่อ
ตองการใชงาน  ซึ่งสอดคลองกับ Assael & Zinkhan (1998) กลาววา  กลยุทธลักษณะรวม (Conjunctive Strategy) 
เปนกลยุทธการประเมินที่มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของลักษณะของตราสินคาที่สามารถยอมรับได ตราสินคา
ใดที่มีคามากกวาที่กําหนดก็จะไดรับการพิจารณาเปนทางเลือกตอไป พฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น ผูชายวัย
ทํางานใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของความไมยึดติดกับตราสินคาหรือรานคา ถาถูกใจซื้อไดหมด   
ซึ่งสอดคลองกับ Mowen & Minor (2001) กลาววา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไมจําเปนตองผานกระบวนการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล หรือเกิดจากความตองการแสวงหาประสบการณใหมๆ แตการซื้ออาจเกิดจากผูบริโภค
ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกซึ่งสงผลใหเกิดการซื้อ เชน การสงเสริมการขาย บรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  สถานที่ซื้อสินคาแฟชั่น  ผูชายวัยทํางานใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง
ของรานแผงลอยในตลาดนัด  ซึ่งขัดแยงกับ Leung &Taylor (2002)  ที่พบวาสวนสถานที่ในการซื้อสินคาของคน
อายุ 20-49 ป ในประเทศฮองกง มักเลือกซื้อสินคาในรานที่มีบรรยากาศดี มีการตกแตงที่สวยงาม สะอาด 
กวางขวาง และตองมีการบริการที่ดี ซึ่งจากการวิจัยพบวาผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครไมไดให
ความสําคัญกับเรื่องบรรยากาศและการตกแตง แตจะใหความสําคัญกับความสะดวกสบายใจการที่ซื้อสินคาเปน
หลัก กลาวคือใกลที่ไหนก็ซื้อที่นั้น การเลือกสื่อในการติดตามขอมูลขาวสารของแฟชั่น พบวา ผูชายวัยทํางานให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของสื่อโทรทัศน ซึ่งสอดคลองกับ นทีรัย เกรียงชัยพร (2543) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผูชายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูชายวัยทํางานเลือกเปดรับสื่อโทรทัศนมากที่สุด  
รองลงมาคือสื่อหนังสือพิมพ ภาพยนตร วิทยุ นิตยสาร และอินเทอรเน็ตตามลําดับ ความถี่ในการซื้อสินคา
ประเภทตางๆ  ผูชายวัยทํางานมีความถี่ในการซื้อเสื้อผา มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ นทีรัย เกรียงชัยพร (2543)  
ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูชายวัยทํางานมีอัตราการบริโภค
สินคาในหมวดหมูของเครื่องแตงกาย ประเภทของเสื้อผามากที่สุด รองลงมาคือ รองเทา ถุงเทา กางเกง ตามลําดับ  
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชายวัยทํางานมีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของสินคา  เหตุผลในการซื้อและพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น ซึ่งสอดคลองกับ ปณิศา ลัญชานนท 
(2548) กลาววา ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากลักษณะทาง
ประชากรศาสตรสวนบุคคลทางดานตางๆ ไดแก 1. อายุ บุคคลที่มีอายุตางกันจะมีความตองการในสินคาและ
บริการที่แตกตางกัน 2.วงจรชีวิตครอบครัว เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลซึ่งซึ่งการดํารงชีวิตในแตละ
ขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการ  ทัศนคติและคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ
และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน   3. อาชีพ โดยอาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนหรือความตองการ
สินคาและบริการที่แตกตางกัน   4. รายได สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขา
ตัดสินใจซื้อ 5. การศึกษา  ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
คุณลักษณะของสินคามีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อสินคา พบวา คุณลักษณะของสินคาดานความพอดีมี
ความสัมพันธตอเหตุผลในการซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2543) ที่วา รูปลักษณะและคุณภาพผลิตภัณฑ 
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(Product quality) ลักษณะผลิตภัณฑจะตองตอบสนองความจําเปนและความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 
ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน นอกจากนี้
คุณลักษณะของสินคาดานสไตลและรูปแบบ  มีความสัมพันธตอเหตุผลในการซื้อซึ่งสอดคลองกับ Stone & 
Samples (1985) อางถึงใน อัจฉรา  วรรณสถิตย (2545)  สไตล  (Style) หมายถึง เสื้อผาเครื่องแตงกายที่มี
ลักษณะเฉพาะ มีความแปลกแตกตางไปจากเสื้อผาเครื่องแตงกายโดยทั่วไปอยางเห็นไดชัด  ทําใหเสื้อผานั้นดูโดด
เดนนามอง และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งอาจมีการพัฒนาขึ้นเปนสไตลของตัวเองที่มีความพิเศษสวนบุคคล
ก็ได คํานึงถึงเหตุผลจากการยอมรับเปนสําคัญ เมื่อสไตลหนึ่งไดรับความนิยมชมชอบจากกลุมผูบริโภค  สไตล
นั้นจะกลายเปนแฟชั่นในที่สุด  เพราะฉะนั้นแฟช่ันจึงเกิดกับสไตลที่ไดรับการนิยมจากกลุมผูบริโภคนั้นเอง และ
ในสวนของคุณลักษณะของสินคาดานคุณภาพสินคา มีความสัมพันธตอเหตุผลในการซื้อ   ซึ้งสอดคลองกับ   
ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2543) ที่วา คุณภาพผลิตภัณฑ (Product quality)  เปนการวัดการทํางานและวัดความคงทนของ
ผลิตภัณฑ เกณฑในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพที่เหนือกวาคูแขงขัน นักการตลาด
ตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใดบาง และตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่พอใจของผูบริโภค นอกจากนี้ 
คุณลักษณะของสินคาดานแฟชั่นมีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อ  ซึ่งสอดคลองกับ Rath, Peterson  
และ Greensley Gill (1994) ที่วา สินคาแฟชั่นจํานวนมากมีราคาคอนขางแพง โดยเฉพาะสินคาที่ไดรับการ
ออกแบบจากนักออกแบบที่มีช่ือเสียง แตเมื่อรานคาตางๆ พากันลอกเลียนแบบออกมาขายราคาที่ตํ่ากวา   สินคาที่
ทําเลียนแบบขึ้นก็ถือเปนสินคาที่อยูในกระแสแฟชั่นและไดรับความนิยมเชนกัน แมวาคุณภาพจะดอยกวาของจริง    
คุณลักษณะของสินคาดานความคงทน และการดูแลรักษางาย มีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อซึ่งสอดคลอง
กับ นิตยา  จิตรักษธรรม (2550) ที่กลาววา แนวคิดผลิตภัณฑ (The product concept) แนวคิดนี้เช่ือวาผูบริโภคชอบ
สินคาที่ มีประสิทธิภาพในการใชงานดีเยี่ยม ผูบริหารจึงเนนการผลิตสินคาใหเหนือคูแขงขันทั้งดานคุณภาพและ
สมรรถนะการใชงาน จึงเนนการประดิษฐคิดคนดานนวัตกรรมและทุมเทเงินในการวิจัย  นอกจากนี้คุณลักษณะ
ของสินคาดานตราสินคาหรือนักออกแบบ  มีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
Stone  & Samples (1985) ที่กลาววาแฟชั่นจากนักออกแบบ หมายถึงสินคาแฟชั่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว กลาวคือ
เปนสินคานําช่ือของนักออกแบบมาใชเปนตราสินคา (Designer branded Merchandise)  โดยยึดแนวโนมจาก
แฟชั่นสูงเปนหลัก  ทั้งนี้นักออกแบบจะปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสินคาของพวกเขามาจากรูปแบบแฟชั่นช้ันสูง  
หากแตนํามาผานกระบวนการผลิตและจําหนายในราคาที่ตํ่ากวา  สินคาประเภทนี้มักจําหนายในรานคาปลีก
เฉพาะที่ เชน รานของนักออกแบบเอง หรือตามหางสรรพสินคา รวมทั้งรานคาปลีกเฉพาะอยาง (Specialty Stores) 
โดยกลุมเปาหมายรานคา คือผูบริโภคตามกระแสแฟชั่นและมีฐานะดี  ตัวอยางเชน  Ellen Tracy, Donna  Karan  
และ  Carol  Little  ผลิตสินคาแฟชั่นสําหรับกลุมเปาหมายทางการตลาดที่มีขนาดใหญในราคาที่ไมสูงมาก และใน
สวนของคุณลักษณะของสินคาดานวัสดุที่ใชในการผลิต  มีความสัมพันธกับเหตุผลในการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ   
ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2543) ที่วาผูผลิตมีทางเลือกที่จะใชวัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต เชน ผา อาจใชผา
ไหม ผาฝาย ใยสังเคราะห  ซึ่งในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบผูผลิตตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนหลัก
วาตองการแบบใด นอกจากนี้ช่ือเสียงของผูผลิตแหลงผลิตและตราสินคาเปนสิ่งที่ทําใหสินคาแตกตางจากคูแขง
และมีผลกระทบกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคอาจตัดสินใจซื้อจากชื่อเสียงของผูผลิต 
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แหลงผลิต และตราสินคา โดยเฉพาะสินคาเจาะจงซื้อ (Specialty goods) เชน กระเปาหลุยสวิสตอง เสื้อเวอรซาเช  
ซึ่งสินคาเหลานี้ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อดวยเหตุผลดานจิตวิทยาไมใชเหตุผลดานเศรษฐกิจหรือประโยชนที่ไดรับ  
 

10.  บทสรุป 
การทําตลาดของสินคาที่เกี่ยวกับแฟชั่นในอดีตนักการตลาดจะใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายที่เปน

ผูหญิงมากกวาผูชาย เนื่องจากผูหญิงมีพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นที่มากกวาผูชาย ซึ่งในปจจุบันพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาแฟชั่นของเพศชายเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการซื้อสินคาที่เกี่ยวกับแฟชั่นมากขึ้น ดังผลการวิจัยที่ได
ศึกษามาจะพบวาผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับสินคาแฟชั่น ดังนั้นการพัฒนาตลาด
หรือขยายตลาดไปยังกลุมผูชายวัยทํางานเปนสิ่งที่ธุรกิจสามารถทําได โดยสิ่งที่ธุรกิจตองสนใจคือ เหตุผลและ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นของผูชาย โดยผูชายวัยทํางานใหความสําคัญในเรื่องของการซื้อเมื่อตองการใช
งาน และใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพของสินคาโดยไมยึดติดกับตราสินคาหรือรานคาถาถูกใจจะซื้อโดย
ทันที จากขอมูลขางตนสิ่งที่ธุรกิจตองทําคือ การจัดการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณาที่สื่อใหเห็นถึง
ประโยชนหลักของสินคา  (Core benefit) เชน สินคาสามารถแกปญหาใหผูบริโภคได  หรือเรื่องของความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความประหยัด  นอกจากการโฆษณาแลวควรใชในเรื่องของพนักงานขาย  
เพราะผูชายถาเขาไปลองสินคาหรือเดินดูสินคาจะเกิดการซื้อตามมา ในจุดนี้พนักงานขายจึงมีความสําคัญ 
อยางมาก ถาพนักงานขายไดรับการอบรมมาเปนอยางดีโอกาสที่จะขายสินคาไดจะเพิ่มมากขึ้น โดยพนักงานขาย
ควรบอกถึงประโยชนในการใชงานและคุณภาพของสินคา เพื่อใหลูกคามีขอมูลไวใชในการตัดสินใจซื้อ  
แตในทางกลับกันถาพนักงานขายใหคําแนะนําไมดีหรือแสดงกิริยาไมเหมาะสม อาจทําใหโอกาสในการขายลดลง  
สิ่งที่ควรใหความสําคัญตอมาคือ การสงเสริมการขาย ตองชัดเจนตรงไปตรงมา  อาจแสดงใหเห็นวาถาซื้อสินคา
ในชวงเวลาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการขายจะไดประโยชนหรือคุมคามากกวาซื้อในชวงเวลาปกติอยางไร เพราะ
ผูชายวัยทํางานตัดสินใจซื้อดวยเหตุผลมากกวาอารมณ  จากผลการศึกษาสิ่งที่นาเปนหวงคือ ผูชายวัยทํางาน 
ไมยึดติดกับตราสินคาหรือรานคา ดังนั้นความมั่นใจของบรรดาธุรกิจสินคาแฟชั่นในเรื่องของชื่อเสียงที่มีมานาน 
หรือเปนตราสินคาระดับโลกอาจใชไมไดผลกับผูชายวัยทํางาน  สิ่งที่ธุรกิจสินคาแฟชั่นทําไดคือ การสื่อสารใน
เรื่องของคุณภาพของสินคา วัตถุดิบ ความคุมคากับเงินที่เสียไป  การทําตลาดสินคาแฟชั่นโดยเจาะกลุมเปาหมาย
ผูชายวัยทํางานเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของนักการตลาดเปนอยางมาก  ซึ่งผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา
ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่นของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจะเปนประโยชนกับ
นักการตลาดสินคาแฟชั่น ไมมากก็นอย  
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รูปแบบการปฏิบัติสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับ
ในกลุมผูผลติสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี 

A PRACTICAL MODEL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
ACCORDING TO THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN 
ORDER TO RAISE THE QUALITY OF LIFE OF THE GROUP OF OTOP 

PRODUCERS IN NONTHANBURI PROVINCE 
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หัวหนาสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  

E-mail: mekhum@yahoo.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอมและวิเคราะหหารูปแบบการปฏิบัติสูการพัฒนาที่
เหมาะสม ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวช้ีวัด 6X2 ในจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้เปนกลุมผูผลิตสินคา OTOP ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดจํานวน 144 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย และสนทนากลุม โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.96 และ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติไดแกคาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนื้อหา แลวสรุปเปนความเรียง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ดานการประเมินความพรอมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวช้ีวัด 6X2 สูการปฏิบัติ พบวา 
กลุมผูผลิตสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี พบวาผูผลิตมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอยูในระดับมากที่สุด  
มีคาเฉลี่ย 4.15 และมีความสามารถทางดานการตลาดนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.08 
 2. ดานการวิเคราะหเพื่อสรางรูปแบบดวยเทคนิค SWOT พบวา กลุมผูผลิตแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 
รูปแบบที่ 1 ปฏิบัติไดผลดี รูปแบบที่ 2 กําลังปฏิบัติ และรูปแบบที่ 3 ยังไมเคยปฏิบัติ ประกอบดวยกระบวนการ
บันได 4 ขั้นที่จะนําไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จดังนี้  
 รูปแบบที่ 1 ปฏิบัติไดผลดี (เปนผูถายทอดและเปนตัวอยาง) ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ปลอดอบายมุข ขั้นที่ 2 
ปลูกตนไมใหรมรื่น ขั้นที่ 3 ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขั้นที่ 4 มีการออมทรัพย 
 รูปแบบที่ 2 กําลังปฏิบัติ (ปรับใชเทคโนโลยีและใหกําลังใจ) ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ใชวัตถุดิบอยางยั่งยืน 
ขั้นที่ 2 ชุมชนรูรักสามัคคี ขั้นที่ 3 ครัวเรือนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ขั้นที่ 4 ครัวเรือนมีอาชีพ  
 รูปแบบที่ 3 ยังไมเคยปฏิบัติ (คนหาความเหมาะสมและสรางแรงจูงใจ) ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ชวยเหลือ 
คนดอยโอกาส ขั้นที่ 2 สืบทอดภูมิปญญา ขั้นที่ 3 ครัวเรือนทําสวนครัว ขั้นที่ 4 มีกลุมออมทรัพย 
 สรุปไดวา จากการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ยกระดับในกลุมผูผลิตสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี จะตองเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ประกอบไปดวย  4 
ขั้นตอนดังกลาว 
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คําสําคัญ : รูปแบบการปฏิบัติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูผลิตสินคา OTOP 

 

ABSTRACT 
 This research aimed to evaluate the readiness in order to find the practical model of the appropriate 
development in applying the sufficiency economy philosophy of according to the 6x2 indicators in Nonthaburi 
province. The sampling groups used in the research were 144 OTOP producers using the specific selection 
method. The tools used in the research were the questionnaires, interviews, focus group discussion and group 
conversation. The questionnaire has the confidential level of 0.96, and the statistical analysis of quantitative 
data included mean and the standard deviation, while the qualitative data included the content analysis and 
summarized in narration.  

 Summary of the research  
 1. The evaluation of the readiness in applying the sufficiency economy philosophy of according to the 
6x2 indicator on to practice of the group of OTOP producers in Nonthaburi . it was found that the product were 
special in production at with the average value of 4.15 and the least capability in marketing with the average 
value of 3.08.  
 2. By using SWOT Analysis the producer groups were divided into three model namely; 1) Successions 
practice 2) Practicing and 3) Never practice four procedural steps leading to the goal of achievement as follows: 
 The first model Successions practice (as the transferor and example) comprising the first step was free 
from all vices; the second was planting trees for shade, the third was exchange of learning, and the fourth was 
savings. 
 The second model practicing (adaptation to technology and morale) comprising the first step was 
sustainable of raw materials, the second was the community is unified, the third was the household used 
suitable technologies, and the fourth the household had occupation.    
 The third model; never practice form had not applied (search for suitability and aspiration) comprising 
the first step was helping the disadvantages persons, the second was succession of the wisdom, the third was the 
households practiced backyard garden, the fourth the savings group. 
 It was concluded that the development of the practical model the for sustainable development according 
to the philosophy sufficiency economy in order to raise the quality life of the OTOP producers in Nonthaburi 
must choose the suitable one comprising the four steps. 
 
KEYWORDS :  Model of sustainable development, philosophy sufficiency economy, OTOP (one tambon one 

product) producers. 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 185

1. บทนํา 
 การใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานของการพัฒนาประเทศที่จะใชในการพัฒนาทุนสังคมใหยั่งยืนมี
องคประกอบหลายดาน ซึ่งสามารถจะใชกระบวนการตางๆ ที่ทํางานรวมกันทั้งชุมชน หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ
เปนตัวขับเคลื่อน โดยใหชุมชนมีสวนรวมโดยยึดหลัก 3 ฐานที่ใชในการคิด (จักรมณฑ  ผาสุกวนิช, 2548)
ประกอบดวย 1. ฐานสังคมที่จะพึ่งพาและจะพัฒนาตนเองไดจะตองมีสังคมแหงการเรียนรูเพื่อใหเกิดชุมชนมี
ความเขมแข็งและมีภูมิความรูในการบริโภคของวัตถุนิยมตางๆ 2. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่สมดุลโดยภูมิ
ปญญาชาวบานจะใชทรัพยากร  ที่มีอยูในชุมชนในการประกอบอาชีพอุปโภคและบริโภค ชุมชนจะใชฐานความ
สมดุลของระบบนิเวศสภาพแวดลอมที่ยังคงรักษาใหอยูดวยความสมดุลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหยั่งยืน  
3. ฐานเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานที่ใหพออยูพอกินตามสภาพของแตละชุมชนเทาที่หามาใชผนวกกับการใช
ทรัพยากรที่มีอยูเพิ่มความสามารถในการแขงขันทําใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งมั่นคงสามารถแขงขันในประเทศ
และตางประเทศที่วาภูมิปญญาไทยสามารถพัฒนาสูภูมิปญญาสากลการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 การแกไขปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจดังกลาว ภาครัฐไดกําหนดแนวทางการแกไขไวหลายทางเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับ 
การแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
เพื่อแกปญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 แนวทาง 
การแกปญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เปนแนวทาง
หนึ่งที่รัฐใหความสําคัญกับการแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยการกระจายโอกาสใหคนยากจนเขาถึงการบริการ
ของรัฐ แหลงความรู และทรัพยากร รวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให
เขมแข็งเพื่อสรางศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถใหคนยากจนสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น ควบคูไปกับ 
การแกปญหาความยากจนเชิงโครงสรางที่ตองปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ปรับกฎระเบียบตางๆใหเอื้อตอ 
คนจนใหไดรับโอกาส สิทธิใหราษฎรมีงานทํามีรายได อาศัยศักยภาพในชุมชน เพื่อใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืน  
โดยอยูบนฐานคิด “การมีสวนรวมของชุมชนประชาชนคิดเองทําเอง” รัฐทําหนาที่เปนเพียงผูใหการสนับสนุน
เทานั้นเปนแนวคิดในการพัฒนาเพื่อวางรากฐานความยั่งยืนจากขางลางไปสูระดับประเทศ  
 จากปญหาดังกลาวตรงกับ (ปยะ  เช่ียววิทย และคณะ, 2548 : 1) พบวาในการผลิตมีผลกระทบที่สงผลถึง
ชุมชนดานการถายทอดภูมิปญญา ขาดการถายทอดองคความรู ขาดคนสืบทอด และถายทอดอยางเปนระบบ 
เทคโนโลยีในการผลิตไมเหมาะสม ไมสามารถนําเครื่องจักรมาใชไดทุกขั้นตอนในการผลิต ซึ่งตรงกับ 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ใหมหาวิยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญา
ของทองถิ่นแสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย  
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ศึกษา 
และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ 
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การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด ซึ่งสอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง คือ พอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตามที่กระทรวงมหาดไทย 
มอบใหกรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานเจาภาพหลักรับผิดชอบการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับ
กรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหสัมฤทธิ์
ผลอยางยั่งยืน กรมพัฒนาชุมชน จึงไดจัดทํากรอบแนวคิดในการขับเคลื่อน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเปน
รากฐานของชีวิตประชาชนในหมูบาน โดยใชหลักการพัฒนาแบบมีสวนรวม “ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
การพัฒนา”  “การทํางานรวมกัน และ “การเรียนรูจากการปฏิบัติ” และใชเทคนิค “การกระตุนความคิด สราง
จิตสํานึก ดวยการตั้งคําถามที่โดนใจ” เริ่มตนดวยตัวช้ีวัด 6X2 เปนเปาหมาย (being with the ends) โดยใชพัฒนา
กรอาสาสมัครผูนําชุมชนรวมเปนชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนรวมกับภาคีการพัฒนาใหเกิดผลเปนรูปธรรม ทั้งใน
ระดับหมูบานและครัวเรือน 
 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการปฏิบัติสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับในกลุมผูผลิตสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย โครงการปฏิบัติการแกจน
แบบถึงลูกถึงคน เพื่อสอดคลองกับตัวช้ีวัด 6X2 ที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนรากฐานของวิถีชีวิตกับ 
ความพอดี 5 ประการ สงผลใหชุมชนเขมแข็งกลุมผูผลิตพึ่งตนเองได ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความ ชุมชนมี
ระบบการจัดการความรูและภูมิปญญาโดยชุมชนสงผลทําใหการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1. เพื่อประเมินความพรอมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติที่เหมาะสม ตามตัวช้ีวัด 6X2

ของกลุมผูผลิตสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี 
2. เพื่อวิเคราะหสรางรูปแบบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติที่เหมาะสม ตามตัวช้ีวัด 6X2 

ของกลุมผูผลิตสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงขอบเขตของการศึกษาไว 2 ดานดังนี้ 
ขอบเขตดานพื้นที่  
ศึกษาพื้นที่กลุมผูผลิตสินคา OTOP ใน 6 อําเภอ 52 ตําบล ของจังหวัดนนทบุรี 
ขอบเขตดานเนื้อหา  
ศึกษาตามเกณฑตัวช้ีวัด 6X2 ของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
1. ดานการลดรายจาย  1.1 ครัวเรือนทําสวนครัว  1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข 
2. ดานการเพิ่มรายได  2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม  2.2 ครัวเรือนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. ดานการประหยัด  3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย  3.2 ชุมชนมีกลุมออมทรัพย 
4. ดานการเรียนรู 
 4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใชภูมิปญญาทองถิ่น 
 4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
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5. ดานการอนุรักษ สิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 5.1 ชุมชนใชวัตถุดิบอยางยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 
 5.2 ชุมชนปลูกตนไมใหรมรื่นเปนหมูบานนาอยู 
6. ดานการเอื้ออารตีอกัน 
 6.1 ชุมชนมีการดูแลชวยเหลือคนจนคนดอยโอกาสและคนประสบปญหา 
 6.2 ชุมชน “รูรักสามัคคี” 
ขอตกลงเบื้องตน  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอตกลงเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลเพื่อทําวิจัยโดยผูวิจัยจะ

ศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรี มีการแบงวัตถุประสงคและยุทธศาสตรของจังหวัดนนทบุรีตามตัวช้ีวัด 6X2 
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานรากดังนี้ 

1. ตัวชี้วัด 6X2  
1. ดานการลดรายจาย  2. ดานการเพิ่มรายได  3. ดานการประหยัด  4. ดานการเรียนรู   5. ดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  6. ดานการเอื้ออารีตอกัน 
2. ความดี 5 ประการ 
1.  ดานจิตใจ  2.  ดานสังคม  3.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  4.  ดานเทคโนโลย ี 5.  ดานเศรษฐกิจ   

 

4. กรอบแนวความคิด 

การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนนทบุรี

ความมีเหตุผล

คุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต

ความพอประมาณ

รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

การมีภูมิคุมกัน

ขยัน อดทน สติปญญา แบงปน

เปนตัวอยาง

ผูถายทอด

ปฏิบัติไดผลดี

ใหกําลังใจ

ปรับใชเทคโนโลยี

กําลังปฏิบัติตองปรับปรุง

สรางแรงจูงใจ

คนหาที่เหมาะสม

ยังไมปฏิบัติ

ศึกษาการถายทอดเทคโนโลยี เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชวีิตประจําวัน

ครัวเรือน ชมุชน
ใหความรู ความเขาใจ

การมีสวนรวมของชมุชน

ความพอดี 5 ประการ

1.ดานจิตใจ   2.ดานสังคม    3.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    4.ดานเทคโนโลยี    5.ดานเศรษฐกิจ

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอมและวิเคราะหเพื่อหารูปแบบ ตามตัวช้ีวัด 6X2 กับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของกลุมผูผลิตสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี โดยใชหลักการ
มีสวนรวมในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยแบบชุมชน
มีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยอาศัยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมประชากรจากผูผลิตสินคา OTOP ที่จดทะเบียนไวกับกรมพัฒนา

ชุมชนที่สงเขาคัดสรร จํานวน 200 ราย รวม 52 ตําบล 6 อําเภอ ในจังหวัดนนทบุรี ไดแก อําเภอเมือง  
อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอย อําเภอปากเกร็ด     

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางคัดเลือกมาจากกลุมประชากร จํานวน 200 ราย คัดเลือกจากผูผลิตสินคา OTOP 
จังหวัดนนทบุรี โดยผูวิจัยใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง และทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ 
แบบมีสวนรวม เพื่อคัดผูเขารวมโครงการไดผลจากการเลือกกลุมตัวอยางพบวามีสมาชิกผูผลิตสินคา OTOP แสดง
ความสมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 144 ราย  
 

6. เคร่ืองมือการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีวิธีการในการเก็บขอมูลการวิจัยโดยแบงเครือ่งมือออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ เพื่อการประเมินความพรอมในการทํางานมีขอคําถาม จํานวน 11 ขอ 
 ตอนที่ 2 การประชุมกลุมยอย และสนทนากลุม เพื่อวิเคราะหหารูปแบบสูการปฏิบัติโดยการใหประชาชนมี
สวนรวมดวยเทคนิค SWOT เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการนําตัวช้ีวัด 6X2 กับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อนํามาวิเคราะหรูปแบบที่เหมาะสมสูการปฏบิัติ 
 

7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
        ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่ใชเครื่องมือในการวิจัย
ประกอบดวยแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ และการมีสวนรวมในการศึกษาความรูและความเขาใจในการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน และนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา นํามาเขียนเปนความเรียงเพื่อ
นําเสนอตาราง 1  
 
ตาราง 1 ขอมูลและสถิติท่ีใช 

ขอมูล / ขอคําถาม ลักษณะการวิเคราะห สถิติท่ีใช 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพื่อการ
ประเมินความพรอมในการทํางาน  

- ประมาณคา 
- แบบปลายเปด 

 

-คาเฉลี่ย/คาเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน 

- สรุปเปนความเรียง 

ตอนที่ 2 การประชุมกลุมยอย และสนทนากลุม เพื่อ
วิเคราะหศักยภาพปจจัยการผลิตดวยเทคนิค SWOT  

- SWOT 
- แบบปลายเปด 

- สรุปเปนความเรียง 
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8. ผลการวิจัย 
 1. ดานการประเมินความพรอมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัด 6X2 มาใชในกลุมผูผลิต
สินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี มีผลการวิจัยตาราง 2  
 

ตาราง 2 การประเมินความพรอม 

รายการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 

1. มีความพรอมในการทํางานอยูในระดับมาก  3.56 0.89 6 
2. มีความสามารถและทักษะในการทํางานอยูในระดับมาก  3.77 0.68 4 
3. มีความขยันอดทนในการทํางานอยูในระดับมาก  3.96 0.89 2 
4. มีทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง  3.08 1.06 10 
5. มีความสามารถการใชเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง  3.13 0.97 9 
6. มีความสามารถทางดานการตลาดอยูในระดับปานกลาง  3.08 0.91 11 
7. มีความสามารถทางดานการเงิน อยูในระดับปาน 3.21 1.00 8 
8. ปจจุบันมีความเข็มแข็งของทีมงานอยูในระดับมาก  3.71 0.81 5 
9. ปริมาณการผลิตที่ผลิตไดอยูในระดับปานกลาง  3.33 0.80 7 
10. มีความเชี่ยวชาญในการผลิต อยูในระดับมาก  4.15 0.73 1 
11. มีขวัญและกําลังใจในการทํางานอยูในระดับมาก  3.88 0.88 3 
 
 จากตาราง 2 ปจจุบันผูผลิตสวนใหญจากการประเมินความพรอม พบวามีความเช่ียวชาญในการผลิต อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมามีความขยันอดทนในการทํางานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 
และลําดับนอยที่สุดมีทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและมีความสามารถทางดานการตลาดอยูในระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08  
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 2. ดานการวิเคราะหพัฒนารูปแบบการใหประชาชนมีสวนรวมดวยเทคนิค SWOT พบวา (ขั้นตอนที่ 1-4) 
รูปแบบที่ 1 ปฏิบัติไดผลดี (เปนผูถายทอดและเปนตัวอยาง) กระบวนการบันได 4 ขั้น เปาหมายสูความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีภูมิคุมกัน 
- การใชเวลาวางในครอบครัว
สรางผลิตภัณฑที่ตัวเองมีความ
ถนัด ใหครอบครัวมีสวนรวมใน
การคิด และปฎิบัติรวมกันพรอม
ใชเวลาอยูรวมกันใหมากที่สุด 
เงื่อนไขความรู 
- การที่มีความรูทําใหทราบคุณ
และโทษของอบายมุข สามารถ
แยกแยะสิ่งไหนถูกหรือผิด 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- การมีพื้นฐานตองมีสติปญญา
ไตรตรองกอนคิดที่จะลงมือทํา
ว ามีผลแระทบกับตนเองกับ
ผูอื่นหรือไม 

ความมีเหตุผล 
- ผูผลิตสวนใหญรักธรรมชาติ
และตระหนักในสิ่งแวดลอม 
และใชวัตถุดิบในชุมชนของ
ตนเองเพื่อลดปญหาสภาวะโลก
รอน 
เงื่อนไขความรู 
- รู หลั กและวิ ธี ก า รอนุ รั กษ 
สงวนรักษาสิ่ งแวดลอมและ
ปญหาที่ เกิดขึ้นและเกิดความ
ตระหนักในการใชทรัพยากร 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ปลุกจิตสํานักรักสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ  รวมกันรักษา
สภาพแวดลอมในชุมชนใหคง
อยูถึงคนรุนหลัง 
 

 

การมีภูมิคุมกัน 
- ใชความรู  ภูมิปญญาในการ
ผลิตมาแตดั้งเดิมและถายทอด
กันเองภายในครอบครัวรุนสูรุน 
ถายทอดกันเองภายในครอบครัว
และใชทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูในชุมชนไดอยางเหมาะสม 
เงื่อนไขความรู 
- มีการศึกษา เพิ่ ม เติม  เมื่ อมี
ความรูก็จะสามารถอุมชูตัวเอง
และชวยเหลือคนรอบขางตั้งตัว
ใหมีความพอกินพอใช มีเหตุมี
ผล รูจักคิด เพิ่มความรอบคอบ
ใหกับตนเองและเขาใจหลัก 
แน วท า ง ก า ร ใ ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ยึ ด เ ส นท า งส า ยกล า ง  ไม
เบียดเบียนตนเองและคนอื่นการ
อยูด วยกันดวยความสามัคคี 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
 

 
 

ความพอประมาณ 
- ผูผลิตรูจักเรียนรูการทําบัญชี
ครัวเรือน การควบคุมคาใชจาย
ข อ ง ต น เ อ ง มี ก า ร ใ ช อ ย า ง
ประหยัด พอดี ไมเอาเปรียบคน
อื่น กินอยูแบบไทยๆ วิถีไทยไม
ติดแบรนด  และไหลไปตาม
กระแส มีความสุขตามอัตภาพ 
เงื่อนไขความรู 
- มีทุนทางความคิด การวางแผน
การใชจายอยางระมัดระวัง 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- มีสติปญญา และสามารถ
แบงปนใหผูอื่นไดโดยไมเอา
เปรียบผูอื่น 
 

    ขั้นที่ 1 ปลอดอบายมุข 

   ขั้นที่ 2 ปลูกตนไมรมร่ืน 

      ขั้นที่ 3 มีการเรียนรู

    ขั้นที่ 4 มีการออมทรัพย 
จุดแข็ง – โอกาส (S-O)                                                                          
1.ผูผลิตมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น    
มีความตั้งใจในทํางานรักในอาชีพที่ทํา  ซ่ึงมีโอกาสสามารถ
แลกเปลี่ยนความรูกับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชน
ทั่วไป เพื่อเปนการฉวยโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไดสูงสุด
เพราะกระแสบริโภคของคนไทยกําลังนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
2. ผูผลิตใชวัตถุดิบที่ไมมีมลภาวะเปนพิษ วัตถุดิบยอยสลายงาย  
ไมสงผลตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนโอกาสที่สังคมกําลังใหความ
ตระหนักกับกระแสการบริโภคของคนไทยที่ตองการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ผูผลิตมีการประหยัด การออมตามกระแสการ 
บริโภคของคนไทย และยึดหลักตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และรัฐบาลมีนโยบายการ 
สงเสริมผลิตภัณฑสินคา OTOP  
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รูปแบบที่ 2 กําลังปฏิบัติตองปรับปรุง (ปรับใชเทคโนโลยีและใหกําลังใจ) กระบวนการบันได 4 ขั้น เปาหมายสูความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมีเหตุผล 
- ผูผลิตใชวัตถุดิบอยางประหยัด 
รอบคอบ สามารถนํากลับมาใช
ใหม วัตถุดิบบางอยางมีมูลคาสูง
และหาไดยาก 
เงื่อนไขความรู 
- มีการวางแผนการนําวัตถุดิบมา
ใชให เกิดความประหยัดและ
คุมคามากที่สุด 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ตองเอาใจใสลูกคา ไมใช
วัตถุดิบที่ไมมีคุณภาพในการ
ผลิตและฉุกคิดวามีทางเลือกอีก
ทางหนึ่ง หรือไมที่จะชวยใหเกิด
ความยั่งยืนในระยะยาว 

การมีภูมิคุมกัน 
- ชุมชนมีการ เชื่ อมโยงและ
แลกเปลี่ยนความรูทําใหเกิดองค
ความรู ใหมที่ จ ะช ว ยพัฒนา
ผลิตภัณฑ ควรหาผูนําในการ
รวมกลุม 
เงื่อนไขความรู 
- สามารถจัดสัมมนารวมกลุม
เพื่อเชื่อมความสัมพันธใหเกิด
ความรักในหมูคณะ และทําให
เกิดความสงบสุขในสังคม 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- รู จั กแบ งปนและ เอื้ ออา รีย
ภายในชุมชนทําปลูกฝงความ
สามัคคี ความเสียสละเผยแพร
องคความรูเศรษฐกิจพอเพียงทํา
ใหเกิดความเขมแข็ง 

ความพอประมาณ 
- ผูผลิตใชเครื่องมือ อุปกรณที่มี
อยูอยางเหมาะสมและสามารถ
ปรับใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยให
สอดคลองกับตนเองทําใหเกิด
การ เรี ยน รูประหยัดและลด
ตนทุนแตเทคโนโลยีบางอยางมี
ราคาสูง  
เงื่อนไขความรู 
- มีการอบรมทางดานทักษะการ
ใชเทคโนโลยีในการทํางาน 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- มีความตั้งใจในการทํางานให
ประสบความสําเร็จ 
 
 
 

 
 

การมีภูมิคุมกัน 
- มีการทําผลิตภัณฑที่เชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑกลุมอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคา  ควรหาผลิตภัณฑ
บ า งอ ย า งที่ ไ ม ส าม า รถผลิ ต
ร ว ม กั น กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ    
บู ร ณ า ก า ร เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด เ ป น
ผลิตภัณฑใหม 
เงื่อนไขความรู 
- รู จั กสร างรายไดห รืออาชีพ
สอดคลองกับความตองการของ
สั ง ค ม  ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น 
ทรัพยากรทองถิ่นและควรมีการ
อบรมคว ามรู ใ นอ าชี พอื่ น ๆ 
เพิ่มเติมและคิดคนสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- การผลิตสินคาใหมจะตองไม
ลอกเลียนแบบสินคาของผูอื่น 
 

   ขั้นท่ี 1 ใชวัตถุดิบอยางยั่งยืน
ใ ี

ขั้นท่ี 2 ชุมชนรูรักสามัคค ี

   ขั้นท่ี 3 ครัวเรือนใชเทคโนโลยี

    ขั้นท่ี 4 ครัวเรือนมีอาชีพ จุดแข็ง – อุปสรรค (S-T)                                                                     
1. ผูผลิตมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น 
มีความตั้งใจรักในอาชีพมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนควรแนะนาํให
ความรูและพัฒนาอยางตอเนื่องควรจัดหลักสูตรใหตรงกับความ
ตองการของผูผลิต และพัฒนาเพื่อใหเขาถึงการจดสิทธิบัตรคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา หาแนวทางใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหการชวยเหลืออยางตอเนื่อง  
2. ผูผลิตใชวัตถุดิบที่ไมมีมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ใชวัตถุดิบยอย
สลายงาย ภาครัฐและเอกชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของชวยพัฒนา
ความรูและถายทอดใหตรงกับความตองการของผูผลิต  
3. ผูผลิตมีการออม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพปญหาในปจจุบันที่ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะเศรษฐ 
กิจมีสภาวะถดถอย  
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รูปแบบที่ 3 ยังไมปฏิบัติ (คนหาความเหมาะสมและสรางแรงจูงใจ) กระบวนการบันได 4 ขั้น เปาหมายสูความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพอประมาณ 
- ชุมชนควรมีการแบงปน 
เกื้ อหนุนผู ที่ ข าดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน 
เงื่อนไขความรู 
- หาแนวทางในการชวยเหลือผู
ที่กําลังเดือดรอน 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- รูจักแบงปนความรูใหกับคน
อื่น และการถายทอดอยางไม
ปดบัง 

การมีภูมิคุมกัน 
- ผูผลิตมีการสืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นนอยเพราะคนรุนหลังไม
เห็นคุณคาของงานที่ทํา 
เงื่อนไขความรู 
- ควรมีการสงเสริมความรูใน
การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ของไทยหรือการจัดโครงการ
อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตไทย 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ควรมีความพึงพอใจ และใสใจ
ในความเปนไทย ทีไ่ดเปนสวน
หนึ่งในการอนุรักษภูมิปญญา
ของไทยไดเปนอยางดีและรูคุณ
คาที่มาของตนเอง 
 
 

 

ความพอประมาณ 
- ผูผลิตขาดพื้นที่ในการปลูก
พื ช ผั กสวนครั ว  ถ า มี ค ว าม
จําเปนตองซื้อ ควรพิจารณาการ
ซื้อจะตองไมมากเกินไป 
เงื่อนไขความรู 
- ผู ผ ลิ ตมี ค ว ามรู ก็ จ ะ ใช สติ
รอบคอบระมัดระวั งในการ
จัดซื้อสินคาของใชตางไดดี 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- การรูจักพึ่งตนเองและแยกแยะ 
ถูกผิดโดยไมทําอะไรที่สงผลตอ
ชุมชนและสังคม ถาจะปลูกผักก็
ตองไมใชสารเคมีในการปลูก 
 
 
 

 
 

การมีภูมิคุมกัน 
- ชุ ม ช น ไ ม มี เ ว ล า ใ น ก า ร
รวมกลุมและการจัดตั้งกลุมเพื่อ
ออมเงินที่ไดจากการผลิตและ
ข า ด ผู นํ า  ทั้ ง ยั ง ข า ด ก า ร
ประสานงานอยางตอเนื่องเปน
ระบบ 
เงื่อนไขความรู 
- รูจักวางแผนระบบการออม
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ปฏิบัติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการพึ่งพา
ตนเองและไมไมกอหนี้ มีวินัย
ในตัวเองในการใชจายที่ไดจาก
การผลิต 

   ขั้นท่ี 1 ชวยเหลือคนดอย

ขั้นท่ี 2 สืบทอดภูมิปญญา

   ขั้นท่ี 3 ครัวเรือนทําสวนครัว

    ขั้นที่ 4 มีกลุมออมทรัพย 
จุดออน – โอกาส (W-O)                                                               
1. ผูผลิตขาดชองทางการตลาดในการจัดจําหนายและการ
แสดงสินคา ควรมีหนวยงานตางๆเผยแพรใหประชาชนไดรับ
ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคา OTOP เชน โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต โฆษณาเปนที่รูจัก โดยเฉพาะ
ภาครัฐมีการสงเสริมและสอดคลองกับกระแสการบริโภคของ
คนไทยใหยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผูผลิตยังขาดเครื่องมือ เครื่องจักร เทคนิควิธีการที่ทันสมัย  
ที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัยและสินคามีรูปแบบ
ไมหลากหลาย แนวทางควรเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน 
เพราะนโยบายของรัฐบาลมีการสงเสริมผลิต 
3. ผูผลิตขาดความรูในเชิงธุรกิจดานการเงิน บัญชี การตลาด
ดังนั้นควรเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน      ความรูกับ
นักเรียน นักวิชาการและรัฐบาลมีการสงเสริมสินคา OTOP 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 

 193 

9. สรุปผลการวิจัย 
 จากการประเมินความพรอมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปปฏิบัติตามตัวช้ีวัด 6X2 ของกลุมผูผลิต
สินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรีพบวา มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.15 รองลงมามีความ
ขยันอดทนในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.96 และมีความสามารถทางดานการตลาดนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.08 
 ดานการวิเคราะหรูปแบบสูการปฏิบัติการใหประชาชนมีสวนรวมดวยเทคนิค SWOT พบวา มีจุดแข็งมาก
ที่สุดในดานประสบการณและความเชี่ยวชาญ พบจุดออนในดานการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย แตพบวามี
โอกาสมากที่สุดโดยมีการแลกเปลี่ยนความรูกับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน สวนอุปสรรคที่พบ
มากที่สุดในดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ 
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การกําจัดสารประกอบเชงิซอนนิกเกิล (II) ไซยาไนด ในน้ําเสียสังเคราะห 
โดยการออกซิเดชันดวยเฟอรเรต 

REMOVAL OF NICKEL (II) CYANIDE COMPLEX IN SYNTHETIC 
WASTEWATER BY FERRATE OXIDATION 
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บทคัดยอ 
 สารประกอบเชิงซอนนิกเกิล (II) ไซยาไนดเปนสารเคมีอันตรายที่พบอยูในน้ําเสียจากอุตสาหกรรมชุบโลหะ 
และอุตสาหกรรมการขุดเหมืองแร วิธีการกําจัดไซยาไนดที่ใชกันทั่วไปคือ การกําจัดโดยการออกซิเดชัน งานวิจัยนี้ได
ทําการศึกษาผลของการกําจัดสารประกอบเชิงซอนนิกเกิล (II) ไซยาไนด ในน้ําเสียสังเคราะห โดย 
การออกซิเดชันดวยเฟอรเรตโดยในสวนแรกไดทําการศึกษาถึงผลของพีเอช และอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอ
ไซยาไนด ตอประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด และสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น โดยทดลองในชวงความ
เขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนดไมเกิน 500 ไมโครโมลาร (รูปไซยาไนด) ผลการทดลองพบวา ที่อัตราสวนโดยโมลเฟอร
เรตตอไซยาไนดเทากับ 1:1 มีประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนดประมาณ 60% 50% และ40%  ที่พีเอช 9 
10 และ 11  ตามลําดับ โดยมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงที่พีเอช 9 และมีแนวโนมถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น เมื่อความ
เขมขนในการทําปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น โดยสารผลิตภัณฑหลักที่เกิดขึ้นจากการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนดคือ ไซยาเนต  
สวนที่สองไดทําการศึกษาผลของอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดในการทําปฏิกิริยา และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยา โดยกําหนดใหความเขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนดไมเกิน 500 ไมโครโมลาร (รูปไซยาไนด)  ที่พีเอช 9 10 
และ 11  ผลการทดลองพบวา พีเอชไมมีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด  ไมมีผลตอสัดสวนใน
การทําปฏิกิริยา และไมมีผลตอสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น แตมีผลทําใหอัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาชาลง โดยปฏิกิริยาเกิดขึ้นไดเร็วที่สุดที่พีเอช 9 และมีอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดในการ
ทําปฏิกิริยาประมาณ 4:1 
 

คําสําคัญ :  ไซยาไนด  สารประกอบเชิงซอนนิกเกิล (II) ไซยาไนด  เฟอรเรต  การออกซิเดชัน 
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ABSTRACT 
 Nickel (II) cyanide complex is a highly toxic substance for electroplating and mining industrial wastewater. 
Oxidation technique is generally applied for cyanide treatment technologies. This research studied the effects of 
removal of nickel (II) cyanide complex in synthetic wastewater by ferrate oxidation. The first experiment was done 
on the synthetic wastewater that the maximum concentration of nickel (II) cyanide is 500 μM. It is to study the 
effect of pH and the increased mole fractions of ferrate per cyanide to both of by products and nickel (II) cyanide 
removal efficiency. The result, at the mole fraction of 1:1 ferrate per cyanide, cyanide removal efficiency was 60%, 
50% and 40% at pH 9, 10 and 11 respectively with the fast rate at pH 9. The increasing initial concentration of 
nickel (II) cyanide in each reaction caused the trend of increasing nickel (II) cyanide removal efficiency. Cyanate 
was identified as the major product of the reaction. The second experiment was done on the synthetic wastewater 
that the maximum concentration of nickel (II) cyanide is 500 μM at pH 9, 10 and 11. It is to study the mole 
fractions of ferrate per cyanide during the reaction and the chemical reaction rate. The results indicated that pH has 
no effect on both nickel (II) cyanide removal efficiency and any mole fractions of ferrate per cyanide, but it retarded 
the chemical reaction rate. The ferrate molar consumption per oxidized cyanide was 4:1 
 

KEYWORDS :  Cyanide,  Nickel(II) Cyanide Complex,  Ferrate,  Oxidation 

 

1. บทนํา 
 ปจจุบันมีความเจริญทางดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการชุบโลหะ ซึ่งการชุบโลหะ
มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาเนื้อวัสดุ และความสวยงาม การชุบโลหะตองใชไซยาไนด ซึ่งเปนสารชวยใน 
การทําความสะอาดผิวโลหะที่จะชุบ และใชเปนสารคีเลชัน เพื่อใหโลหะหนักสามารถละลายน้ําไดมากขึ้น ดังนั้นน้ํา
เสียจึงปนเปอนไซยาไนด และสารประกอบเชิงซอนระหวางไซยาไนดกับโลหะหนัก ซึ่งไซยาไนด และโลหะหนักเปน
สารที่มีความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิต โดยมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมมีการกําหนดคาความเขมขนไซยาไนดทั้งหมดใน
น้ําทิ้งตองมีคานอยกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ 7.6 ไมโครโมลาร (อรอนงค ทรงกิตติ, 2539 : 45-51) และมาตรฐาน
น้ําดื่มของ US EPA (The U.S. Environmental Protection Agency) ไดกําหนดปริมาณความเขมขนไซยาไนดทั้งหมด
ตองมีคานอยกวา 200 ppb (Sharma, 2008 : 3005-3010) ซึ่งสารประกอบไซยาไนดทั้งหมดนั้น รวมถึงสารประกอบ
เชิงซอนระหวางไซยาไนดกับโลหะหนักดวย วิธีการกําจัดไซยาไนดที่นิยมใชกันในปจจุบัน คือ การออกซิเดชันดวย
โซเดียมไฮโปคลอไรด (Alkali Chlorine Method) แตการออกซิเดชันดวยคลอรีนจะทําใหเกิดสารผลิตภัณฑที่เปนพิษ 
เชน ไซยาโนเจน และสารประกอบของคลอไรด ซึ่งมีความเปนพิษ และทําใหน้ําเกิดความเค็ม ดังแสดงในสมการที่ (1) 
ถึง (3)  (ภัทรวรรณ ติยานนท, 2549) ปจจุบันจึงมีความพยายามอยางมากที่จะคนหากระบวนการที่เหมาะสมในการ
กําจัดไซยาไนด เพื่อนํามาประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานชุบโลหะ ซึ่งเฟอรเรตมีสมบัติที่นาสนใจคือ  
มีกําลังในการออกซิไดซสูงมีความสามารถในการโคแอคกูเลชันสารผลิตภัณฑที่ไดไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม และเปน
สารที่เลือกทําปฏิกิริยา ดังแสดงในสมการที่ (4)  (Sharma, 2002 : 143-156)  
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 CN-  +  OCl-  +  H2O    CNCl  +  2OH-    (1) 
 CNCl  +  2OH-    OCN-  +  Cl-  +  H2O   (2) 
 2OCN-  +  3OCl-  +  H2O   2HCO3

-  +  N2  +3Cl-    (3) 
 22FeO4

2- + 25CN- + 55H2O   22Fe3+ + OCN- + 4O2 + 110OH-  (4) 
 สมบัติดังกลาวทําใหสามารถใชงานไดงาย และเปนขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับสารออกซิไดซตัวอื่นๆ งานวิจัยที่
ผานมาไดมีการศึกษาการออกซิเดชันของไซยาไนดอิสระดวยเฟอรเรต แตในขณะเดียวกันสารประกอบเชิงซอน
ระหวางไซยาไนดกับโลหะนั้นกําจัดไดยากกวา ซึ่งน้ําเสียที่มีสารประกอบเชิงซอนระหวางไซยาไนดกับนิกเกิล
สามารถพบไดในอุตสาหกรรมการชุบโลหะทั่วไป ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษาความเปนไปไดใน 
การกําจัดสารประกอบเชิงซอนนิกเกิล (II)ไซยาไนด ในน้ําเสียสังเคราะห โดยกระบวนการออกซิเดชันดวยเฟอรเรต  
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษา และหาสภาวะที่เหมาะสมในการกําจัดสารประกอบเชิงซอนนิกเกิล (II) ไซยาไนด ในน้ําเสีย
สังเคราะห โดยการออกซิเดชันดวยเฟอรเรต 
 

3.  วิธีการวิเคราะห 
 1. เฟอรเรต ตรวจวัดดวยเครื่องยูวีสเปกโตรโฟโตมิเตอร 
 2. ไซยาไนด และไซยาเนต ตรวจวัดดวยเครื่องไอออนโครมาโตกราฟ 
 3. พีเอช ตรวจวัดดวยพีเอชมิเตอร 
 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การทดลองจะแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 : เพื่อศึกษาผลของพีเอช และความเขมขนไซยาไนด ตอประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) 
ไซยาไนด และสารผลิตภัณฑ 

1. เตรียมน้ําเสียสังเคราะหใหมีความเขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนดเทากับ 50 100 250 และ 500 ไมโครโมลาร 
(รูปไซยาไนด) และแปรคาพีเอชเปน 9 10 และ 11 

2. เติมสารละลายเฟอรเรตในอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดเทากับ 1:1 รอจนปฏิกิริยาเสร็จสิ้น 
3. กรองดวย Hyperclean Syringe Filter และนําไปตรวจวัดคาไซยาไนด และไซยาเนต 

 สวนที่ 2 : เพื่อศึกษาผลของอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางเฟอรเรต กับนิกเกิล (II) ไซยาไนด 
1. เตรียมน้ําเสียสังเคราะหใหมีความเขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนดเทากับ 500 ไมโครโมลาร (รูปไซยาไนด) และ

แปรคาพีเอชเปน 9 10 และ 11 
2. เติมสารละลายเฟอรเรตในอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดเทากับ 1:1  และเก็บตัวอยางที่เวลา  0  1  

5  10  20  30  60  90  120  150  180  210  240  และ 300 นาที 
3. กรองดวย Hyperclean Syringe Filter และนําไปตรวจวัดคาไซยาไนด 
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สวนที่ 3 : เพื่อศึกษาผลของอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนด และความเขมขนไซยาไนด ตอ
ประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด  และสารผลิตภัณฑ 

1. เตรียมน้ําเสียสังเคราะหใหมีความเขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนดเทากับ 50 100 250 และ 500 ไมโครโมลาร
(รูปไซยาไนด) และแปรคาพีเอชเปนพีเอชที่เหมาะสมที่ไดจากการทดลองในสวนที่ 1และ 2 

2. เติมสารละลายเฟอรเรตที่ความเขมขน 50 100 200 300 400 และ 500 ไมโครโมลาร รอจนปฏิกิริยา 
เสร็จสิ้น ซึ่งสามารถสังเกตไดจากสีมวงของเฟอรเรตหายไปจนหมด 

3. กรองดวย Hyperclean Syringe Filter และนําไปตรวจวัดคาไซยาไนด และไซยาเนต 
 

5.   ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาพีเอช และความเขมขนไซยาไนด ตอประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด และสาร

ผลิตภัณฑ พบวา ที่ความเขมขนนิกเกิลเกิล (II) ไซยาไนดเริ่มตน 50 100 250 และ 500 ไมโครโมลาร 
(รูปไซยาไนด) และอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดเทากับ 1:1 มีประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) 
ไซยาไนดประมาณ 60% 50% และ 40% ที่พีเอช 9 10 และ 11  ตามลําดับ ดังภาพประกอบ 1 และสารผลิตภัณฑหลักที่
ได คือ ไซยาเนต ดังภาพประกอบ 2 โดยปฏิกิริยาสิ้นสุดที่เวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง ซึ่งสังเกตจากสีมวงของเฟอรเรตที่
หมดไป 

 

 
ภาพประกอบ 1  ประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด ท่ีพีเอช 9 10 และ 11 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  ความเขมขนไซยาเนต ท่ีพีเอช 9 10 และ 11 
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2. ผลการศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางเฟอรเรต กับนิกเกิล(II) ไซยาไนด ผลการทดลอง พบวา 
ที่อัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดเทากับ 1:1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงที่สุดที่พีเอช 9  ดังภาพประกอบ 3 
โดยพบวาการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 30 นาทีแรก แตหลังจากนั้นการเกิดปฏิกิริยาจะคอยๆ เกิดขึ้น
อยางชาๆ ตลอดการเกิดปฏิกิริยา แสดงวาพีเอชไมมีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด ไมมีผลตอ
สัดสวนในการทําปฏิกิริยา และไมมีผลตอสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น แตมีผลทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาชาลงซึ่งอาจกลาว
ไดวา เมื่อคาพีเอชเพิ่มขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะจะมีคาลดลง อาจเปนผลเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการกําจัด
นิกเกิล (II) ไซยาไนด นาจะมีความสัมพันธกับความเสถียรของเฟอรเรตเปนอยางมาก โดยประสิทธิภาพในการกําจัด
นิกเกิล (II) ไซยาไนดที่พีเอชตางๆ มีแนวโนมคลายกับความเสถียรของเฟอรเรตที่พีเอชตางๆ ดังภาพประกอบ 4 ถึง 5  
โดยที่เฟอรเรตจะมีความคงตัวมากที่สุดที่ชวงพีเอช 9.4-9.7  และสลายตัวไดเร็วที่พีเอช 11 (Sharma, 2002 : 143-156)  
ดังนั้นปฏิกิริยาระหวางเฟอรเรตกับนิกเกิล (II) ไซยาไนดเกิดขึ้นไดเร็ว แตเฟอรเรตมีการสลายตัวไดเร็วเชนกัน ทําให
เฟอรเรตสวนหนึ่งสลายตัวไปกอนที่ปฏิกิริยาจะเสร็จสมบูรณ 

 

 
ภาพประกอบ 3  ความเขมขนไซยาไนดคงเหลือ กับเวลาในการทําปฏิกิริยา ท่ีพีเอช 9 10 และ 11 

 

 
ภาพประกอบ 4 ประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด ภาพประกอบ 5 เฟอรเรตคงเหลือท่ีเวลา 30 นาที 
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3. ผลการศึกษาอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนด และความเขมขนไซยาไนด ตอประสิทธิภาพใน 
การกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด และสารผลิตภัณฑ ผลการทดลอง พบวา ที่อัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนด 
4:1 โดยพิจารณาที่ความเขมขนเริ่มตนของนิกเกิล (II) ไซยาไนด 100 ไมโครโมลาร มีประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล 
(II) ไซยาไนดได 100% ดังภาพประกอบ 6 และสารผลิตภัณฑหลักที่ได คือ ไซยาเนตเชนเดียวกับ 
การทดลองในสวนที่ 1 ดังภาพประกอบ 7 

 

 
ภาพประกอบ 6  ประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II) ไซยาไนด กับความเขมขนของเฟอรเรตในการทําปฏิกิริยา 
  ท่ีความเขมขนของนิกเกิล (II) ไซยาไนด เร่ิมตน 50 100 250 และ 500 ไมโครโมลาร 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
ภาพประกอบ 7-1 ความเขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนด          ภาพประกอบ 7-2  ความเขมขนนิกเกิล (II)  ไซยาไนด  
                               เร่ิมตน 50 ไมโครโมลาร    เร่ิมตน 100 ไมโครโมลาร 
 
 
 

ไซยาไนด  ไซยาเนต ไซยาไนด  ไซยาเนต 
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ภาพประกอบ 7-1 ความเขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนด   ภาพประกอบ 7-2  ความเขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนด  
                               เร่ิมตน 250 ไมโครโมลาร      เร่ิมตน 500 ไมโครโมลาร 

 

ภาพประกอบ 7  ความสัมพันธระหวางไซยาไนดท่ีเหลือ และไซยาเนตที่เกิดขึ้น ในการทําปฏิกิริยากับเฟอรเรต 
 โดยมีความเขมขนนิกเกิล (II) ไซยาไนด เร่ิมตน 50 100 250 และ 500 ไมโครโมลาร ท่ีพีเอช 9 

 

6.  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการทดลองพบวา การทําปฏิกิริยาระหวางเฟอรเรตกับนิกเกิล (II) ไซยาไนดมีประสิทธิภาพในการกําจัด
นิกเกิล (II) ไซยาไนดประมาณ 60% 50% และ40%  ที่พีเอช 9 10 และ 11  ตามลําดับ และไดสารผลิตภัณฑ คือ 
ไซยาเนต โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางเฟอรเรตกับนิกเกิล (II) ไซยาไนดจะลดลงเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้น โดยที่ 
พีเอช 9 มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วที่สุด ซึ่งปฏิกิริยาสวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงเวลา 30 นาทีแรก แตหลังจากนั้นอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาจะคอยๆ เกิดขึ้นอยางชาๆ ตลอดการเกิดปฏิกิริยา โดยที่พีเอชนั้นไมมีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัด
นิกเกิล (II) ไซยาไนด  ไมมีผลตอสัดสวนในการทําปฏิกิริยา และไมมีผลตอสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น 
แตมีผลทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาชาลง และอัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดในการทําปฏิกิริยาพบวา 
ที่อัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดเทากับ 4:1  มีประสิทธิภาพในการกําจัดนิกเกิล (II)ไซยาไนดประมาณ 
100% และไดผลิตภัณฑเปนไซยาเนตเชนกัน ดังแสดงในสมการที่ (5) 
 

 4HFeO4
- + Ni(CN)4

2- + 6H2O   4Fe(OH)3 + Ni2+ + 4OCN- + O2 + 4OH- (5) 
 

 จากงานวิจัยตางๆ ที่อัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนดที่สามารถกําจัดสารประกอบไซยาไนดไดอยาง
สมบูรณเทากับ 1:1  4:1  4:1  และ 5:1  ของสารประกอบไฮโดรเจนไซยาไนด  แคดเมียม (II) ไซยาไนด  ซิงค (II) 
ไซยาไนด และคอปเปอร (II) ไซยาไนด ตามลําดับ (Sharma, 2008 : 3005-3010) ซึ่งไดเปรียบเทียบอัตราสวนในการทํา
ปฏิกิริยาดังแสดงในตารางที่ 1  พบวา ในน้ําเสียสังเคราะหที่มีสารประกอบเชิงซอนไซยาไนดกับโลหะหนักนั้น  

ไซยาไนด  ไซยาเนต ไซยาไนด  ไซยาเนต 
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เฟอรเรตตองไปทําปฏิกิริยาในการสลายพันธะระหวางไซยาไนดกับโลหะหนักกอน หลังจากนั้นเฟอรเรตที่เหลือจึงจะ
มาทําปฏิกิริยากับไซยาไนดอิสระตอไป ดังนั้นในน้ําเสียสังเคราะหที่มีสารประกอบเชิงซอนไซยาไนดกับโลหะหนัก 
จะใชปริมาณเฟอรเรตมากกวาน้ําเสียที่มีไซยาไนดอิสระเพียงอยางเดียว 
 

ตารางที่ 1  อัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนด ท่ีทําปฏิกิริยาโดยสมบูรณ กับสารประกอบไซยาไนดตางๆ 

ประเภทของสารประกอบไซยาไนด อัตราสวนโดยโมลเฟอรเรตตอไซยาไนด 
HCN 1:1 

Cd(CN)4
2- 4:1 

Zn(CN)4
2- 4:1 

Ni(CN)4
2- 4:1 

Cu(CN)4
3- 5:1 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดใหความอนุเคราะหในการใชสถานที่ สารเคมี และเครื่องมือในการทําการวิจัย 
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บทคัดยอ 

 มาลาเรียมีวงจรชีวิตที่ซับซอนโดยเฉพาะระยะแกมมีโตไซต ซึ่งเปนระยะที่ติดตอสูผูอื่นไดโดยพาหะ
ยุงกนปลอง การเพิ่มพูนความรูดานโปรตีนของระยะนี้ที่มีบทบาทตอการตอบสนองภูมิคุมกัน จะนําไปสู 
การพัฒนาวัคซีนปองกันการติดตอ ซึ่งสามารถลดอัตราการติดเชื้อนี้ได งานวิจัยนี้เนนศึกษาการติดเชื้อของ 
พลาสโมเดียมฟลซิพารัม เนื่องจากพบไดมากที่สุดและมีอันตรายถึงขั้นชีวิต น้ําเหลืองของผูปวยที่ติดเชื้อมาลาเรีย
นี้ 97 ตัวอยางถูกนํามาประเมินแอนติบอดีตอโปรตีนของไชซอนตและแกมมีโตไซต ดวยวิธี IFA และ ELISA 
พบวามากกวา 66% ของตัวอยางมีแอนติบอดี ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีทั้งดานจีนโนมิคและโปรติโอมิค 
จึงไดทําการสังเคราะหโปรตีนที่จําเพาะขึ้น โปรตีนสมมุติฐานของแกมมีโตไซดที่ถูกสังเคราะหโดยวิธีปราศจาก
เซลลนั้น ถูกนํามาทดสอบปฏิกิริยากับน้ําเหลืองตัวอยาง ซึ่งมีคาไตเตอรสูงและมีผล IFA ที่แตกตางกัน พบวา 
ทําปฏิกิริยาออนๆ กับตัวอยางที่มีผลลบตอแอนติบอดีของไชซอนต โดยมีคาไมเกินสองเทาของตัวอยางที่ไมติด
เช้ือ อยางไรก็ตามผลของปฏิกิริยากับโปรตีนแกมมีโตไซดที่ถูกยอยเชิงกล (sonication) มีคาสูงมากถึง 4 เทาของ
ตัวอยางไมติดเชื้อ จึงสรุปไดวาโปรตีนที่สังเคราะหดวยวิธีปราศจากเซลลไมนาจะมีคุณสมบัติในการกระตุน 
การผลิตแอนติบอดีตามธรรมชาติไดดี แตโปรตีนที่กระตุนการผลิตแอนติบอดีนี้ยังคงมีอยูในโปรตีนที่ทําปฏิกิริยา
ภายในโปรตีนที่ถูกยอยเชิงกล การศึกษาอยางตอเนื่องเก่ียวกับโปรตีนที่ทําปฏิกิริยาภายในโปรตีนที่ถูกยอยเชิงกล 
อาจนํามาซึ่งการพบตัวแทนวัคซีน 
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ABSTRACT 
 Within the complex malaria cycle, gametocytes are responsible for transmission via the Anopheles 
mosquito. Increase knowledge of gametocyte proteins towards immune response will be used for the 
development of transmission blocking vaccine thus decreasing the rate of malaria infection. Focusing on 
Plasmodium falciparum infection, the most prevalent and fatal malaria species, 97 infected anti-malaria sera 
were evaluated for antibodies against schizont and gametocyte antigen by immunofluorescence assay (IFA) and 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). More than 66% were found positive by both assays. With the 
progress of both genomic and proteomic technologies, the expression or synthesis of specific proteins is 
possible. Cell-free expressed theoretical gametocyte proteins further reacted with high titer anti-malaria sera of 
either positive or negative IFA results indicated weak reactivity with anti-malaria sera negative for schizont 
antibody, no more than 2 times the optical density of uninfected plasma. On the other hand, that of crude 
gametocyte protein sonication produced a remarkably strong reaction, as high as 4 times of that of uninfected. 
These tested cell-free expressed proteins does not possess good characteristics for inducing natural antibody 
production but possible antigens within the sonicated crude gametocyte proteins are present as seen in their 
reaction. Continual investigation into reactive proteins in crude sonication may lead to a possible vaccine 
candidate. 
 

KEYWORDS : Malaria; Plasmodium  falciparum; Gametocyte; Antibody 
 

1. Introduction 
  Malaria is the world’s most important tropical disease. It is the leading cause of deaths and diseases 
worldwide. According to the World Health Organization, 47% of the world’s population, a total of 2,400 
million people, lives in malaria transmitted areas consisting of about 101 countries. As many as 300 to 500 
million people are infected with malaria annually (World Health Organization, 2006) of whom 700 to 2.7 
million die. With the increasing rate of morbidity and mortality, malaria has caused an enormous impact on 
both the economic status and well being of the subtropical and tropical areas (World Health Organization, 
2006).  
 This endemic disease is caused by protozoa from the genus Plasmodium. P. vivax, P. falciparum, P. 
ovale and P. malariae are the only four known species which cause human malaria (National Center for 
Infectious Disease, 2004). Of these four, P. vivax and P. falciparum are the most prevalent in the world. The 
latter causes cerebral malaria, a more severe and often fatal (Day, 1999). 
 The Plasmodium parasite’s life cycle is complex, having both asexual and sexual stages, alternating 
between the vertebrate host, human, and the invertebrate host, mosquito of the genus Anopheles (Carter and 
Ranford-Cartwright, 1998). The sporozoites from the mosquito vector are transmitted to humans by a single 
bite. This initiates the beginning of the exoerythrocytic stage also known as the incubation period (National 
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Center for Infectious Disease, 2004). When the exoerythrocytic schizont is fully developed, the liver cell bursts, 
releasing merozoites into the host’s blood stream. This then starts the human blood stage or erythrocytic stage 
(Fujioka and Aikawa, 1999), the easiest detectable stage. Some patients have only asexual stages consisting of 
rings, trophozoites, and shizonts; whereas a smaller group has sexual stages, gametocytes, present in their 
erythrocyte. The latter stage plays a key role in the transmission of malaria. Recent research has found that 
specific antibodies towards gametocyte lessen the development of oocyst within the mosquito thus causing a 
reduction in transmission (Tsuboi and others, 2003). This immunity is called transmission blocking immunity 
and primarily consists of antibodies which are specific to antigens involving the fertilization of the parasites 
(Drakeley and others, 2006). Currently, there is no malaria vaccine approved for human use (National Center 
for Infectious Disease, 2004) or a definite method of preventing this disease from spreading. So far, there is not 
enough information on which proteins or antigens are specific antigen to these antibodies(Sutherland, 2009); 
therefore, this study intends investigate and characterize selected gametocyte proteins synthesized by wheat 
germ cell-free protein production system as antigens inducing natural antibodies prevalent in P. falciparum 
infected patients in Thailand. 
 

2. Methodology 
 1. Plasma collection 

         1.1 Normal plasma collection: Blood were obtained from non-malaria infected donors of random 
blood groups during the year 2007. Plasma were separated from their erythrocytes by centrifugation and 
inactivated before conducting any further experiments. A total of 15 normal plasma have been obtained. Plasma 
were stored at -20 oC. 

         1.2 Anti-malaria plasma collection: Blood from Plasmodium falciparum infected donors, 
admitted to the Hospital for Tropical Diseases, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University in the year 
2005, were used. The blood sample collected had been heparinized. Anti-malaria plasma were collected by 
centrifugation and further inactivated before conducting any further experiments. Anti-malaria plasma were 
stored at -20 oC.  
 2. Schizont and gametocyte enrichment 
         The cultured schizonts or gametocytes with high parasitemia were adjusted to 20% hematocrit and over 
laid on top of freshly prepared 5 ml Percoll® [ 9 (Percoll® and 10X RPMI) : 1 1X RPMI], 60% Percoll® for 
schizont separation and 47% Percoll® for gametocyte separation. Then tubes were centrifuged at 2,800 rpm for 
25 min at 10 oC for schizont and 27 oC for gametocyte separation. The thin interface was carefully collected and 
washed thrice with 1X RPMI 1640 (Gibco™). The pellets were further processed for IFA and ELISA. 
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 3. Wheat germ cell-free protein production 
 Gametocyte genes were selected from Plasmodb.org which had high expression during gametocyte 
stage. Most of them translate to hypothetical proteins. Plasmids containing selected gametocyte genes were 
processed by PCR (94 oC X 2 min, 98 oC X 10 sec, 55 oC X 30 sec (35 cycles), 72 oC X 3 min (2 kb/min), 72 oC 
X 7 min, and 20 oC hold) by Taq polymerase. PCR product was checked by 1.0% Agarose gel electrophoresis. 
Transcription of genes for mRNA was done and precipitated for further synthesis. Wheat germ cell-free protein 
was synthesized using bilayer method (Sawaski and others, 2002). Upper buffer was added into each well of 
round bottom 96 well plates. The mRNAs of gametocyte proteins were resuspended in lower buffer avoiding 
bubbles. This solution is then loaded to the bottom of each well by not disturbing the interphase of the 2 buffers. 
The plates were sealed and incubated at 17 oC for 16 hr or overnight. The plates were later kept at – 80 oC. 
 4. Immunofluorescence assay 
         The schizont and gametocyte enriched pellet was diluted with phosphate saline buffer (PBS) [1:50] and 
spotted on 24 multiwell slides. Once the slides were dry, they were fixed with cold acetone and blocked with 
5% Fetal Calf Serum (FCS) in PBS, 1 hr in the dark at 37 oC. Anti-malaria and normal plasma with 1:25 
dilution were added. After 30 min similar to the previous condition, the slides were washed thrice before Rabbit 
Anti-Human IgG FITC with 1:50 dilution were added. This was also placed in the dark at 37 oC for 30 min. 
Before 50 μl of 80% Glycerol in PBS was placed on the slide for the coverslip to adhere, the slides were 
washed thrice with cold PBS. Once the coverslip was placed on, the slides were stored in moist chamber at 4 oC 
for no more than a week for further evaluation under fluorescent microscope. 
 5. Enzyme-linked immunosorbent assay 
 10 μg/ml of non-malaria infected erythrocyte protein, gametocyte proteins, schizont proteins in coating 
buffer, and cell-free expressed proteins were diluted [1:50] were used as antigen to coat each well of 96 well 
Nunc-immuno ™ plates overnight at 4 oC. Excess antigen buffer were removed and blocked with blocking 
buffer for 2 hr at room temperature. Then the wells were washed with TBS-T (0.05% Tween-20 in PBS) thrice. 
The anti-malaria and normal plasma were diluted to 1:100 in PBS and added to each well. Plates were 
incubated overnight at 4 oC. After washing thrice, Horseradish Peroxidase-conjugated Rabbit anti-Human IgG 
[1:2000] was added and incubated for 1 hr at room temperature. After washing with TBS-T thrice, 2,2’azino-di-
(3-ethylbenzthiaolin sulfonic acid) (ABTS) peroxidase substrate solution was added and incubated for another 
20 min in the dark at room temperature. Once the time period was reached, the enzyme reaction was measured 
by automated microplate reader at 405 nm. 
 

3. Results 
  Microscopic examination of malaria infection was done by medical technologist at the Hospital for 
Tropical Diseases, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. Schizont parasitemia were observed in 
thin blood sample films, whereas the presences of gametocytemia were evaluated by observing the stained thick 
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blood sample films under light microscope. All blood samples (100%) had Plasmodium falciparum schizont 
stage infected erythrocytes, but gametocyte infected erythrocytes were presented in only 50% of the samples. 
 Anti-malaria antibodies, naturally induced by malaria infection, were evaluated for the presence of 
antibodies by two assays immunofluorescence assay (IFA) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 
 

Table 1.  Percentage of plasma positive for Plasmodium falciparum schizont and gametocyte antibodies by 
IFA and ELISA. 

Assay Schizont Antibodies Gametocyte Antibodies 

IFA 66 67 

ELISA  79 84 
 Although all blood samples had schizont infected erythrocyte, but evaluation of naturally induced anti-
malaria schizont antibodies from 97 Plasmodium falciparum infected plasma by IFA showed that only 66% of 
the plasma were positive for anti-schizont antibodies, Table 1. ELISA confirmed the presence of such 
antibodies to 79% by using sonicated schizont antigens. Determination of ELISA cutoff point, 0.4, was based 
on the mean optical densities (OD) of 20 normal plasma, X  = 0.02, with the addition of 1 standard deviation 
(SD), 0.02, at 68% confidence. 
  Anti-gametocyte antibody positive samples evaluated by IFA showed bright green fluorescence on the 
gametocyte infected erythrocytes. Anti-gametocyte antibody by IFA showed 67% of the samples, Table 1, 
whereas gametocytemia had only 50%. The presence of anti-gametocyte antibodies in the plasma showed 84% 
positive by ELISA. Any sample with OD higher than 68% confidence value, X  + 1SD, of the infected sera was 
considered positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Comparison of antibody to malaria antigens in normal plasma and malaria infected plasma 
shown by ELISA. Antigens were prepared from schizont and gametocyte. Norm 1 and Norm 2 were 
reacted with schizont or gametocyte antigens respectively. Data are shown in median (horizontal bars), 
interquartile ranges (box plots), maximum and minimum (upper-lower lines). 
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 Antibodies against schizont antigens analyzed by ELISA, shown in Figure 1, indicated that the range of 
anti-schizont antibody level was wide, and some were similar to those of normal plasma. The antibody level 
range in normal plasma was narrow and the median is centered. Almost all plasma had high anti-gametocyte 
antibodies than that of the normal plasma, Norm 2. Only a few plasma samples had a similar OD level to that of 
the normal plasma. The range of anti-gametocyte antibodies was broad. 
  All 157 cell-free expressed gametocyte proteins were reacted with 5 pooled or combined anti-
gametocyte antibody positive plasma, having high OD levels. 13 gametocyte proteins with the highest OD 
values, protein number 83, 90.2, 96, 128, 150.2, 154, 160, 162, 165, 167, 178, 184, and 185 which were 
translated from gene codes PF08_0077, PF13_0220, PF10_0365, PFL 1265c, PFI 1345c, PF14_0672, 
PF10_0365, PF10_0190, MAL7P1.35, PF08_0017, PFI 1315c, PF13_0298, and PF11_0456, respectively, were 
selected to react with the selected 6 anti-malaria plasma. The SD of normal plasma OD against each cell-free 
expressed protein was nearly half the OD of the mean normal plasma. These positive reactions were very weak 
and not convincingly positive. Plasma numbers 74 and 35 had reaction with all the selected gametocyte 
expressed protein. These two infected plasma were negative for anti-schizont antibodies by IFA. Protein 162, 
167, 178, 184, and 185 also had weak reactivity with plasma number 77 and 94. Only 4 proteins, 128, 160, 184, 
and 185, had high reactivity of OD higher than mean of normal plasma with the addition of 2 S.D.   
 All four infected plasma were positive for anti-schizont and anti-gametocyte antibodies by ELISA, but 
anti-malaria serum number 74, 35, and 94 were negative for anti-schizont antibodies by IFA. Plasma number 91 
is also negative for anti-schizont antibodies by IFA but produced no reaction. Anti-gametocyte antibody present 
in the plasma does not always react with the gametocyte proteins. 
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Figure 2. Difference in optical densities  of anti-malaria antibodies of the 6 plasma (1 = no. 64, 2 = no. 77, 
3 = no. 74, 4 = no. 35, 5 = no. 94, 6 = no. 91) with sonicated gametocyte proteins ( ), sonicated schizont 
proteins ( ), protein 83 ( ), protein 90.2 ( ), protein 96 ( ), protein 128 ( ), protein150.2 ( ), protein 
154 ( ), protein 160 ( ), protein 162 ( ), protein 165 ( ), protein 167 ( ), protein178 ( ), protein 184 
( ), and protein 185( ). All OD values were subtracted by mean OD of normal plasma reacting with the 
corresponding protein tested and 1 SD. 
 
 Difference in OD of the reaction of anti-malaria antibodies with sonicated schizont proteins, sonicated 
gametocyte protein, and expressed gametocytes, Figure 2, showed that the OD of the reaction with gametocyte 
sonicated protein is higher than the OD reaction with selected expressed gametocyte proteins by 4 folds. Plasma 
number 4 was the only plasma having OD reaction to expressed gametocyte proteins higher than the OD 
reaction to expressed gametocyte proteins. 
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4. Conclusion 
 This study focuses on naturally induced antibodies during Plasmodium falciparum infection. 
Examination of anti-malaria antibodies to schizont antigens and gametocyte antigens was done by two assays, 
IFA and ELISA. Percentages positive for anti-schizont antibodies were slightly lower than parasitemia but that 
of anti-gametocytemia were higher. This suggests that gametocyte detection by light microscopy, the gold 
standard should not be used for gametocytemia. Some other molecular means of detection may be the solution.  
 Comparison of anti-schizont and anti-gametocyte antibody presence showed that P. falciparum infection 
produced higher levels of anti-gametocyte antibodies even though the gametocyte density is greatly lower than 
schizont density. The production of antibodies does not depend on the density of the parasite. Classification of 
the anti-malaria plasma revealed that most of the plasma were positive for both anti-schizont and anti-
gametocyte. Cell-free expressed gametocyte proteins showed little reaction with the selected anti-malaria 
plasma, thus indicating that these proteins possess little characteristics as a prominent antigen. Two plasma had 
weak reactions with all the selected proteins. Some proteins reacted with 4 plasma that were of different 
classification.  
 The selected proteins slightly induced antibody , however, the antigen producing high reaction to with 
the gametocyte antigen is still present and remains anonymous. The OD of the infected plasma to sonicated 
gametocyte protein is 4 times higher than that to the gametocyte proteins. Certain gametocyte surface antigens 
such as Pfs230 and Pfs48/45 have been found to induce antibody production (Sutherland, 2009); however, 
further research to pin point the protein with natural antibody production properties should be carried out.  
The success of this find will contribute to the development of new and possible transmission blocking vaccine. 
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การเคลือบผิวเย่ือแผน PVDF ดวยไคโตซาน เพื่อปองกัน 
การเปยกในกระบวนการกลั่นแบบออสโมติก 

COATING OF MICROPOROUS PVDF MEMBRANES WITH  
CHITOSAN FOR PROTECTION AGAINST WETTING IN  

OSMOTIC DISSTILLATION PROCESS 
 

กิตติคุณ เมฆทรัพย 
อําไพ ชนะไชย 

รัตนา จิระรัตนานนท 
ภาควชิาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของการเคลือบผิวเยื่อแผนเสนใยกลวง  PVDF  ซึ่งเปนโพลิเมอรที่มีคุณสมบัติไมชอบ

น้ําดวยไคโตซานที่มีคุณสมบัติชอบน้ําสูง เพื่อปองกันการเปยกจากน้ํามันในน้ําผลไมในกระบวนการกลั่นแบบ
ออสโมติก (OD) โดยเปนการเคลือบไคโตซานภายนอกทอของเสนใย  ผลการทดสอบ FTIRและ SEM พบวา    
ไคโตซานสามารถเคลือบติดที่ผิวของเยื่อแผน PVDF ไดดี  และการเคลือบผิวดวยไคโตซานสงผลใหคาฟลักซน้ํา
ที่ผานเยื่อแผนมีคาสูงขึ้นเล็กนอย ในการทดสอบการปองกันการเปยกของเยื่อแผนดวยน้ํามัน (limonene เขมขน  
2 %vol) เปนเวลา 5 ช่ัวโมง พบวาเยื่อแผนที่มีการเคลือบผิวดวยไคโตซานสามารถปองกันการเปยกได และยังมี 
คาฟลักซคงที่ตลอดการทดลอง สวนเยื่อแผนที่ไมมีการเคลือบผิวจะเกิดการเปยกอยางชัดเจน  โดยตรวจพบเกลือ 
CaCl2 ที่แพรผานมาดานรีเทนเทท และมีคาฟลักซลดลงถึง 29.27 % ที่เวลา 5 ช่ัวโมง ในการทดสอบหาคา 
การสูญเสียสารใหกลิ่นรสดวย Ethyl acetate และ Ethyl hexanoate พบวา การเคลือบผิวเยื่อแผนดวยไคโตซานมี
สวนชวยลดการสูญเสียสารใหกลิ่นรสได  

 

คําสําคัญ : กระบวนการกลั่นแบบออสโมติก การเคลือบผิวเยื่อแผน การเปยก  

 

ABSTRACT 
This reserch studied the coating of hydrophobic membrane PVDF with chitosan which was the high 

hydrophilicity substance for protection against wetting by oils from fruit juice in osmotic distillation process.  
FTIR and SEM results indicated that chitosan was well coated on PVDF membrane surface. Coating of 
membrane with chitosan resulted in membrane with higher flux. The protection against wetting of the 
membranes was tested by oil solution (limonene 2 %v) for 5 hr. The results indicated that the coated mambrane 
was succesful in protecting the membrane against wetting-out and maintaining the permeant flux along the test. 
An uncoated membrane was tremendously wetting-out which was shown by the existence of CaCl2 in the 
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retentate solution and the decreasing of the permeant flux. The permeate flux of the uncoated mambrane was 
decreased by 29.27% after 5 hr of OD operation of limonene oil. In testing of flavor (ethyl acetate and ethyl 
hexanoate) loss during OD, the results indicated that the chitosan coating on the membrane provided the 
decreasing of of flavor loss. 

 

KEYWORDS: Osmotic disstillation, Membrane coating, Wetting  
 

1. บทนํา 
การเพิ่มความเขมขนของน้ําผลไมในปจจุบัน มีดวยกันอยูหลายวิธี ไดแก การระเหยน้ําออก (Evaporation 

concentration) การทําความเขมขนเยือกแข็ง (freeze concentration) และกระบวนการออสโมซิสผันกลับ  (Reverse 
osmosis) ซึ่งแตละวิธีอาจมีขอเสียตางๆกัน เชน การสูญเสียกลิ่นและรสชาติจากความรอน การมีคาใชจายใน
กระบวนการที่สูงและมีขีดจํากัดในการเพิ่มความเขมขน กระบวนการกลั่นแบบออสโมติก (Osmotic distillation) 
จึงเปนอีกทางเลือกที่กําลังไดรับความสนใจ เพราะสามารถดําเนินการไดที่อุณหภูมิ และความดันปกติ สามารถ
เพิ่มความเขมขนไดสูงสุดถึง 75% TSS (Bui and others, 2004:237-245) และใชตนทุนที่ตํ่า แตมีขอเสียที่สําคัญ    
2 ขอ คือ เยื่อแผนที่ใชอาจเกิดการเปยกจากน้ํามันในน้ําผลไม (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543:7, 12) ทําใหฟลักซจาก
การดําเนินการลดลงและเสียคุณสมบัติในการแยกสาร และแมวากระบวนการนี้จะไมไดทําลายสารใหกลิ่นรสของ
น้ําผลไม แตยังคงมีการสูญเสียสารใหกลิ่นรสบางสวนผานรูพรุนของเยื่อแผนที่ใช (Barbe and others, 1998:67-75)  

การเปยกของเยื่อแผน เกิดจากการมีน้ํามันไปยึดเกาะที่ผิวหนาของเยื่อแผน น้ํามันในน้ําผลไมเปนสาร
ประเภทไมชอบน้ําเชนเดียวกันกับเยื่อแผนที่ใช จึงเกิดการดูดซับและสะสมที่ผิวหนาของเยื่อแผน สงผลใหแรงตึง
ผิวของสารละลายบริเวณผิวหนาเยื่อแผนลดลง ทําใหน้ําซึมผานรูพรุนไปได  การเปยกของเยื่อแผนจะสงผลให
ความตานทานการผานเยื่อแผนของไอน้ําเพิ่มมากขึ้น เพราะโมเลกุลนํ้ามีความสามารถในการแพรในสภาพ
ของเหลวไดนอยกวาในสภาพกาซ เมื่อการเปยกเกิดขึ้นอยางสมบูรณ การแพรผานของโมเลกุลนํ้าจะไมอยูในรูป
ของไอน้ําอีกตอไป และสารละลายทั้งสองดานจะผสมกันจนคาฟลักซเปนศูนย งานวิจัยนี้จึงสนใจในการปองกัน
การเปยกของเยื่อแผน โดยการนําพอลิเมอรชนิดชอบน้ํามาเคลือบผิวหนาของเยื่อแผน เพราะพอลิเมอรชอบน้ําจะ
ยอมใหน้ําเคลื่อนที่ผานไปได แตจะกักสารที่ไมละลายนํ้าไว น้ํามันจึงไมสามารถผานรูพรุนของพอลิเมอร ชอบน้ํา
เขาไปสัมผัสกับเยื่อแผนได จึงไมเกิดการเปยกขึ้น 

Mansouri และ Fane (1999:103-120) ไดทําการเคลือบผิวเยื่อแผน PVDF ดวย polyvinyl alcohol (PVA) 
เพื่อปองกันการเปยกจากน้ํามัน (limonene) ในการเพิ่มความเขมขนของน้ําตาลซูโครสดวยกระบวนการ OD  
โดยทําการเคลือบผิวเยื่อแผน PVDF ดวยการจุมเยื่อแผนลงในสารละลายเคลือบผิวโดยตรง (Dip Coating)  
และศึกษาการใชสารเชื่อมขวาง Glutaraldehyde กับ Maleic acid พบวา เยื่อแผนที่ผานการเคลือบผิวแลวสามารถ
ปองกันการเปยกเยื่อแผนจากน้ํามันไดดี โดยทําการทดสอบดวยการนําเยื่อแผนที่เคลือบผิวแลวไปใชเพิ่มความ
เขมขนสารละลายที่มีน้ํามันอยูถึง 1 %wt เปนเวลา 1 ช่ัวโมง พบวา เยื่อแผนยังไมเกิดการเปยก และมีสภาพที่ดีอยู
เมื่อมองดวยตาเปลา (ไมมีการหลุดลอกของสารเคลือบผิว) ขณะที่เยื่อแผนที่ไมมีการเคลือบผิวจะเกิดการเปยก
อยางรวดเร็วที่ความเขมขนของน้ํามันเพียง 0.2 %wt เทานั้น  
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จากงานวิจัยที่ผานมาพบวาการเคลือบผิวเยื่อแผนไมชอบน้ํา เชน PTFE และ PVDF ดวยพอลิเมอรชอบน้ํา 
เชน Alginic acid (Xu and others, 2005:19-25) และ PVA (Mansouri, 1999:103-120) สามารถชวยปองกัน 
การเปยกของเยื่อแผนในกระบวนการ OD ไดดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจใชไคโตซานซึ่งเปนสารที่มีความชอบน้ํา
สูงมาเปนสารเคลือบผิวเยื่อแผน เพื่อศึกษาผลของการเคลือบผิวเยื่อแผนที่มีตอการเปยก และการเกิดฟาวลิง 
รวมถึงศึกษาผลที่มีตอคาการสูญเสียสารใหกลิ่นรส  
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 สารเคมี 

Chitosan (CS) ของบริษัท เอ็นเอ็นซี โปรดักส, Acetic acid ของบริษัท LAB-SCAN, CaCl2•2H2O ของ
บริษัท VolChem, Limonene และ Formaldehyde (FM) ของบริษัท Sigma Aldrich, Ethyl acetate ของบริษัท 
BDH, Ethyl hexanoate และ Ethanol ของบริษัท Merck และ NaOH ของบริษัท CARLO ERBA  

2.2 เย่ือแผนท่ีใช 
งานวิจัยนี้ใชเยื่อแผนเสนใยกลวงทําจาก polyvinylidenefluoride (PVDF) ผลิตโดยบริษัท Memcor (South 

Windsor, New South Wales, Australia) ซึ่งมีเสนผานศูนยกลางภายใน 800 μm เสนผานศูนยกลางภายนอก 1300 
μm ขนาดรูพรุน 0.2 μm และเปนเยื่อแผนที่ไมชอบน้ํา สวนโมดูลทํามาจากแกวมีความยาว 250 mm และมีเสน
ผานศูนยกลางภายในเทากับ 8 mm โดยใน 1 โมดูลบรรจุเยื่อแผนเสนใยกลวงจํานวน 15 เสน ความยาวของ       
เยื่อแผนเสนใยกลวงที่ใชในการถายเทมวล คือ 225 mm  คิดเปนพื้นที่ในการถายเทมวลเทากับ 0.01378 m2 

2.3 การเคลือบผิวเย่ือแผนดวยไคโตซาน 
2.3.1 การเตรียมสารละลายเคลือบผิว 
ละลายไคโตซานในสารละลายกรดอะซิติกเขมขน 2 %wt โดยมีความเขมขนของไคโตซาน 0.1, 0.5, 1, 

2%w/v ซึ่งเปนชวงความเขมขนที่ใชในงานวิจัยของ Tsai และคณะ ทําการกวนใหไคโตซานละลายเปนเวลา 20 
นาที จากนั้นจึงนําไปกรองเพื่อกําจัดสิ่งเจือปนในไคโตซานออก จนไดสารละลายไคโตซานที่พรอมจะนําไปใช
ในการเคลือบผิว  

2.3.2 วิธีการเคลือบผิวเย่ือแผน 
 ในงานวิจัยนี้จะทําการเคลือบผิวเยื่อแผน PVDF ชนิดเสนใยกลวง ดวยวิธีการ Dip-coating โดยจะนํา  

เยื่อแผนมาจุมลงในสารละลายเคลือบผิวเปนเวลา 5 นาที จากนั้นจึงนําออกมาทําใหแหงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 
60 นาที เพื่อใหเกิดความสม่ําเสมอในการเคลือบมากขึ้น กอนนําไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 45, 50 และ 55 องศา
เซลเซียส ที่แตละอุณหภูมิเปนเวลา 1 ช่ัวโมง และที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง (Tsai and 
others, 2008:146-155) เพื่อระเหยตัวทําละลายออก นําเยื่อแผนที่ไดมาแชลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
เขมขน 4 %w/v ในสารละลายเอทานอล 50 %v เปนเวลา 60 นาที เพื่อทําใหฟลมของไคโตซานอยูในรูปที่ไม
ละลายนํ้า จากนั้นนํามาแชลงในสารละลายเอทานอล 50 %v เปนเวลา 5 นาที กอนนําไปลางดวยน้ําสะอาดอีก 3-4 
ครั้ง เพื่อกําจัดสารปนเปอนออกใหหมด จึงนําเยื่อแผนที่ไดไปทําใหแหงที่อุณหภูมิหอง กอนนําไปใชงานตอไป  

 
                   



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 216 

2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติของเยื่อแผน 
2.4.1 การวัดฟลักซน้ํา 
ทําการติดตั้งเยื่อแผนในชุดทดลองดังภาพประกอบ1 โดยสารปอนจะถูกปมดวย Peristaltic pump จาก 

Feed tank ไปที่ดาน tube และปอนสารละลายเกลือไปที่ดาน shell ของเสนใยรูพรุน ผาน Flow meter  ควบคุม
อัตราการไหลของสารปอนและสารละลายเกลือที่ 455.3 และ 452.4 ml/min ตามลําดับ ซึ่งทําใหความเร็วของสาร
ปอนและสารละลายเกลืออยูที่ 0.25 และ 1 m/s ตามลําดับ ซึ่งมีระบบดานปอนเปนระบบปด ทําใหสามารถรักษา
ระดับน้ําที่ปเปตได ควบคุมอุณหภูมิของทั้งสองดานไวที่ 25 oC โดยบันทึกระดับน้ําที่ลดลงของปเปตทางดานสาร
ปอนทุกๆ 5 นาที ทําการวัดคาฟลักซน้ําของแตละเยื่อแผนซ้ํามากกวา 3 ครั้ง แลวคัดเลือกขอมูลที่ไดมาใชอธิบาย
ผล 

 

 
 ภาพประกอบ 1  ชุดทดลองในกระบวนการ OD (1) Hollow fiber module (2) Thermometer                       

(3) Peristaltic pump (4) Flow meter 5) Pipette (6) อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 
 

2.4.2 คารอยละการสูญเสีย Ethyl acetate และ Ethyl hexanoate ของเยื่อแผน 
ในการหาคารอยละการสูญเสียของ Ethly Acetate และ Ethyl hexanoate 500 mg/l จะทําการเก็บ

ตัวอยางสารละลายดานรีเทนเทท ทั้งกอนและหลังจากผานกระบวนการเปนเวลา 7 ช่ัวโมง จากนั้นวิเคราะหหา
ความเขมขนของ Ethyl acetate และ Ethyl hexanoate ดวยเครื่อง Gas Chromatography (GC-14B) ซึ่งใช Column 
J&W DB-Wax ในวิเคราะหแบบไอโซเทอรมอล โดยตั้งอุณหภูมิที่ Injector 230 oC อุณหภูมิที่ Detector 250 oC 
(FID) และตั้งอุณหภูมิของ Oven 40 oC  สําหรับวิเคราห Ethyl acetate และ 65 oC สําหรับวิเคราห Ethyl hexanoate 
นําคาความเขมขนที่ไดมาคํานวณคารอยละการสูญเสียสารใหกลิ่นรส  

2.4.3 ลักษณะการยึดเกาะของสารเคลือบผิวท่ีผิวหนารูพรุน 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของความเขมขนของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีตอลักษณะการยึดเกาะของไค

โตซานในโครงสรางรูพรุน โดยการตรวจสอบโครงสรางของเยื่อแผนดวยเครื่อง Scanning electron microscopy 
(SEM)  

2.4.4 ตรวจสอบการเชื่อมขวางของสารเคลือบผิว 
ในการตรวจสอบการเคลือบติดของไคโตซาน และการเชื่อมขวางของสารเคลือบผิว จะวิเคราะหไดจาก  

เครื่อง Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopyโดยสังเกตจากหมูฟงกชันและพันธะที่เกิดขึ้นในเยื่อแผน 
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2.4.5 ตรวจสอบการเปยกของเยื่อแผน  
ตรวจสอบโดยนําสารละลายดานรีเทนเททมาไตเตรตดวยสารละลายซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) เขมขน 

0.0124 M โดยใชสารละลายโพแตสเซียมโครเมต (K2CrO4) เปนอินดิเคเตอร หากเยื่อแผนเกิดการเปยกจะได
ตะกอนสีขาว (AgCl) ออกมา และในกรณีที่ไมเกิดการเปยกจะไดตะกอนสีแดง (Ag2CrO4)  

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ 
3.1 ผลของการเคลือบผิวเย่ือแผนที่มีตอคาฟลักซน้ํา 
จากการเคลือบผิวเยื่อแผนดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ กัน สามารถแสดงความสัมพันธ

ของคาฟลักซน้ําที่ผานเยื่อแผนกับเวลาได ดังภาพประกอบ2 และตรวจสอบการยึดเกาะของไคโตซานดวยเครื่อง 
Scanning electron microscopy (SEM) ดังแสดงในภาพประกอบ 3-5  
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ภาพประกอบ 2  ฟลักซน้ํากับเวลา โดยใชเย่ือแผนท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ 

 

a)  b)  
ภาพประกอบ 3 a) ภาพหนาตัดขวาง  b) ภาพพื้นผิวของเย่ือแผนที่มีการเคลือบผิวดวยไคโตซานเขมขน 0.1 %w/v 

 

a)  b)  
ภาพประกอบ 4 a) ภาพหนาตัดขวาง  b) ภาพพื้นผิวของเย่ือแผนที่มีการเคลือบผิวดวยไคโตซานเขมขน 0.5 %w/v 
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a.  b.  
ภาพประกอบ 5 a) ภาพหนาตัดขวาง  b) ภาพพื้นผิวของเย่ือแผนที่มีการเคลือบผิวดวยไคโตซานเขมขน 0.2 %w/v 

 
จากผลการทดลองทําใหทราบวา ความเขมขนของสารละลายไคโตซานที่เพิ่มขึ้นไมไดทําใหฟลักซน้ํามีคา

ลดลง  ในทางตรงกันขามกลับพบวาคาฟลักซน้ําที่ผานเยื่อแผนมีคามากขึ้น ดังแสดงในภาพประกอบ2 และจาก
การตรวจ สอบการยึดเกาะของไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ พบวา ไคโตซานสามารถยึดเกาะกับเยื่อแผนได  
โดยไคโตซานจะปกคลุมพื้นผิวของเยื่อแผนไดบางสวนที่ความเขมขนของไคโตซาน 0.1 %w/v ดังภาพประกอบ
3b. และเมื่อใชความเขมขนของไคโตซาน 0.5 %w/v จะเห็นวาไคโตซานไดปกคลุมพื้นผิวเยื่อแผนไดหมดจนมอง
ไมเห็นรูพรุนของ เยื่อแผนดังภาพประกอบ 4b. และเมื่อใชความเขมขนของไคโตซานที่ 2 %w/v พบวา เกิดช้ัน
ฟลมหนาที่ผิวหนาของเยื่อแผนมากขึ้น  

เมื่อเปรียบเทียบผลของคาฟลักซน้ํา กับลักษณะการยึดเกาะของไคโตซานที่เกิดขึ้น สามารถอธิบายไดวา 
การเคลือบผิวเยื่อแผนดวยไคโตซานไดชวยเพิ่มความชอบน้ําใหกับเยื่อแผนที่บริเวณผิวหนา ลดแรงผลักระหวาง    
เยื่อแผนกับน้ํา ทําใหน้ําสามารถแพรผานเยื่อแผนรูพรุนไดดีขึ้น สงผลใหคาฟลักซสูงขึ้นกวาเยื่อแผนที่ไมมี 
การเคลือบผิว โดยการเคลือบผิวดวยไคโตซานที่มีความเขมขนสูงกวา 0.5 %w/v จะใหคาฟลักซที่ใกลเคียงกัน  

3.2 ผลของการเคลือบผิวเย่ือแผนที่มีตอการปองกันการเปยก 
ไดทําการทดสอบการเปยกของเยื่อแผนโดยนําไปผานกระบวนการ OD โดยใช Limonene เขมขน 2%v  

เปนสารปอนของระบบ ทําการเก็บตัวอยางสารละลายดานรีเทนเททไปทดสอบดูการเปยกของเยื่อแผนหลังผาน
ไป 5 ช่ัวโมง พบวา เยื่อแผนที่มีการเคลือบผิวจะไมเกิดการเปยกสมบูรณขึ้น เพราะไมพบการซึมผานของเกลือมา
ทาง ดานรีเทนเททเลย ซึ่งตางกับเยื่อแผนที่ไมมีการเคลือบผิวจะเกิดการเปยกขึ้นชัดเจน โดยสามารถวัดความ
เขมขนของเกลือที่ซึมผานออกมาทางดานรีเทนเททไดถึง 18.86 mg/l สามารถแสดงผลของฟลักซน้ําที่เวลาตางๆ
ไดดังภาพประกอบ6 พบวาคาฟลักซน้ํามีคาลดลงจากเดิมสําหรับเยื่อแผนที่ไมมีการเคลือบผิว แตแทบจะไมลดลง
เลยสําหรับเยื่อแผนที่ผานการเคลือบผิวแลว  
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ภาพประกอบ 6 ฟลักซน้ํากับเวลา โดยใชเย่ือแผนท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซานที่ความเขมขนตางๆ 
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ภาพประกอบ 7  ฟลักซน้ํากับเวลา กอน และหลังจากแชเย่ือแผนเคลือบผิวดวยไคโตซาน 2 %w/v ในสารละลาย  
  limonene 4 %v เปนเวลา 48 ชั่วโมง

 
ในการทดสอบความสามารถในการปองกันการเปยกในระยะยาวของเยื่อแผนที่มีการเคลือบผิว โดยการแช

เยื่อแผนทั้งที่ไมเคลือบผิวและเคลือบผิวดวยไคโตซาน 2%w/v ในสารละลาย limonene เขมขน 4%v เปนเวลา 48 
ช่ัวโมง จากนั้นนํามาวัดฟลักซน้ําอีกครั้ง พบวาเยื่อแผนที่เคลือบผิวสามารถรักษาคุณสมบัติความไมชอบน้ําไวได 
แมคาฟลักซน้ําจะลดลงจาก 0.206 มาอยูที่ 0.165 kg/h.m2 ดังแสดงในภาพประกอบ7 ในขณะที่เยื่อแผนที่ไมมีการ
เคลือบผิวมีคาฟลักซลดลงเปนศูนย และสูญเสียคุณสมบัติไมชอบน้ําชัดเจน สามารถตรวจพบปริมาณเกลือไดถึง 
0.578 กรัม ที่เวลา 15 นาทีแรกของการทดลอง  

3.4 ผลของการเคลือบผิวเย่ือแผนที่มีตอการสูญเสียสารใหกล่ินรส 
ไดทําการทดลองเปรียบเทียบคาฟลักซของน้ํา (JW) และสารใหกลิ่นรส (JV) สําหรับเยื่อแผนที่มีการเคลือบผิว

ดวยไคโตซานเขมขน 2%w/v และเยื่อแผนที่ไมมีการเคลือบผิว ซึ่งสามารถแสดงผลไดดังตาราง 1 และ 2 
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ตาราง 1  เปรียบเทียบคาฟลักซของน้ํา คาฟลักซของ Ethyl acetate และคารอยละการสูญเสียในกระบวนการ OD 
ของสารละลาย Ethyl acetate 500 ppm เปนเวลา 7 ชั่วโมง  

 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบคาฟลักซของน้ํา คาฟลักซของ Ethyl hexanoate และคารอยละการสูญเสียในกระบวนการ 

OD ของสารละลาย Ethyl hexanoate 500 ppm เปนเวลา 7 ชั่วโมง 

 
 

ดังตาราง 1 และ 2 จะเห็นไดวา เยื่อแผนที่นํามาทดสอบทั้งสองชนิด มีคาฟลักซ (Jv) และรอยละการสูญเสีย 
Ethly acetate ในปริมาณไมตางกันมาก โดยเยื่อแผนที่ไมมีการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 2%w/v มีคาสูงกวา
เล็กนอย กลาวไดวาสารเคลือบผิวไคโตซานสามารถกักกันโมเลกุลของ Ethyl acetate และ Ethyl hexanoate ไวได
สวนหน่ึง เมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางคาฟลักซของสารใหกลิ่นรสกับคาฟลักซของน้ํา (Jv/Jw)  
จะพบวาเยื่อแผนที่มีการเคลือบผิวมีความเหมาะสมในการนําไปใชงานมากกวา เพราะสามารถใหโมเลกุลนํ้าแพร
ผานไดดีกวาเยื่อแผนที่ไมมีการเคลือบผิว และกักกันสารใหกลิ่นรสในกระบวนการไดมากกวา  
 

4. สรุปผลการทดลอง 
เยื่อแผนที่มีการเคลือบผิวดวยไคโตซานสามารถปองกันการเปยกไดดี และลดการสูญเสียสารใหกลิ่นรสได

ในปริมาณหนึ่ง โดยเยื่อแผนที่ทําการเคลือบผิวดวยไคโตซานเขมขน 2%w/v สามารถรักษาคุณสมบัติไมชอบน้ํา
ของเยื่อแผนในสารละลาย limonene เขมขน 4 %w/v ไดเปนเวลาอยางนอย 48 ช่ัวโมง การเคลือบผิวเยื่อแผนดวย
ไคโตซานไมไดทําใหคาฟลักซน้ําที่ผานเยื่อแผนลดลง แตกลับทําใหคาฟลักซของเยื่อแผนมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
งานวิจัยนี้ไดชวยเพิ่มคุณคาของไคโตซาน โดยนํามาชวยลดขอดอยของเยื่อแผนในกระบวนการกลั่นแบบ 
ออสโมติกไดในหลายดาน จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งในการศึกษาเพิ่มเติมกับเยื่อแผนชนิดอื่นๆ เพื่อเปน 
การสงเสริมอุตสาหกรรมน้ําผลไมใหมีความล้ําหนามากขึ้น 
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บทคัดยอ 
           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอัตราภาระสารอินทรียที่มีตอประสิทธิภาพและการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศสองขั้นตอน ในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล  โดยใชถังสรางกรด
ชนิดถังกวนผสมสมบูรณ ขนาด 1.7 ลิตร ตออนุกรมกับถังสรางมีเทนชนิดยูเอเอสบี ขนาด 10 ลิตร  โดยถังสราง
กรดมีระยะเวลา กักน้ํานาน 12 ช่ัวโมง และถังสรางมีเทนชนิดยูเอเอสบีมีระยะเวลากักน้ํานาน 2.8 วัน ความเขมขน
ของตะกอนจุลินทรียในระบบประมาณ 66,354 มก./ล.  และความเร็วไหลขึ้นในถังยูเอเอสบี เทากับ 0.5 ม./ชม.  
การทดลองกระทําที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 3.8 , 7.0 , 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ตามลําดับ   
โดยการเจือจางน้ําเสียดวยน้ําประปาใหมีความเขมขนซีโอดีเทากับ 12,532  23,453  33,653 และ 39,015 มก./ล. 
ตามลําดับ  อัตราสูบน้ําเขาระบบเทากับ 3.5 ลิตร/วัน  คงที่ตลอดการทดลอง 
 ผลการวิจัยจากการทดลองที่อัตราภาระสารอินทรีย 3.8 , 7.0 , 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  พบวาที่
อัตราภาระสารอินทรีย 3.8 – 10.0 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน มีประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายไดของถังสรางกรด
เทากับ 12.0 – 21.8% ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายไดเทากับ 57.8 ± 0.3% ปริมาณกรดไขมันระเหยของน้ํา
ทิ้งจากถังยูเอเอสบี 515 – 1,866 มก./ล.(ในเทอมของกรดอะซิติก) อัตราการผลิตกาซมีเทนประมาณ 0.24 - 0.31 
ลติร/กรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด  และที่อัตราภาระสารอินทรีย 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน มีประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี
ละลายไดของถังสรางกรดเทากับ 21.4% ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายไดเทากับ 39.1% ปริมาณกรดไขมัน
ระเหยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี 2,575 มก./ล.(ในเทอมของกรดอะซิติก) อัตราการผลิตกาซมีเทนประมาณ 0.22 
ลิตร/กรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด 

                            จากการทดลองสามารถสรุปไดวา  การใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศสองขั้นตอน ในการบําบัด    
น้ําเสียจากการผลิตเอทานอลนั้นมีขอจํากัดในเรื่องการสะสมของกรดไขมันระเหยและการหลุดและแตกออกของ
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เม็ดตะกอนจุลินทรีย เมื่ออัตราภาระสารอินทรียมีคาสูงเกินไป  กลาวคือ  ระบบจะสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพจนถึงอัตราภาระสารอินทรียไมเกิน 10.0 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  ซึ่งเปนคาสูงสุดที่ระบบมีคากรด
ไขมันระเหยในระดับที่ยังไมสงผลตอระบบ  จากนั้นระบบมีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพลดลงอยางรวดเร็วเมื่อ
อัตราภาระสารอินทรียมีคาเพิ่มมากขึ้น 

 

คําสําคัญ :  การยอยสลายแบบไรออกซิเจน ถังปฏิกิริยาสรางกรด ถังปฏิกิริยายูเอเอสบี กระบวนการสรางกรด 

กระบวนการสรางมีเทน 
 

ABSTRACT 

 The aim of this research was to study the performance of two-phase Anaerobic treatment in treating 
wastewater from ethanol distillery process, using 1.7 L-CSTR acidification tank connected with 10 L-UASB 
tank in series. The retention time of acidification tank and UASB tank was 12 hours and 2.8 d, respectively, 
using 0.5 m/hr upflow velocity and MLSS concentration 66,354 mg/l. Organic loading rates were 3.8, 7.0, 10.0 
and 11.7 kgCOD/m3-d. Real wastewater were diluted in tap water to obtain the COD concentration of 12532, 
23453 , 33653 , and 39015 mg/l. While the flowrate was kept constant at 3.5 l/d throughout all experiments. 
 From the experiment, at organic loading rate of 3.8 – 10.0 kg COD/m3-d, the soluble COD removal 
efficiencies of the acidification tank were 12.0 – 21.8%. The soluble COD removal efficiencies were 57.8 ± 0.3 
%. The effluent VFA were 515 – 1866 mg/l (as CH3COOH). Methane yield were approximate 0.24 - 0.31 l/g 
COD removed. At organic loading rate of 11.7 kgCOD/m3-d, the soluble COD removal efficiency of the 
acidification tank was 21.7%. The soluble COD removal efficiency was 39.1%. The effluent VFA was 2575 
mg/l (as CH3COOH). Methane yield was approximate 0.22 l/g COD removed 
 In conclusion, two-phase Anaerobic treatment treating wastewater from ethanol distillery process had 
limitation VFA accumulation and washing out of granules when the organic loading rate was too high i.e. the 
system would work efficiently to reach the organic loading rate of 10.0 kgCOD/m3-d. The organic loading rate 
of 10.0 kgCOD/m3-d was the highest operating value without VFA accumulation effect. After that the system 
efficiency tended to decrease when the organic loading rate increased. 
 

KEYWORDS : Anaerobic digestion; Acidification tank; UASB; Acidogenesis; Methanogenesis 

 

               1.  บทนํา 
 เนื่องจากแนวโนมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีราคาที่สูงขึ้น  ประเทศไทยจึงพยายามพึ่งพาตนเอง

โดยใชพลังงานทดแทน ที่สามารถผลิตไดเองเพื่อลดปริมาณการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ เชนการใช 
เอทานอลเปนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยผสมเขากับน้ํามันเบนซินกลายเปนน้ํามันแกสโซฮอล  การผลิตเอทานอล  
1 ลบ.ม. จะเกิดน้ําเสียประมาณ 10 ลบ.ม. และมีคาซีโอดีสูงประมาณ 80,000-100,000 มก./ล. มีพีเอชต่ํา   
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กลิ่นแรง และมีสีน้ําตาลเขม  นอกจากนั้นในน้ําเสียยังมีธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม 
อีกเปนจํานวนมาก 

 การบําบัดน้ําเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลดวยระบบไรออกซิเจนเปนที่นิยมใชกันมาก เชน ระบบบอ   
แตก็มีปญหาจากการใชพ้ืนที่มาก ปญหาเรื่องกลิ่น และการปนเปอนน้ําใตดิน  สวนระบบอัตราสูง(High Rate) 
นิยมใชกันมากเชนกัน  และมีขอไดเปรียบระบบบอในเรื่องการประหยัดพื้นที่  และมีประสิทธิภาพของระบบ 
สูงกวา  เนื่องจากถังปฏิกิริยาแบบอัตราสูงมีขอดีคือเวลากักน้ําและเวลากักตะกอนไมเกี่ยวของกัน  ทําใหจุลชีพ
แบบไรออกซิเจนซึ่งเจริญเติบโตชาสามารถคงอยูไดในถังปฏิกิริยา  โดยไมขึ้นกับอัตราการไหลของน้ําเสีย   
แตเนื่องจากระบบบําบัดแบบไรออกซิเจน  มีวิถีการยอยสลายที่ซับซอน ยากตอการทําความเขาใจ ยากตอ 
การออกแบบและดําเนินการใหถูกตองและเหมาะสม  ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้จะถูกนําไปวิเคราะหถึง
พฤติกรรมของระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรออกซิเจนโดยใชระบบยูเอเอสบีสองขั้นตอน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาระสารอินทรีย  ซึ่งทําใหสามารถใชคาที่ไดจากการทดลองเพื่อการออกแบบและควบคุมการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสียจริง  ทําใหสามารถออกแบบไดอยางเหมาะสมและประหยัดรวมถึงสามารถวางแผนการ
ดําเนินการควบคุมระบบไดอยางเหมาะสมและคุมคาที่สุด 
 

             2.  วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาผลของอัตราภาระสารอินทรีย (Organic Loading Rate) ที่มีตอการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย

แบบไรอากาศสองขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสียจากการผลิตเอทานอล 
 

             3.  วิธีการวิจัย 
 3.1  การเร่ิมเล้ียงจุลินทรีย (Start-up)  
 ในการวิจัยนี้ไดหัวเช้ือจุลินทรียมาจากบริษัท เสริมสุข จํากัด  โดยเชื้อจุลินทรียมีลักษณะเปนเม็ดและเปน
ช้ันตะกอนแขวนลอย (Sludge  Blanket) ปนกัน  ซึ่งเม็ดจุลินทรียมีขนาดประมาณ 1.0 – 3.0  มม.  นําไปใสในถัง 
ยูเอเอสบีที่ใชทดลอง ประมาณ 4 ลิตร (ประมาณ 40 % ของปริมาตรถัง) จากนั้นจึงเริ่มปอนน้ําเสีย โดยใชน้ําเสีย
จริงจากโรงงานผลิตเอทานอลดวยกากน้ําตาลในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีความเขมขนซีโอดีประมาณ 160000 
มก./ล. และมีพีเอชเทากับ 4 โดยนํ้าเสียจะถูกเจือจางจนมีความเขมขนซีโอดี 1000 มก./ล. (Lettinga & Hulshoff 
Pol, 1991 : 87-107)  และปรับพีเอชใหอยูในชวง 6.8 - 7.2 (Cohen, 1980 : 1439-1448) โดยใชโซเดียม 
ไบคารบอเนต ที่คาอัตราภาระสารอินทรียเทากับ 0.30 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  แลวจึงเพิ่มความเขมขนของน้ําเสียที่
ปอนเขาสูถังยูเอเอสบีใหสูงขึ้นตามลําดับ สงผลใหอัตราภาระสารอินทรียสูงขึ้นตามไปดวยใชเวลาประมาณ 40 
วัน จนถึงคาอัตราภาระสารอินทรีย 3.8  กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  จากนั้นจึงทําการตอถังสรางกรดและถังสรางมีเทน
เขาดวยกัน  โดยในการทดลองนี้ใชถังสรางกรดชนิดถังกวนผสมสมบูรณ ขนาด 1.7 ลิตร ตออนุกรมกับถังสราง
มีเทนชนิดยูเอเอสบี ขนาด 10 ลิตร  โดยถังสรางกรดมีระยะเวลากักน้ํานาน 12 ช่ัวโมง (Dinopoulou and Lester, 
1989 : 799-814)  โดยคุมพีเอชไวที่ 5.9 ± 0.1 (Zoetemeyer and others, 1982 :  303-311) และถังสรางมีเทนชนิด 
ยูเอเอสบี มีระยะเวลากักน้ํานาน 2.8 วัน (Metcalf & Eddy, 2004) ความเร็วไหลขึ้นในถังยูเอเอสบี เทากับ 0.5  
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ม./ชม. (Lettinga and others, 1980 : 699-734) โดยใชเครื่องสูบน้ําหมุนเวียนน้ําจากทางออกมาผสมกับน้ําเสียที่
ทางเขาถังยูเอเอสบี   

 
 3.2  ทําการเปลี่ยนแปลงอัตราภาระสารอินทรีย 
 เนื่องจากน้ําเสียที่ใชในการทดลองนี้ เปนน้ําเสียจริงจากหอกลั่นของโรงงานผลิตเอทานอลในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี  ซึ่งมีคาซีโอดีประมาณ 140,000 – 170,000 มก./ล.  ดังนั้นจะตองนํามาเจือจางดวยน้ําประปาใหมีคาซี
โอดีประมาณ 12,532  23,453  33,653 และ 39,015 มก./ล. ที่อัตราภาระสารอินทรีย 3.8 7.0  10.0 และ 11.7 กก. 
ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ตามลําดับ  ดังแสดงในตาราง 1 ซึ่งระยะเวลาที่ใชตลอดการทดลองแสดงดังภาพประกอบ 1   
ใชอัตราสูบน้ําเขาระบบเทากับ 3.5 ลิตร/วัน  คงที่ตลอดการทดลอง  และมีการปรับพีเอช ซึ่งเติมสภาพดางโดยใช
โซเดียมไบคารบอเนตและสวนประกอบของสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Speece, 1996)    
 
ตาราง  1  การเปล่ียนแปลงอัตราภาระสารอินทรียโดยการเปลี่ยนแปลงความเขมขนซีโอดี 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ1  แสดงระยะเวลาที่ใชในการทดลองในแตละอัตราภาระสารอินทรีย 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
        4.1  ผลการวิจัยท่ีอัตราภาระสารอินทรียตางๆ 
        ผลการวิจัยแสดงโดยตาราง 2  ซึ่งจะแสดงรายละเอียดพารามิเตอรตางๆ ที่อัตราภาระสารอินทรีย 3.8, 7.0, 
10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ประกอบดวย คาพีเอชเฉลี่ยของน้ําเสียที่เขาสูระบบ คาซีโอดีทั้งหมด คาพีเอช
เฉลี่ยในถังสรางกรด ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายไดในถังสรางกรด อุณหภูมิน้ําเสียในถังยูเอเอสบี 
ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีทั้งหมด ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายได คาพีเอชเฉลี่ยในถังยูเอเอสบี  

ชวงการ 
ทดลอง 
ท่ี 

เวลา 
(วัน) 

ซีโอดี 
(มก./ล.) 

เวลากักน้ํา 
(วัน) 

อัตรา 
ภาระสารอินทรีย 

(กก. ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน) 

อัตรา 
การเวียนน้ํากลับ 

(QRE/ QIN ) 

พีเอชใน 
ถังสรางกรด 

1 1 – 67 12,532 3.3 3.8 0 5.9 ± 0.1 
2 68 - 102 23,453 3.3 7.0 0 5.9 ± 0.1 
3 103 - 132 33,653 3.3 10.0 0 5.9 ± 0.1 
4 133 - 150 39,015 3.3 11.7 0 5.9 ± 0.1 
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สภาพดางทั้งหมดเฉลี่ยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี ปริมาณกรดไขมันระเหยเฉลี่ยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี คา
ตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี อัตราการผลิตกาซของถังยูเอเอสบี อัตราการผลิตกาซมีเทน 
ความเขมขนของจุลินทรียในระบบเฉลี่ย และคา MLVSS/MLSS  ซึ่งการเก็บตัวอยางน้ํา มี 3 จุด คือ น้ําเขา น้ําใน
ถังสรางกรด  และน้ําทิ้ง  ทําเก็บตัวอยางน้ําทุกๆ 2 วัน  การวิเคราะหพารามิเตอรทั้งหมด วิเคราะหดวยวิธี
มาตรฐานสากล (Standard Method for Examination of Wastewater) 
 

ตาราง 2  แสดงรายละเอียดผลงานวิจัยท่ีอัตราภาระสารอินทรียตางๆ 
 

อัตราภาระสารอินทรีย 
(กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน) 

รายละเอียด 

3.8 7.0 10.0 11.7 
- อัตราการไหลน้ําเสียเฉลี่ย 3.5 3.5 3.5 3.5 
- คาพีเอชเฉลี่ยของน้ําเสียที่เขาสูระบบ 5.29 5.47 6.29 6.31 
- คาซีโอดีทั้งหมด (มก./ล.) 12,532 2,3453 33,653 39,015 
- คาพีเอชเฉลี่ยในถังสรางกรด 5.83 5.90 5.92 5.90 
- ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายไดในถังสรางกรด (%) 12.0 21.8 21.7 21.4 
- อุณหภูมิน้ําเสียในถังยูเอเอสบี (ºc) 26.5 26.1 29.3 29.8 
- ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีทั้งหมด (%) 57.9 56.4 56.9 35.0 
- ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายได (%) 57.6 58.2 57.5 39.1 
- คาพีเอชเฉลี่ยในถังยูเอเอสบี 7.23 7.20 7.18 7.01 
- สภาพดางทั้งหมดเฉลี่ยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี 
(มก./ล. ในเทอมของแคลเซียมคารบอเนต) 

2,217 5,358 8,443 9,625 

- ปริมาณกรดไขมันระเหยเฉลี่ยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี 
(มก./ล. ในเทอมของกรดอะซิติก) 

515 1,208 1,866 2,575 

- คาตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี (มก./ล.) 260 470 575 1,350 
- อัตราการผลิตกาซมีเทนของถังยูเอเอสบี (ลิตร/วัน) 4.3 7.3 11.9 4.6 
- อัตราการผลิตกาซมีเทน (ลิตร/กรัมซีโอดีที่ถูกกําจัด) 0.24 0.25 0.31 0.22 

- ความเขมขนของจุลินทรียในระบบเฉลี่ย (มก./ล.) 69,176 74,150 64,083 58,006 
- คา MLVSS/MLSS 0.82 0.82 0.84 0.80 
 

    4.2  ความสัมพันธของอัตราภาระสารอินทรียกับพารามิเตอรตางๆ ในการวิจัย 
             4.2.1  ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายได 
             จากผลการวิจัย ที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 3.8, 7.0, 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  
มีประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายไดเทากับ 57.9, 58.1, 57.5 และ 39.1% ตามลําดับ  จะเห็นไดวา 
ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายไดมีคาสูงตอเนื่องจนถึงที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 10.0 กก.ซีโอดี/ 
ลบ.ม.-วัน  จากนั้นประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายไดจะลดลงเมื่ออัตราภาระสารอินทรียมีคาเพิ่มมากขึ้น   
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ดังภาพประกอบ 2.1 
             4.2.2  พีเอชของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี 
             จากผลการวิจัย ที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 3.8, 7.0, 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน มีพีเอช
เฉลี่ยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบีเทากับ 8.47, 7.86, 7.77 และ 7.51 ตามลําดับ  จะเห็นไดวาคาพีเอชของน้ําทิ้งจากถัง       
ยูเอเอสบีมีคาลดลงเมื่ออัตราภาระสารอินทรียมีคาเพิ่มมากขึ้น  ดังภาพประกอบ2.2  เมื่อคาพีเอชในถังสรางกรดมี
คาคงที่ที่ 5.9 ± 0.1  เนื่องจากมีการสะสมของปริมาณกรดไขมันระเหยในระบบที่เพิ่มมากขึ้น   
             4.2.3  ปริมาณกรดไขมันระเหยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี 
              จากผลการวิจัย ที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 3.8, 7.0, 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน มีปริมาณ  
กรดไขมันระเหยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบีเทากับ 515  1,208  1,866 และ 2,575 มก./ล. (ในเทอมของกรดอะซิติก) 
ตามลําดับ  จะเห็นไดวาปริมาณกรดไขมันระเหยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบีมีคาสูงขึ้นเมื่ออัตราภาระสารอินทรียมี
คาเพิ่มมากขึ้น  ดังภาพประกอบ2.3  สอดคลองกับผลการทดลองในเรื่องคาพีเอชของน้ําทิ้งที่ลดลงตามลําดับ  
              4.2.4  อัตราการผลิตกาซมีเทนของถังยูเอเอสบี 
              จากผลการวิจัย ที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 3.8, 7.0, 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน มีอัตรา
การผลิตกาซมีเทนของถังยูเอเอสบีเทากับ 4.3, 7.3, 11.9 และ 4.6 ลิตร/วัน ตามลําดับ  จะเห็นไดวาอัตราการผลิต
กาซมีเทนของถังยูเอเอสบีมีคาเพิ่มขึ้นสูงสุดที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 10.0 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  จากนั้น
อัตราการผลิตกาซมีเทนของถังยูเอเอสบีจะลดลงเมื่ออัตราภาระสารอินทรียมีคาเพิ่มมากขึ้น  ดังภาพประกอบ2.4  
ซึ่งสอดคลองผลการทดลองในเรื่องประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายได  
               4.2.5  ตะกอนแขวนลอยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบี 
              จากผลการวิจัย ที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 3.8, 7.0, 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  
มีตะกอนแขวนลอยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบีเทากับ 260, 470, 575 และ 1,350 มก./ล. ตามลําดับ  จะเห็นไดวา 
คาตะกอนแขวนลอยของน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบีมีคาสูงขึ้น  เนื่องจากมีการหลุดออกของตะกอนจุลินทรีย เมื่ออัตรา
ภาระสารอินทรียมีคาเพิ่มมากขึ้น  ดังภาพประกอบ2.5 
                4.2.6  ปริมาณดางที่ใชในการเตรียมน้ําเสีย 16 ลิตร 
              จากผลการวิจัย  ที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 3.8, 7.0, 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  โดยที่
คาพีเอชในถังสรางกรดมีคาคงที่เทากับ 5.9 ± 0.1 มีการใชโซเดียมไบคารบอเนตเทากับ 40, 70, 115 และ 145 กรัม 
ตามลําดับ  จะเห็นไดวามีการใชปริมาณโซเดียมไบคารบอเนตสูงขึ้น เมื่ออัตราภาระสารอินทรียมีคาเพิ่มมากขึ้น 
ดังภาพประกอบ2.6  เพื่อใหเกิดความสมดุลของอัตราสวนของกรดไขมันระเหยไดตอสภาพดางทั้งหมดของระบบ   
             4.2.7  อัตราสวนการกําจัดซีโอดีตอมวลของจุลินทรียในระบบ 
             จากผลการวิจัย ที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 3.8, 7.0, 10.0 และ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน มี
อัตราสวนการกําจัดซีโอดีตอมวลของจุลินทรียในระบบเทากับ 0.066, 0.096, 0.149 และ 0.092 กรัมซีโอดี/กรัม
ของมวลจุลินทรียในระบบ ตามลําดับ  จะเห็นไดวาอัตราสวนการกําจัดซีโอดีตอมวลของจุลินทรียในระบบมีคา
เพิ่มขึ้นสูงสุดที่อัตราภาระสารอินทรียเทากับ 10.0 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  จากนั้นอัตราสวนการกําจัดซีโอดีตอมวล
ของจุลินทรียในระบบจะลดลงเมื่ออัตราภาระสารอินทรียมีคาเพิ่มมากขึ้น  ดังภาพประกอบ2.7  ซึ่งสอดคลองกับ 
ผลการทดลองในเรื่องประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายได 
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ภาพประกอบ 2.1  ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีละลายได 
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       ภาพประกอบ 2.2  พีเอช                                              ภาพประกอบ 2.3  ปริมาณกรดไขมันระเหย 
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         ภาพประกอบ 2.4  อัตราการผลิตกาซมีเทน                      ภาพประกอบ 2.5  ตะกอนแขวนลอยของน้ําทิ้ง
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 ภาพประกอบ 2.6  ปริมาณโซเดียมไบคารบอเนต                             ภาพประกอบ2.7  อัตราการบําบัด 

 

ภาพประกอบ 2.1-2.7  ความสัมพันธของอัตราภาระสารอินทรียกับพารามิเตอรตางๆ ในการวิจัย 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 การใชระบบยูเอเอสบีสองขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสียจากการผลิตเอทานอลนั้นมีขอจํากัดในเรื่อง 
การสะสมของกรดไขมันระเหยและการหลุดและแตกออกของเม็ดตะกอนจุลินทรีย เมื่ออัตราภาระสารอินทรียมี
คา  สูงเกินไป  กลาวคือ  ระบบจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพจนถึงอัตราภาระสารอินทรียเทากับ 10      
กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ซึ่งเปนคาสูงสุดที่ระบบมีคากรดไขมันระเหยในระดับที่ยังไมสงผลตอระบบ โดยมีปริมาณ
กรดไขมันระเหย 1,866 มก./ล.(ในเทอมของกรดอะซิติก) และ ตะกอนแขวนลอยของน้ําทิ้งเทากับ 575 มก./ล.  
จากนั้นระบบมีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่ออัตราภาระสารอินทรียมีคาเพิ่มมากขึ้น เชนที่ อัตราภาระ
สารอินทรียเทากับ 11.7 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน คาปริมาณกรดไขมันระเหยจะสูงถึง 2,575 มก./ล.(ในเทอมของ
กรดอะซิติก) และคาตะกอนแขวนลอยของน้ําทิ้งมีคาสูงถึง 1,350 มก./ล. ซึ่งหมายถึง ที่อัตราภาระสารอินทรียนี้ 
เม็ดตะกอนเริ่มมีการแตกออกและหลุดออกไปกับน้ําทิ้ง  ทําใหประสิทธิภาพของระบบลดลงอยางมาก  ดังนั้น 
คาอัตราภาระสารอินทรียที่เหมาะสมในการออกแบบและเดินระบบยูเอเอสบีสองขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสียจาก
การผลิตเอทานอลนั้นมีคาประมาณ 10.0 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน  และจากการที่คาพีเอชและคาสภาพดางทั้งหมดใน
น้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบีมีคาคอนขางสูง  ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะลดปริมาณการใชดางลง แตระบบยังคงมี
เสถียรภาพอยู โดยการลดคาพีเอชในถังสรางกรดลงหรือการเวียนน้ําทิ้งจากถังยูเอเอสบีกลับมายังถังสรางกรด 
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 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ใหทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการทําวิจัย 
นายกิตติคุณ ตรุยานนท ในการใหคําปรึกษาการทําวิจัย โรงงานน้ําตาลไทยเอทานอลที่จัดหาน้ําเสียในการทํางาน
วิจัยและใหความอนุเคราะหขอมูลตางๆ บริษัท เสริมสุข จํากัด ที่ใหความอนุเคราะหหัวเช้ือจุลินทรีย 
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การปรับปรุงคุณสมบัติชอบน้ําของเยือ่แผนอัลตราฟลเตรชัน PES  
ดวย Al2O3 เพื่อลดการเกิดฟาวลิง 

HYDROPHILIC MODIFICATION OF PES ULTRAFILTRATION 
MEMBRANE FOR FOULING REDUCTION 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ําของเยื่อแผน Polyethersulfone (PES) ดวย Al2O3  

เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเยื่อแผน เยื่อแผนไดถูกเตรียมโดยวิธีการเปลี่ยนเฟสและเพิ่มความชอบน้ําดวย 2 วิธีคือ       
1) วิธีผสม Al2O3 กับ PES ในขั้นตอนการเตรียมเยื่อแผนโดยวิธีการเปลี่ยนเฟสและ 2) การเคลือบผิวเยื่อแผน PES 
ดวย Al2O3   ผลการทดลองพบวา เยื่อแผนที่เพิ่มคุณสมบัติชอบน้ําทั้ง 2 วิธี มีคาฟลักซ ความชอบน้ํา และ
ความสามารถในการปองกันการเกิดฟาวลิงของเยื่อแผนสูงกวาเยื่อแผน PES และการเพิ่มความเขมขนของ Al2O3 
ก็จะสงผลใหคาฟลักซ ความชอบน้ํา และความสามารถในการปองกันการเกิดฟาวลิงของเยื่อแผนมีคาเพิ่มขึ้น
เชนเดียวกัน เยื่อแผนที่เพิ่มคุณสมบัติชอบน้ําดวยวิธีการเคลือบผิวเกิดฟาวลิงของโปรตีนตํ่ากวา แตมีคาฟลักซน้ํา
และฟลักซสารละลายโปรตีนตํ่ากวาเยื่อแผนที่เพิ่มคุณสมบัติชอบน้ําดวยวิธีการผสม   
 

คําสําคัญ : คุณสมบัติชอบน้ํา, โพลิอีเทอรซัลโฟน, วิธีการเปลี่ยนเฟส, อลูมินา, อัลตราฟลเตรชัน,  
 
ABSTRACT 
         This research was purposed to improve hydrophilicity of polyethersulfone (PES) membrane with 
alumina (Al2O3) for reducing membrane fouling.  The membranes were prepared by phase inversion method 
and increased hydrophilicity by 2 methods; 1) mixing of Al2O3 with PES in the step of preparing membrane by 
phase inversion and 2) coating of PES membrane with Al2O3. It was found that fluxes, hydrophilicity and 
antifouling properties of membranes improved hydrophilicity by both methods were higher than pure PES 
membrane. An increase of Al2O3 concentration resulted in increasing of fluxes, hydrophilicity and antifouling 
properties of membrane. Increased hydrophilicity of membrane by coating method resulted in membrane with 
lower protein fouling but lower water and protein fluxes than membrane increased hydrophilicity by mixing 
methods.  
 

KEYWORDS : Hydrophilicity, Polyethersulfone (PES), Phase inversion method, alumina (Al2O3),    
                              Ultrafiltration 
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1. บทนํา 
กระบวนการอัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration, UF) เปนกระบวนการเยื่อแผนสังเคราะหประเภทหนึ่งที่

นิยมนํามาใชในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย  กระบวนการแยกในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ผลิตภัณฑนม เครื่องดื่ม     
เปนตน แตปญหาสําคัญที่พบในกระบวนการอัลตราฟลเตรชัน คือ การเกิดคอนเซนเตรชันโพลาไรเซชัน 
(Concentration Polarization, CP) และการเกิดฟาวลิง (Fouling) ซึ่งอาจเกิดมาจากการดูดซับ (adsorption)         
การรวมตัวเปนกลุมของอนุภาคหรือการอุดตันรูพรุน (pore plugging) ของตัวถูกละลายหรืออนุภาคทั้งภายใน      
รูพรุนและผิวหนาเยื่อแผน สงผลใหคาฟลักซลดลงอยางตอเนื่องขณะดําเนินการ และทําใหตองทําความสะอาด 
เยื่อแผนบอย สงผลใหเยื่อแผนมีอายุการใชงานสั้นลง ดังนั้นการลดการเกิดฟาวลิงจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองใหความ
สนใจ ซึ่งทางเลือกในการลดการเกิดฟาวลิงสามารถทําไดโดย การเลือกสภาวะการทํางานที่เหมาะสม การเพิ่ม
คุณสมบัติชอบน้ําของเยื่อแผนโดยการเติมสารตัวเติมที่ชอบน้ําหรือการปรับสภาพผิวเยื่อแผน 

Guiping และคณะ (2008 : 7080–7086) ผลิตเยื่อแผน Polyethersulfone (PES) และเยื่อแผนผสม PES/TiO2 
ดวยวิธีการเปลี่ยนเฟส สารละลายโพลิเมอรประกอบดวย PES 15 %wt. และ TiO2 (0, 0.3, 0.5, 0.7 %wt.)  
ผลการทดลองพบวา การเพิ่มปริมาณ TiO2 ทําใหคุณสมบัติชอบน้ํา และความตานทานการเกิดฟาวลิงของเยื่อแผน
เพิ่มขึ้น และเยื่อแผน PES/TiO2 ที่มีความเขมขน TiO2 0.5 %wt. มีคุณสมบัติในการปองกันการเกิดฟาวลิงมากกวา
ที่ความเขมขนอื่น เนื่องจากเยื่อแผน PES ที่มี TiO2 มากกวา 0.5 %wt. จะทําใหโครงสรางชั้นรูพรุนของเยื่อแผน
ลดลง ซึ่งสงผลใหคุณสมบัติการปองกันการเกิดฟาวลิงลดลง 

Yan, Li, Xiang (2005 : 7701–7706) ไดทําการเตรียมเยื่อแผนโดยวิธีการเปลี่ยนเฟส (phase inversion 
method)จาก poly(vinylidene fluoride) (PVDF) 19 wt.% ผสมอนุภาคอลูมินา (Al2O3) 0-4 wt.%  ซึ่งเปนสารที่มี
คุณสมบัติชอบน้ํา (hydrophilic) ผลการวิจัย พบวา การเพิ่มปริมาณ Al2O3 ไมไดสงผลกระทบตอคาความพรุน  
การกักกัน และ Molecular Weight Cut-off (MWCO) ของเยื่อแผน แตจะทําใหคา contact angle ลดลง (ชอบน้ํา
มากขึ้น) เมื่อเทียบกับเยื่อแผนที่ไมไดผสม  Al2O3  โดยคา contact angle จะมีคาตํ่าสุด ที่ความเขมขนของ Al2O3 
เทากับ 2 %wt ซึ่งสงผลใหคาฟลักซน้ํามีคาสูงที่สุด  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติเยื่อแผนที่ผลิตจาก PES ดวยวิธีการเปลี่ยน
เฟสโดยศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติเยื่อแผนดวยการใชสารตัวเติมที่มีคุณสมบัติชอบน้ําคือ Al2O3 เปรียบเทียบกับ 
วิธีการเคลือบผิวหนาเยื่อแผน PES ดวย Al2O3 เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเยื่อแผน PES  

 

2.วิธีการทดลอง 
2.1 สารเคมี 
Polyethersulfone (PES) จากบริษัท Udel รุน A-100, Alumina (Al2O3) < 10 micron ของบริษัท Aldrich, 

Dimethylacetamide (DMAC), Density = 0.942 g/cm3 ของบริษัท Fluka, Polyvinylpyrrolidone (PVP) น้ําหนัก
โมเลกุล 100 kDa บริษัท Merck, Polyethylene glycol (PEG) น้ําหนักโมเลกุล 4, 15, 35, 100 และ 400 kDa และ 
โปรตีน Bovine serum albumin (BSA) จากบริษัท Fluka  
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2.2 การเตรียมเย่ือแผน 
 2.2.1 วิธีการผสม PES/ Al2O3 
 เตรียมสารละลายโพลิเมอรโดยนํา PES ผสมกับ Al2O3 ละลายใน DMAC ปริมาตร 30 ml ตามสัดสวน

ในตาราง 1 (Yan, Li และ Xiang, 2005; Yang และคณะ,2007) กวนสารละลายโพลิเมอรที่อุณหภูมิหอง (25 oC) 
เปนเวลา 5 ช่ัวโมง จนสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน แลวทิ้งไวเพื่อใหฟองสลายไปเปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นทํา 
การคาสทสารละลายพอลิเมอรลงบนแผนกระจกขนาด 11.8 cm x 17 cm  ดวยมีดคาสทที่ปรับความหนาไวที่ 200 
μm แลวจุมเยื่อแผนพรอมแผนกระจกลงในอางน้ํา RO ทันที การจุมในอางแรกนี้ใชเวลา 2 นาที จากนั้นยายเยื่อ
แผนไปแชในน้ํา RO อางที่สองเปนเวลา 48 ช่ัวโมง เยื่อแผนที่เตรียมไดมีความหนาอยูที่ 110-120 μm  เก็บเยื่อแผน
ในน้ํากลั่นเพื่อนําไปทดสอบคุณสมบัติ 

 
ตาราง 1 สวนประกอบสารละลายโพลิเมอรสําหรับเย่ือแผน  PES/Al2O3 ท่ีเตรียมโดยวิธีผสม 
 

PES (%wt) Al2O3 (%wt) PVP (%wt) DMAC (%wt) 

18 0 2 80 

18 2 2 78 

18 4 2 76 

18 6 2 74 
 

 2.2.2 วิธีการเคลือบผิวเย่ือแผน 
       ในการเคลือบ Al2O3  บนเยื่อแผน PES นั้นจะใชสารละลายไคโตซานเปนตัวยึดให Al2O3 ติดผิวหนา

เยื่อแผนโดยมีวิธีการดังนี้ เตรียมเยื่อแผน PES ดวยวิธีการเปลี่ยนเฟส โดยใชความเขมขนของ PES 15 %wt., PVP 
2%wt. และ DMAC 83 %wt.  ตอจากนั้นเตรียมสารละลายไคโตซานที่ความเขมขน 0.2 %w/v ในกรดอะซิติก
เขมขน 2  %vol  เติม Al2O3 ปริมาณ 0, 0.0198, 0.0408 และ  0.0628 g ในสารละลายไคโตซาน (ปริมาณเทากับ
ปริมาณของ Al2O3  ที่อยูในเยื่อแผนที่เตรียมโดยวิธีการผสมที่ 0, 2, 4 และ 6%wt ตามลําดับ) กวนสารละลายใหเขา
กัน จากนั้นนําสารละลายผสม Al2O3  เคลือบผิวเยื่อแผนดวยการปอนสารละลายผานเยื่อแผนโดยใช vacuum 
pump เปนเวลา 15 นาที  ตอมานําเยื่อแผนที่ผานการเคลือบผิวดวย Al2O3 ไปอบที่อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 3 
ช่ัวโมง ทําการ neutralize ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 1 M  เปนเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อทําให
สารละลายไคโตซานมีสภาพเปนกลาง ลางเยื่อแผนดวยน้ํากลั่น จากนั้นนําเยื่อแผนที่ไดไปทดสอบคุณสมบัติ  
 2.3 การทดสอบคุณสมบัติเย่ือแผน 

 2.3.1 การวัดฟลักซน้ํา 
นําเยื่อแผนที่ผลิตไดไปติดตั้งในชุดการทดลองอัลตราฟลเตรชันดังภาพประกอบ 1  เติมน้ําในถังปอน

ปริมาตร 2 ลิตร เดินเครื่อง แลวปรับวาลวใหไดอัตราการไหลของสารปอน 0.877 L/min และความดัน 2 bar ที่
อุณหภูมิ 25 ๐C    วัดอัตราการไหลของเพอมิเอท (โดยวัดปริมาตร/เวลา) ทุก 5 min บันทึกผล จนกระทั่งฟลักซเขา
สูสภาวะคงตัว 
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2.3.2 หาคา Molecular Weight Cut-off (MWCO) 
เตรียมสารละลายที่จะนํามาใชทดสอบหาคา MWCO ตามคูมือการใชคอลัมน Phenomenex GPC-

4000 โดยใช Polyethylene glycol (PEG) ที่มีน้ําหนักโมเลกุล 4, 15 และ 35 kDa ละลายในน้ํา DI ที่ความเขมขน
ของแตละสาร 0.5 %w/v และขนาด 100 และ 400 kDa ที่ความเขมขนละ 0.25 %w/v (ความเขมขนของ  PEG  
รวม 2 %w/v) ทําการหา MWCO ของเยื่อแผนที่เตรียมไดโดยปอนสารละลาย PEG ผานเยื่อแผนที่บรรจุในชุด 
การทดลองดังภาพประกอบ 1 โดยปอนแบบวนกลับถังปอนทั้งรีเทนเททและเพอมิเอท เพื่อควบคุมความเขมขน
ในถังปอนใหคงที่ (โดยใชสภาวะการทดลองเดียวกันกับการทดลองวัดฟลักซน้ํา) รอจนกระทั่งคาฟลักซคงที่  
เก็บตัวอยางสารละลาย  เพอมิเอทที่ไดไปหาความเขมขนของ PEG โดยใช เครื่อง HPLC ยี่หอ Water 2414 ตอกับ
คอลัมน Phenomenex GPC-4000 นําคาความเขมขนที่ไดมาคํานวณคาการกักกัน ตามสมการที่ (1) ซึ่งคา MWCO 
เปนคาขนาดโมเลกุลที่สามารถกักกันไดเกิน 90 % 

100)1( ×−=
r

p

C
C

R   (1) 

R คือ คาการกักกัน Cp คือ ความเขมขนดานเพอมิเอท และ Cr คือ ความเขมขนดานรีเทนเทท 

 

ภาพประกอบ 1 ชุดการทดลองอัลตราฟลเตรชัน (1) เคร่ืองกวนสาร (2) ถังปอน (3) ปม (4) เคร่ืองวัดอัตรา         
การไหล (5) เกจวัดความดัน (6) โมดูลเย่ือแผนแบบ radial flow (7) วาลวควบคุมแรงดัน (8) ทอ
รีเทนเทท (9) ทอเพอมิเอท (10) ถังเพอมิเอท   

 

 2.3.3 Scanning Electron Microscope (SEM) 
 วิเคราะหลักษณะโครงสรางทางกายภาพของเยื่อแผนที่เตรียมไดดวยเครื่อง SEM ยี่หอ LEO รุน1455VP 
 2.3.4 การวัดคามุมสัมผัสพื้นผิว (Contact angle) 
 นําเยื่อแผนมาตรวจสอบลักษณะมุมสัมผัสพื้นผิวดวยเครื่อง contact angle measurement ยี่หอ Kruss  

รุน DSA 10 MK 2 
 2.3.5 การทดสอบฟาวลิง 
 เตรียมสารละลายโปรตีน BSA 1 g/L ในสารละลาย phosphate buffer saline  ติดตั้งเยื่อแผนในชุด 

การทดลองภาพประกอบ 1 ปอนสารละลายโปรตีนแบบวนกลับ (โดยใชสภาวะการทดลองเดียวกันกับการทดลอง 
วัดฟลักซน้ํา) เปนเวลา 150 min เก็บตัวอยางดานเพอมิเอทและรีเทนเททไปวิเคราะหความเขมขนของโปรตีนโดย 
การวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง Spectrophotometer ยี่หอ Hitachi โมเดล U-3000 ใชความยาวคลื่น 280 nm   
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ทําการลางเยื่อแผนดวยน้ํา DI ที่สภาวะการทดลองเดียวกับสภาวะการทดลองวัดฟลักซน้ํา โดยปอนน้ําแบบไมวน
กลับถังปอนดวยปริมาตรน้ําลาง 4 L และปอนแบบวนกลับถังปอน 30 min จากนั้นวัดฟลักซน้ําหลังลางเยื่อแผน 
 

3. ผลการทดลองและการวิจารณ 
3.1 ฟลักซน้ํา  
ฟลักซน้ําของเยื่อแผน PES ที่ผสม Al2O3 มีคาฟลักซสูงขึ้น เมื่อปริมาณ Al2O3 เพิ่มขึ้น ดังภาพประกอบ 2 

เนื่องจาก Al2O3 เปนสารที่มีคุณสมบัติชอบน้ําจึงทําให PES ที่มีคุณสมบัติไมชอบน้ํา มีคุณสมบัติชอบน้ํามากขึ้น 
คาฟลักซน้ําจึงเพิ่มขึ้น (Yan, Li และ Xiang, 2005 : 7701–7706 ;  Li และคณะ,2009 : 4725–4732) 

สําหรับวิธีการเคลือบผิวเยื่อแผน PES ดวย Al2O3 ในสารละลายไคโตซานนั้น เยื่อแผน PES เริ่มตน มีคา 
ฟลักซน้ําเทากับ 672.10 L/m2.h หลังจากเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน พบวา คาฟลักซน้ํามีคาลดลงเทากับ 
70.26 L/m2.h เนื่องจากเปนผลของชั้นฟลมไคโตซานที่ไปปดกั้นช้ันผิวของเยื่อแผน ทําใหความตานทานการ
ถายเทมวลสูงขึ้น จึงทําใหคาฟลักซลดลง แตเมื่อทําการเปรียบเทียบกับระหวางเยื่อแผนที่ปรับคุณสมบัติโดยการ
เคลือบผิว พบวา เมื่อปริมาณ Al2O3 เพิ่มขึ้น สงผลใหคาฟลักซน้ํามีคาเพิ่มขึ้นในชวงแรก เปนผลจากคุณสมบัติ
ชอบน้ําของ Al2O3  แตฟลักซน้ําของเยื่อแผนที่เคลือบผิวกลับมีคาลดลงเมื่อความเขมขนของ Al2O3 เพิ่มขึ้นถึง       
6 %wt  อาจเนื่องจากปริมาณ Al2O3 ติดอยูบนชั้นผิวหนาหนาเกินไปสงผลใหน้ําแพรผานไดยากขึ้น  

เมื่อเปรียบเทียบวิธีการผสมกับวิธีการเคลือบ พบวาวิธีการผสม Al2O3 ในสารละลายโพลิเมอร PES จะให
คา ฟลักซน้ําที่สูงกวาการเคลือบผิวเยื่อแผนดวย Al2O3 เนื่องจากการเคลือบผิวบนเยื่อแผนทําใหช้ันผิวมีความหนา
ขึ้น ทําใหความตานทานการถายเทมวลสูงขึ้น ซึ่งตางจากวิธีการผสมซึ่งไมมีช้ันฟลมของสารไปปดกั้นช้ันผิวของ    
เยื่อแผนทําใหน้ําผานไดมากกวา ดังภาพประกอบ 3  
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ภาพประกอบ 2  ฟลักซน้ําของเยื่อแผนที่สภาวะคงที่เทียบกับความเขมขน Al2O3  
 (คาที่ไดในแตละจุดเปนคาเฉลี่ยจากการทดลองวัดฟลักซของเยื่อแผนแตละชนิด ชนิดละ 3 แผน) 
 

3.2 คา Molecular Weight Cut-Off (MWCO) 
กรณีผสม Al2O3 ในขั้นตอนการเตรียมเยื่อแผนดวยวิธีการเปลี่ยนเฟส พบวาเยื่อแผนที่มี Al2O3 ผสมอยู  

0, 2, 4 และ 6 %wt มีคา MWCO เทากับ 11.7, 11.6, 11.5, 11.3 kDa ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการเพิ่ม Al2O3  
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ไมทําให MWCO เปลี่ยนแปลง เนื่องจากโครงสรางรูพรุนของเยื่อแผนไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังภาพประกอบ  
3(a-d) ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Yan, Li และ Xiang, 2005 : 7701–7706  

กรณีวิธีการเคลือบผิวเยื่อแผนดวย Al2O3 ในสารละลายไคโตซาน เยื่อแผนที่นํามาใชมี MWCO 90 kDa  
หลังจากเคลือบผิวเยื่อแผนดวย Al2O3 ผสมสารละลายไคโตซาน ที่ความเขมขน 0, 2, 4 และ 6 %wt พบวา           
คา MWCO มีแนวโนมลดลงเปน 50, 18, 13 และ 5 kDa ตามลําดับ เนื่องจากชั้นผิวที่เคลือบ Al2O3 มีความ
หนาแนนมากขึ้น ดังภาพประกอบ 3e และ 3f จะเห็นไดวาเมื่อทําการเคลือบ Al2O3 ที่ 2 %wt. ช้ันฟลม Al2O3  
มีความหนา 40 μm และเมื่อทําการเคลือบที่ 6%wt. ช้ันฟลม Al2O3 มีความหนา 80 μm แตจากผลของฟลักซน้ําซึ่ง
เพิ่มขึ้นในชวงแรกที่เพิ่มความเขมขนของ Al2O3 ในขณะที่ MWCO มีคาลดลง แสดงวาคาความชอบน้ําของเยื่อ
แผนนาจะมีผลตอฟลักซของน้ําสูง 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  ลักษณะภาพตัดขวางของเยื่อแผนที่เตรียมจากการผสม Al2O3 ในขั้นตอนการเตรียมเย่ือแผน  
  (a-d), ลักษณะภาพตัดขวางของเยื่อแผนที่เตรียมโดยวิธีการเคลือบผิวดวย Al2O3 ในสารละลาย 
  ไคโตซาน (e-f) 
 

80 µm 

40 µm 

(e) coated 2 %wt.  (f) coated 4 %wt. 

 

(a) mixed 0 %wt. (b) mixed 2 %wt. 

(c) mixed 4 %wt.  (d) mixed 6 %wt.  
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3.3 คา Contact Angle 
กรณีเยื่อแผนที่ผสม Al2O3 ในขั้นตอนการเตรียมเยื่อแผน พบวาคา contact angle มีคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับเยื่อแผนที่ไมไดผสม Al2O3 และเมื่อเพิ่มความเขมขนของ Al2O3 ก็ยิ่งทําใหคา contact angle ลดลง 
(ภาพประกอบ 4)  ซึ่งเปนการบงช้ีวาเยื่อแผนมีความชอบน้ํามากขึ้น (Yan, Li และ Xiang, 2005 : 7701–7706; 
Yang และคณะ, 2007 : 231 – 238)   

การเคลือบผิวเยื่อแผน PES ดวยสารละลายไคโตซานเพียงอยางเดียวโดยไมผสม Al2O3 ก็สงผลใหคา   
contact angle ลดลง (ภาพประกอบ 4) เนื่องจากไคโตซานเปนสารที่มีคุณสมบัติชอบน้ํา และเมื่อเติม Al2O3  
ในการเคลือบผิวดวยความเขมขน 2 %wt จะสงผลใหคา contact angle มีคาลดลงเมื่อเทียบกับการเคลือบดวย 
ไคโตซาน เพียงอยางเดียวอยางเห็นไดชัด ดังแสดงในภาพประกอบ 4 เนื่องจาก Al2O3 เปนสารที่มีความชอบน้ํา
เชนเดียวกับไคโตซาน เมื่อนํา Al2O3 มาผสมในไคโตซานแลวเคลือบผิวเยื่อแผน ก็ยิ่งทําใหเยื่อแผนมีความชอบน้ํา
มากขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณ Al2O3  มากขึ้นไปอีก จะพบวาคา contact angle คอนขางคงที่เพราะมีปริมาณ Al2O3 บน
ผิวเยื่อแผนมีมากเกินพอ และเมื่อทําการเปรียบเทียบคา contact angle ที่ไดจากวิธีการผสมและวิธีการเคลือบผิว 
จากภาพประกอบ 4 จะเห็นไดวาคา contact angle ที่ไดจากวิธีการผสมมีคาสูงกวาวิธีการเคลือบผิว เนื่องจาก 
วิธีการผสมนั้น Al2O3 กระจายตัวทั่วเยื่อแผนทั้งบริเวณผิวหนาและภายในรูพรุน สวนวิธีการเคลือบผิวนั้นทําให
เกิดช้ันฟลมของ Al2O3 บริเวณผิวดานบนของเยื่อแผน จึงทําใหเยื่อแผนที่ผานการเคลือบผิวมีคา contact angle  
ตํ่ากวา สงผลใหเยื่อแผนที่ผานการเคลือบผิวมีความชอบน้ําสูงกวาเยื่อแผนที่ไดจากการผสม  
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ภาพประกอบ 4  คา contact angle ของเยื่อแผน PES/Al2O3 ท่ีเตรียมโดยการผสมและการเคลือบผิว 
 (ขอมูลท่ีไดเปนคาเฉลี่ยจากการวัดคา contact angle ของเยื่อแผนแตละชนิด ชนิดละ 3 แผน) 

 
         3.4 ผลการทดสอบฟาวลิง 
         จากภาพประกอบ 5 จะเห็นไดชัดเจนวา เยื่อแผนที่ปรับคุณสมบัติโดยการเคลือบผิวมีการลดลงของฟลักซ
สารละลายโปรตีนนอยกวาวิธีการผสม ถึงแมวาจะเคลือบดวยไคโตซานเพียงอยางเดียวก็ยังทําใหคาการลดลง
ของฟลักซสารละลายโปรตีนลดลงนอยกวาวิธีการผสม แสดงใหเห็นวา  วิธีการเคลือบผิว สามารถตานทาน 
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การเกิดฟาวลิง ไดดีกวาวิธีการผสม และเมื่อทําการเปรียบเทียบคาฟลักซของโปรตีนกับการเพิ่มความเขมขน 
Al2O3 จากทั้ง 2 วิธี พบวา เมื่อเพิ่มความเขมขน Al2O3 สงผลใหการลดลงของฟลักซโปรตีนลดลง แตที่ความ
เขมขนของ Al2O3 เทากับ 4 และ 6 %wt ฟลักซมีคาการลดลงใกลเคียงกัน  
 จากภาพประกอบ 6 เมื่อวัดฟลักซน้ําหลังลางเยื่อแผนพบวา วิธีการเคลือบผิวใหคา flux recovery (FR)  
ของน้ําสูงกวาวิธีการผสม ซึ่งบอกไดวาวิธีการเคลือบผิวมีคุณสมบัติในการนํากลับมาใชใหมของเยื่อแผนไดดีกวา
วิธีการผสม เนื่องจากวิธีการเคลือบผิวมีความชอบน้ํามากกวาวิธีการผสม (Ma และคณะ, 2007 : 71–78)  และเมื่อ
ทําการเปรียบเทียบปริมาณของ Al2O3 ที่เพ่ิมขึ้นกับคา FR พบวาเมื่อเพิ่มปริมาณ Al2O3 มากขึ้น จะสงผลใหคา FR 
สูงขึ้น โดยวิธีการผสมที่ปริมาณ Al2O3 เทากับ 6%wt และวิธีการเคลือบผิวที่ปริมาณ Al2O3  เทากับ 4 %wt จะให
คา FR สูงสุด 
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ภาพประกอบ 5  คา  normalized flux ของเยื่อแผนชนิดตางๆ 
  (คาที่ไดในแตละจุดเปนคาเฉลี่ยจากการทดลองวัดฟลักซของเยื่อแผนแตละชนิด ชนิดละ 3 แผน) 
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ภาพประกอบ 6  คา flux recovery ของเยื่อแผนชนิดตางๆ 
 (ขอมูลท่ีไดเปนคาเฉลี่ยจากการทดลองของเยื่อแผนแตละชนิด ชนิดละ 3 แผน) 
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4. สรุปผลการทดลอง 
การปรับคุณสมบัติเยื่อแผน PES ใหมีความชอบน้ํา (Hydrophilic) เพื่อลดการเกิดฟาวลิงโดยใช Al2O3  

โดยเปรียบเทียบวิธีในการปรับคุณสมบัติชอบน้ํา 2 วิธีคือ วิธีผสม Al2O3  ในขั้นตอนการเตรียมเยื่อแผนดวยวิธีการ
เปลี่ยนเฟส และการเคลือบผิวเยื่อแผนดวย Al2O3  ในสารละลายไคโตซาน พบวา เมื่อเพิ่มความเขมขนของ Al2O3 
สงผลใหคาฟลักซน้ํา คุณสมบัติชอบน้ํา และความสามารถในการตานทานการเกิดฟาวลิง เพิ่มขึ้น และการเคลือบ
ผิวเยื่อแผนดวย Al2O3  ในสารละลายไคโตซาน สามารถปองกันการเกิดฟาวลิงไดดีกวาการผสม Al2O3   
 
5. ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาการปรับคุณสมบัติเยื่อแผนอัลตราฟลเตรชัน PES ใหมีความชอบน้ํา 
(Hydrophilic) เพื่อลดการเกิดฟาวลิงโดยใช Al2O3 สามารถนําไปประยุกตใชในกระบวนการบําบัดน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมอาหาร โดยนําไปใชในการแยกสารละลายโปรตีนเพื่อนํากลับมาใชใหม หรือเพิ่มความเขมของ
สารละลายโปรตีนในอุตสาหกรรมนม เปนตน ซึ่งปจจุบันวิธีแกปญหาจากการเกิดฟาวลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
ทําโดยนําเยื่อแผนไปทําความสะอาด โดยตองใชสารเคมีเพื่อขจัดฟาวลิงที่ถูกดูดซับบนผิวเยื่อแผน ในกรณีที่ฟา
วลิงเกาะที่ผิวและรูพรุนของเยื่อแผนไมสามารถทําความสะอาดออกได ก็จําเปนตองเปลี่ยนเยื่อแผนใหม ซึ่ง
โดยทั่วไปในโรงงานที่ตองใชเยื่อแผนในกระบวนการแยก จะมีคาใชจายในการเปลี่ยนเยื่อแผนใหม 30-50% และ
การทําความสะอาดเยื่อแผน 10-30% ของคาใชจายโดยรวม (Asaketin และคณะ, 2007 : 136–146) ซึ่งการใช 
Al2O3 ในการเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ําใหกับเยื่อแผน PES นอกจากจะชวยลดการเกิดฟาวลิงแลว ยังสงผลใหเยื่อแผน
มีอายุการใชงานที่นานขึ้นเนื่องจากการลางเยื่อแผนโดยใชสารเคมี และยังเปนการลดคาใชจายในการดําเนินการ   
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ และแนะแนวทางการพัฒนาเครื่องมือชวยสนับสนุนการตัดสินใจ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยใชการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเปนกรณีศึกษา โดย
เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรนั้นเปนเทคโนโลยีทางดานฮารดแวรที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอยางเห็นไดชัด เนื่องจากวงจรอายุผลิตภัณฑในแตละรุนมีอัตราที่สั้นลงอยางตอเนื่อง และถูกแทนที่
ดวยรุนใหม ๆ ตลอดเวลา ทําใหเปนปญหาตอผูตัดสินใจในการเลือกเทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร
มาใชงานในหนวยงาน และดวยความรูความสามารถของผูใชที่ไมเทากันจึงเกิดความคลุมเครือจากการตัดสินใจ
และสงผลใหการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑภายใตเทคโนโลยีที่เขามาใหมเกิดความไมแนนอน โดยในกรณีศึกษานี้
ไดนําเครื่องมือกระบวนการระดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process) และ ทฤษฎีฟซซี่นัมเบอร (Fuzzy 
number) หรือที่เรียกวา Fuzzy-AHP เขามาชวยสนับสนุนการตัดสินใจ  โดยมีปจจัยที่ใชในการเลือกภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 8 ปจจัยดวยกัน คือ ดานจํานวนลูกขาย ดานความเร็ว ดานความเสถียร ดานคุณภาพ 
ดานรูปรางของเครื่อง ดานระยะเวลาที่ตองการใชงาน ดานการรับประกัน และดานราคา ทั้งนี้ขอมูลที่ใชวิเคราะห
ไดมาจากกลุมผูเช่ียวชาญที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร โดยผลจากการวิจัย
ไดแสดงใหเห็นวา Fuzzy-AHP สามารถนํามาชวยตัดสินใจเลือกภายใตกฎเกณฑที่ถูกกําหนดไดอยางเปน
กระบวนการ ตลอดจนสามารถกําหนดทางเลือกเพื่อใชตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสม 
 

คําสําคัญ : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการระดับช้ันเชิงวิเคราะห  

ฟซซี่นัมเบอร คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study is to introduce and develop a tool to support a decision making process in 

the area of technological change. Server selection is an implementation case. Since, Server is obviously 
impacted from the change of technology. The production life cycle has been shortening down in each of every 
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generation of technology. Many businesses have been keeping up by replacing them with newer model and 
newer technology from time to time. However, this is a very troublesome for executives or buyers due to 
limitation of users knowledge. As a result, making a new decision for products under new technology would 
effect to uncertainty of an outcome. This study helps making a decision which can be implemented with 
Analytic Hierarchy Process and Fuzzy number that call Fuzzy-AHP under the change of technology factors. 
Eight factors are number of client, speed, stability, quality, design, period of time, warranty and price. The data 
were collected from an expert group who involve in a process of making a decision to choose computer servers. 
A result indicates that Fuzzy-AHP can help buyers and executives make selection of servers under ambiguous 
circumstances. 
 

KEYWORDS :  Change of the technology, Decision making support system, Analytic hierarchy process, 
Fuzzy number, Server 

 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Change) นั้นมักเกิดจากแรงผลักดันของเทคโนโลยี

สมัยใหม (Technology push) และแรงดึงของความตองการทางดานตลาด (Market pull) ในการใชเทคโนโลยีจาก
ผูบริโภคที่มีอยูมากทําใหเกิดวงจรของการทดแทนผลิตภัณฑ หรือที่เรียกกันวา วงจรผลิตภัณฑ (Product Life 
Cycle: PLC) เปนแรงขับเคลื่อนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

โดยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  โดยกอรดอน มัวร
(Gordon Moore) จากบริษัทอินเทล ไดสรางแบบจําลองการพัฒนาเทคโนโลยีที่แสดงใหเห็นวา อัตราการพัฒนา
ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในหลาย ๆ ดาน มีอัตราเพิ่มเปนสองเทาในทุก ๆ คาบเวลาหนึ่ง เชน 
ความเร็วในการทํางานของไมโครคอมพิวเตอรในเชิงความเร็วของสัญญาณนาฬิกาและจํานวนทรานซิสเตอร
เพิ่มขึ้นเปนสองเทาทุก ๆ 18 เดือน และ 48 เดือนตามลําดับ เปนตน  ปจจุบันนิยมเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้วา การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎของมัวร (Moore’s law) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมักมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจในการเลือกเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งมาใช หากผูตัดสินใจขาดการวินิจฉัยอยาง
เปนกระบวนการอาจทําใหการตัดสินใจเลือกนั้นไมไดรับประโยชนสูงสุด 

เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีที่ใชสรางความสามารถทางการแขงขันและมัก
มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และดวยความคลุมเครือจากการตัดสินใจทําใหมีผลกระทบตอ
การเลือกที่อาจทําใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขึ้น ดวยเหตุนี้จึงมีการนําเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุน
การตัดสินใจมาใช โดยในงานวิจัยนี้ไดใชเครื่องมือ Fuzzy-AHP ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสามารถในการชวย
ใหผูตัดสินใจสามารถเลือกทางเลือกไดถูกตองขึ้น เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือที่ไดมาจากการนําทฤษฎี Fuzzy 
number มาประยุกตใชกับเครื่องมือที่มีช่ือวาการวิเคราะหเชิงลําดับขั้น (Analytic Hierarchy Process หรือ AHP) 

Fuzzy-AHP เปนที่ยอมรับกันอยางในวงกวางขึ้น โดยนักวิจัยหลายๆ ทาน ไดนํามาใชวิจัยในภาคธุรกิจดาน
ตางๆ มากขึ้น เพื่อสรางความสามารถทางการแขงขัน ดังเชน ในดานการลดตนทุนการผลิต โดย M. Weck, 
F.Klock, H. Schell และ E. Ruenauver (1997) ไดนํา fuzzy-AHP มาประเมินผลทางเลือกของกระบวนการการ
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ผลิตที่แตกตางกันเพื่อลดตนทุนโดยการใชหลักการวิเคราะหหลายปจจัย และในดานการประเมินคาใชจายโดย 
Mason, Anthony K., Korkmaz และ Sevil (1998) ก็ไดนําหลักการของ AHP เขามาใชรวมกับหลักการของ Fuzzy 
เพื่อใชในการประเมินคาใชจาย โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการประเมินคาใชจายที่มักจะมี
ความไมแนนอนในการตัดสินใจ และสําหรับดานการประเมินซัพพลายเออรนั้น Cengiz Kahraman, Ufuk Cebeci 
และ Ziya Ulukan (2003) ไดปรับปรุงหลักการในการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออรโดยใชเงื่อนไขดานความ
นาเชื่อถือ, ดานคุณภาพผลิตภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการ มาประเมินดวย fuzzy-AHP และในดานการ
เลือกผูใหบริการ  L. Mikhailov และ P. Tsvetinov (2004) ก็ไดนําเสนอวิธีจัดการกับปญหาความไมแนนอนโดยใช
ขั้นตอนการจัดลําดับแบบ fuzzy number ปรับปรุงเขากับวิธีการประเมินเปรียบเทียบแบบลําดับช้ันของ AHP เพื่อ
เลือกผูใหบริการ โดยใชปจจัย 3 แบบ คือ ดานราคา, ดานคุณภาพการบริการ และเวลาการจัดสง และในดานการ
ประเมินกลยุทธโดย Orlando Duran และ Jose Aquilo (2008) ใชเกณฑการประเมินดานเศรษฐกิจและกลยุทธ  
6 เกณฑคือ ความยืดหยุน, งายตอการใช, ความนาเชื่อถือ, คุณภาพ, มีความเปนไปไดตอความสําเร็จ, บํารุงรักษา 
มาประเมิณการคัดเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ
ทางการแขงขัน โดยใช AHP รวมกับ Fuzzy เปนเครื่องมือชวยประเมิน ดวยเหตุนี้ Fuzzy-AHP จึงเปนเครื่องมือที่
ชวยสนับสนุนการติดสินใจใหเปนไปอยางมีกระบวนการ และเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสามารถในการนํามา
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 

1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดหาเทคโนโลยีเขามาใชภายใตการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนสําหรับพัฒนาเครื่องมือชวยสําหรับชวยสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

2. การนําเคร่ืองมือ Fuzzy-AHP มาใชวิเคราะห 
การตัดสินใจที่มีเหตุผลนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนการของการตัดสินใจไมใชผลของการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผลนั้นสงผลใหผลของการตัดสินใจมีความถูกตองมากขึ้น  ปจจัยตางๆ ที่นํามาใช
วิเคราะหตองมีความเชื่อมโยงกันและการวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ ตองมีความสอดคลองกันของเหตุผล 
ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการ AHP สามารถแสดงไดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วางกรอบของปญหาใหตรงประเด็น รวมถึงหาเกณฑการตัดสินใจและทางเลือกที่เหมาะสม 
ขั้นที่ 2 วางโครงสรางของแผนภูมิลําดับช้ันตามองคประกอบที่ไดมาในขั้นที่ 1 ภายใตวิธีการระดมสมอง 

โดยเริ่มจากระดับช้ันบนสุดลงมา โดยเริ่มจากเปาหมาย เกณฑหลัก เกณฑรอง และทางเลือก ตามลําดับ  
ดังภาพประกอบ 1 

 
 

ภาพประกอบ 1 การสรางแผนภูมิลําดับชั้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 243

 
ขั้นที่ 3 สรางตารางเมตริกซเพื่อวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ เปนคู ๆ ในลักษณะฟซซี่ (Fuzzy)โดย

ปจจัยแตละปจจัยนั้น เมื่อเทียบกับปจจัยอื่นแลวมีผลกระทบตอเกณฑหรือปจจัยที่อยูระดังสูงกวามากนอยกวากัน
ขนาดไหน ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบระหวาง 2 ปจจัย โดยใชตารางเมตริกซซึ่งจะมีชองใหใสผลการวินิจฉัยใน
พ้ืนที่เหนือเสนทแยงมุม สวนพื้นที่อยูใตเสนทแยงมุมเปนคาตางตอบแทนหรือเศษสวน ดังนั้นถาปจจัยที่ 1  
มีความสําคัญมากกวาปจจัยที่ 2 คาก็จะออกมาเปนตัวเลขบนพื้นที่เหนือเสนทแยงมุม เชน ความเร็วมีคาระดับ
ความสําคัญมากกวาจํานวนลูกขายในระดับความสําคัญที่ 3 แตในทางตรงกันขามถาปจจัยที่ 1 มีความสําคัญนอย
กวาปจจัยที่ 2 คาที่ไดจะเปนเศษสวนในพื้นที่เหนือเสนทแยงมุมแทน เชน ความเสถียรมีคานอยกวาจํานวนลูกขาย
อยูในระดับ 1/5 สวนคาที่อยูลางเสนทแยงมุมจะเทากับคาตางตอบแทนของคาที่อยูเหนือเสนทแยงมุม ดังตาราง 1
โดยที่คาระดับความสําคัญไดนั้นมาจากการสอบถามผูมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกเครื่องเซิรฟเวอร 

 

ตาราง 1 การวินิจฉัยเปรียบเทียบเกณฑการตัดสินใจ 
 

 
 

ขั้นที่ 4 หาผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบทั้งหมดจากชุดตารางเมทริกซในขั้นตอนที่ 3 ขางตน  
ขั้นที่ 5 หลังจากที่ใสขอมูลตัวเลขของการวินิจฉัยเปรียบเทียบทั้งหมดลงในตารางเมทริกซแลว จึง

คํานวณหาระดับความสําคัญดวยการนํา Fuzzy number มาลดความคลุมเครือจากการวินิจฉัยทางเลือกของ 
ผูตัดสินใจ การนํา Fuzzy number มาใชในการคํานวณรวมกับทฤษฎี AHP ในขั้นตอนนี้มีการกําหนดคาระดับ
ความสําคัญที่เปนชวงในทฤษฎีสมาชิกฟงกช่ันสามเหลี่ยม เพื่อใหผูวินิจฉัยทางเลือกไดรับความถูกตองมากขึ้น 
โดยคาระดับความสําคัญที่กําหนดขึ้นในลักษณะ Fuzzy-AHP เมื่อเทียบกับ AHP แบบเดิมสามารถกําหนดได 
ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาระดับความสําคัญของ AHP และ Fuzzy AHP 
 

ระดับความสําคัญแบบ AHP ความหมาย 
ระดับความสําคัญแบบ  

Fuzzy-AHP 
1 สําคัญเทากัน (1,1,1) 
3 สําคัญกวาระดับปานกลาง (2,3,4) 
5 สําคัญมากกวา (4,5,6) 
7 สําคัญมากกวาที่สุด (6,7,8) 
9 สําคัญมากกวาสูงสุด (8,9,10) 

2,4,6,8 
ระดับความสําคัญการลดชองวางระหวาง

ระดับความรูสึก 
(1,2,3),(3,4,5),(5,6,7),(7,8,9) 

 
ทฤษฎีสมาชิกฟงกช่ันสามเหลี่ยมฟซซี่นัมเบอร (Triangular fuzzy numbers) สามารถนํามากําหนดให

อินเตอรเซคชั่นกันไดดังภาพประกอบ2 โดยให d จะเปนคาที่ใชสําหรับกําหนดระดับความสําคัญที่ไดจาก 
การคํานวณดวย Fuzzy-AHP 

 

 
   

ภาพประกอบ 2  สมาชิกฟงกชั่นสามเหลี่ยมท่ีอินเตอรเซคชั่น 
 

การคํานวณดวย Fuzzy-AHP นั้น สามารถกําหนดคาการสังเคราะหของฟซซี่ดวยสมการคือ  
1

1 11
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สมการ (1) จาก Cafer Erhan Bozdag, Cengiz Kahraman และ Da Ruan (2003) ใชเพื่อคํานวณคาระดับ
ความสําคัญจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัย และทางเลือกที่นํามาใชเปนเกณฑตัดสินใจ กําหนดให l และ u เปน
คาลางและบนของสมาชิกตามลําดับ และ m เปนคากลาง ของ M Triangular Fuzzy Number ถูกแสดงคือ  
(l, m, u) มีกฎการบวกและการคูณกันของ M ดังนี้ 
 

การบวกกันของ Triangular Fuzzy Number คือ 

( )111 ,, uml ⊕ ( )222 ,, uml = ( )112121 ,, uummll +++     (2) 
การคูณกันของ Triangular Fuzzy Number คือ  
( )111 ,, uml ⊗ ( )222 ,, uml = ( )112121 ,, uummll ×××     (3) 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 245

โดยที่       M   คือ ปจจัยที่ใชเปนเกณฑตัดสินใจ 

iS    คือ คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่ใชเปนเกณฑตัดสินใจ 

  ∑
=

m

j

j
giM

1
  คือ ผลบวกของ Triangular Fuzzy Number 

 และ  
1

1 1

−

= =
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣
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n

i

m

j

j
giM  คือ คาตางตอบแทนผลรวมของ uml ,,  ทุกเกณฑการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 6 ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3, 4, และ 5 สําหรับปจจัยในแตละระดับช้ันและแตละชุดของแผนภูมิ 
ขั้นที่ 7 สังเคราะหองคประกอบทั้งหมดของแผนภูมิ โดยนําเอาระดับความสําคัญของปจจัยในระดับลางมา

ถวงน้ําหนักลําดับความสําคัญของปจจัยที่อยูระดับถัดขึ้นไป และนําผลรวมของคาที่ไดมาหาคาระดับความสําคัญ
ทั่วทั้งแผนภูมิ ทําเชนนี้จนถึงระดับช้ันลางสุดซึ่งโดยปกติจะเปนทางเลือก 

ขั้นที่ 8 จัดลําดับของทางเลือกทั้งหมด แลวเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

 
ในงานวิจัยนี้ไดกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจโดยใชช่ือเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเปน A, B และ C 

แทน เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรจํานวน 3 ยี่หอ จากนั้นใหเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร A, B และ C มี
สวนประกอบเหมือนกันเพื่อใชในการพิจารณา โดยนําปจจัยทั้ง 8 ขอ ดังตาราง 3 ที่ใชเปนเกณฑการตัดสินใจมา
วินิจจัยเปรียบเทียบหาลําดับความสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรทั้ง 3 ภายใตเกณฑทั้ง 8 ขางตน โดยให 
ผูมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเปรียบเทียบเกณฑหลักภายใตเปาหมาย  
และเปรียบเทียบทางเลือกภายใตปจจัยของเกณฑหลัก  

 

ตาราง 3 ปจจัยสําหรับใชเปนเกณฑการตัดสินใจ 
 

ปจจัยการตัดสินใจ ความหมาย 

1.  จํานวนลูกขาย ความสามารถในการรองรับจํานวนลูกขายพรอม ๆ กัน 

2.  ความเร็ว ความเร็วในการตอบสนองการเรียกใชบริการของเครื่องลูกขาย 

3.  ความเสถียร ความสามารถในการทํางานอยางราบรื่นเมื่อเครื่องลูกขายเรียกใชงานพรอมกัน 

4.  คุณภาพ การตอบสนองตอความตองการและการไดรับความคาดหวังของผูใช 

5.  รูปรางของตัวเครื่อง ลักษณะของการจัดวางอุปกรณภายในตัวเครื่อง 

6.  ระยะเวลาที่ตองการใชงาน อายุการใชงานกอนทําการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร 

7.  การรับประกัน บริการที่ไดรับจากผูผลิตเมื่อตัวเครื่องเกิดความชํารุดเสียหาย 

8.  ราคา ความพึงพอใจตอราคา 
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3. ผลการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ไดมีการคํานวณทั้งแบบ AHP และ Fuzzy-AHP โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันพบวา  

คาน้ําหนักระดับความสําคัญของปจจัยที่คํานวณดวย Fuzzy-AHP มีการกระจายคาน้ําหนักระดับความสําคัญได
ชัดเจนกวา AHP ดังแสดงในภาพประกอบ3 โดยคาน้ําหนักระดับความสําคัญที่คํานวณจาก AHP มีคาน้ําหนัก
ระดับความสําคัญของแตละปจจัยหางกันโดยเฉลี่ยเพียง 0.022 ซึ่งคาน้ําหนักระดับความสําคัญที่ไดนี้เกาะกลุมกัน
แสดงถึงความคลุมเครือจากการตัดสินใจ และคาน้ําหนักระดับความสําคัญที่คํานวณไดจาก Fuzzy-AHP ของแต
ละปจจัยมีความหางกันโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.095 โดยที่คาการกระจายตัวเฉล่ียของ Fuzzy-AHP นั้นมีมากกวาคา 
การกระจายตัวโดยเฉลี่ยของ AHP ถึง 0.073 แสดงใหเห็นวาความคลุมเครือในคาน้ําหนักระดับความสําคัญที่ได
จากผูเช่ียวชาญนั้นไดถูกขจัดออกไปแลว 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  กราฟเปรียบเทียบการกระจายตัวคาน้ําหนักระดับความสําคัญของปจจัยระหวาง 
AHP และ Fuzzy-AHP 

 

 ในทํานองเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบคาน้ําหนักระดับความสําคัญของทางเลือกจากการตัดสินใจที่คํานวณ
ดวย AHP และ Fuzzy-AHP พบวาคาน้ําหนักระดับความสําคัญของ Fuzzy-AHP มีการกระจายตัวมากกวา 
คาน้ําหนักระดับความสําคัญของ AHP ดังแสดงในภาพประกอบ4 โดยคาน้ําหนักระดับความสําคัญที่ไดแตละ
ทางเลือกมีความกระจายตัวโดยเฉลี่ย 0.2218 ซึ่งคาน้ําหนักระดับความสําคัญที่ไดนี้เกาะกลุมกันแสดงถึง 
ความคลุมเครือจากการตัดสินใจ 
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ภาพประกอบ 4   กราฟเปรียบเทียบการกระจายตัวคาน้ําหนักระดับความสําคัญของทางเลือกการตัดสินใจ 
ระหวาง AHP และ Fuzzy-AHP 

 

คาน้ําหนักระดับความสําคัญที่คํานวณไดจาก Fuzzy-AHP นั้นมีการกระจายของคาน้ําหนักระดับ
ความสําคัญที่ไดของแตละทางเลือกโดยเฉลี่ย 0.505 ซึ่งคาการกระจายตัวโดยเฉลี่ยของ Fuzzy-AHP นั้นมีมากกวา 
AHP ถึง 0.2832 แสดงใหเห็นถึงความคลุมเครือของการตัดสินใจนั้นไดถูกขจัดออกไปแลว  ดวยเหตุนี้จึงพิสูจน
ไดวา การใหคาระดับความสําคัญจากผูเชี่ยวชาญยังคงมีความคลุมเครือจากการตัดสินใจอยู ทําใหคาการกระจาย
ตัวของคาน้ําหนักระดับความสําคัญหางกันนอย และเมื่อนําการคํานวณแบบ Fuzzy-AHP ทําใหคาการกระจายตัว
ของคาน้ําหนักระดับความสําคัญมีการกระจายตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงกลาวไดวาคาระดับความสําคัญที่ใชเปนเกณฑ
ตัดสินใจเมื่อนํามาคํานวณดวย Fuzzy-AHP แลวทําใหมีความถูกตองมากขึ้น 

 

4. บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีการในการตัดสินใจจัดหาเทคโนโลยีแบบหลายหลักเกณฑดวย Fuzzy-AHP ที่
สามารถนํามาชวยในกระบวนการตัดสินใจไดทั้งปจจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ซึ่งเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจ
ที่มีขั้นตอนอยางเปนกระบวนการ ซึ่งสามารถลดความคลุมเครือของผูตัดสินใจ และงายในการนําไปประยุกตใช
งานการตัดสินใจอีกหลาย ๆ ดานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสวนสําคัญของงานวิจัยนี้คือ การแสดงใหเห็นวาการ
ใชเครื่องมือชวยสนับสนุนการตัดสินใจนี้ทําใหสามารถตัดสินใจไดอยางเปนกระบวนการขึ้น และสามารถชวยลด
ความคลุมเครือจากการตัดสินใจไดอีกดวย นอกจากนี้การใชปจจัยเปนเกณฑการตัดสินใจในกระบวนการ Fuzzy-
AHP นั้น ผูวิจัยสามารถใชปจจัยจากงานวิจัยนี้เปนแนวทางในการศึกษาการตัดสินใจเลือกในลักษณะอื่นๆ ได 
โดยสามารถแยกสวนยอยของปจจัยทั้ง 8 ปจจัยเปนเกณฑรองในการตัดสินใจตามกระบวนการที่ได และสามารถ
ทดลองใชฟงกช่ันความเปนสมาชิกในรูปแบบอื่นเพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ โดยตองดูความ
เหมาะสมของฟงกช่ันความเปนสมาชิกใหสอดคลองกับลักษณะของปญหาการตัดสินใจดวย 
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บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัลของหองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะ กรรมการ
วิจัยแหงชาติ สําหรับจัดเก็บและใหบริการสื่อดิจิทัลของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติแบบอัตโนมัติ  
โดยใชซอฟตแวรสําเร็จภาพประกอบชื่อวา Greenstone ในการพัฒนาระบบดังกลาว  
  ผลที่ไดจากการวิจัยนี้  ทําใหไดระบบหองสมุดดิจิทัลของหองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ที่สามารถใหบริการแกนักวิจัย นักศึกษา และที่ผูสนใจทั่วไป สามารถสืบคนขอมูลในรูปแบบดิจิทัล  
จากทรัพยากรสารสนเทศที่เปน วารสาร งานวิจัยและวิทยานิพนธ  และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวย  
ภาพ เสียง และวีดิทัศน ไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ: หองสมุดดิจิทัล  ระบบคอมพิวเตอรหองสมุด 

 

ABSTRACT 
  The research in information technology has purposed to development the automated digital library 
system of Research Library of  The National Research Council of Thailand.  We tried to collect and provide the 
automated digital media service of  The National Research Council of  Thailand by using Greenstone software 
suite in development processes. 
  The result from this study is to gain the digital automation library system of Research Library of  The 
National Research Council of  Thailand that can provide the service for researchers, students and general users. 
It can be convenient and more rapidly searched for digital contents that consist of information resources in  
e-journals, research and thesis bibliography  and   multimedia that consist of images, audio and video. 
 
KEYWORDS: Digital library, Library system 
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1. บทนํา 
หองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนศูนยรวบรวมเอกสารงานวิจัยของ

ประเทศ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาการตางๆ แกนักวิจัย หนวยงานวิจัย นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป  หองสมุดไดพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบคนเอกสารงานวิจัยและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่มี
ในหองสมุด ในรูปแบบฐานขอมูลเอกสาร งานวิจัยและวิทยานิพนธ มาตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดยใชโปรแกรม 
CDS/ISIS ซึ่งเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแบบโอเพนซอรสที่สนับสนุนโดยองคการยูเนสโก และใหบริการ
สืบคนผานเว็บไซตหองสมุดมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังบทคัดยอฉบับเต็มรูปในรูปแบบ
ของไฟลแบบพีดีเอฟ (PDF) ได อยางไรก็ตาม หองสมุดยังไมมีระบบสําหรับจัดเก็บและใหบริการเอกสารและ
สื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ จึงทําใหการจัดการและใหบริการสื่อดังกลาวเปนไปอยางจํากัด  

ดังนั้น ไดมีการพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัลของหองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
จะชวยใหหองสมุดสามารถบริหารจัดการและใหบริการเอกสารดิจิทัลและสื่อดิจิทัลของหนวยงานไดสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัลของหองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ โดยโครงงานวิจัยมีขอบเขต ดังนี้ 

1.  พัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัล สําหรับจัดเก็บและใหบริการสื่อดิจิทัลที่เปนขอความ ภาพ เสียง  
และมัลติมีเดีย ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

2.  สื่อดิจิทัล ประกอบดวย บทความจากวารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ บทคัดยอรายงาน
วิจัยและวิทยานิพนธที่มีในหองสมุด และมัลติมีเดีย ไดแก เพลง  ภาพถาย และวีดิทัศน  

3.  พัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัลบนเครื่อง PC Stand Alone 
 

2. แนวคิดการพัฒนาหองสมดุดิจิทัล 
หองสมุดดิจิทัล หมายถึงหองสมุดที่มีการสรางทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อาจเปนขอความ ภาพ เสียง 

หรือมัลติมีเดีย เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบเครือขาย โดยอาจจะพัฒนาระบบขึ้นมาเองหรือใชซอฟตแวรบริหารจัดการหองสมุดดิจิทัล
สําเร็จรูป 

ลักษณะของหองสมุดดิจิทัล  มีดังนี้ 
1.  หองสมุดที่มีการจัดหาหรือสรางขอมูลเนื้อหาเอกสาร (Information Contents) ใหเปนไฟลดิจิทัล  

(Digital Objects) 
2.  หองสมุดที่มีการจัดการขอมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เรียกวา เปน Digital Objects เริ่มจากมีการจัดการ  

การเผยแพรขอมูลและการใชขอมูลที่จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรหลักหรือในหลาย ๆ แหลงจัดเก็บขอมูล 
(Repositories) ผานระบบเครือขาย 

3.  ผูใชเรียกใชขอมูลไดโดยตรง เปนเนื้อหาเต็มรูป โดยผูใชไมตองมาที่อาคารหองสมุดและไมใชขอมูล
ผานผูใหบริการหรือบรรณารักษ 
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4.  หองสมุดดิจิทัล มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของเชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการ
สื่อสาร การจัดการสารสนเทศและการติดตอกับผูใช 

5.  หองสมุดดิจิทัลมีการจัดหมวดหมูใหเปนระบบในลักษณะ Metadata เพื่อความสะดวก ในการคนหา 
และเพื่อใหการจัดการขอมูล ดิจิทัลมีมาตรฐานในการใชขอมูลดิจิทัลรวมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล  

 
ขั้นตอนการพัฒนาหองสมุดดิจิทัล  มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรและการสราง Collection (Information Acquisition and Collection) 

เปนขั้นตอนของการคัดเลือกและการแปลงขอมูลใหอยูในรูปดิจิทัลซึ่งอยูในรูปของขอความ ภาพ เสียง หรือ
มัลติมีเดีย  

2.  การทําดรรชนีขอมูลที่จัดเก็บและการจัดเก็บขอมูลไวใน Collection (Information Indexing and 
Organization) เปนการจัดเก็บขอมูลเปนหมวดหมูและหัวเรื่องในลักษณะการทํา Metadata และการจัดเก็บขอมูล
ไวในฐานขอมูลเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูลที่ตองการ  เมทาดาทามีหลายแบบ เชน MARC, Dublin Core 
เปนตน 

3.  การเผยแพรขอมูลและการนํามาใช (Information Dissemination and Utilization) เปนการเผยแพรขอมูล
ในลักษณะที่ผูใชคนหาขอมูลที่ตองการไดดวยตนเอง เพื่อความสะดวกและการนําขอมูลไปใชประโยชน  
  

โปรแกรม Greenstone 
Greenstone Digital Library Software (GSDL) เปนชุดโปรแกรมบริหารจัดการหองสมุดดิจิทัล ที่สามารถ

สราง หรือ จัดเก็บสารสนเทศที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได GSDL พัฒนาขึ้นมาตั้งแตป 1997 โดยโครงการ 
New Zealand Digital Library Project  มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด ซึ่งมีการพัฒนาและเผยแพรโดย
องคการ UNESCO และ  Human Info NGO  ในการพัฒนาเปน Open source software เพ่ือสงเสริมใหประเทศ
ตางๆ พัฒนาหองสมุดดิจิทัลของหนวยงานตนเองไดโดยไมตองเสียคาใชจายในการซื้อซอฟตแวร ทําใหมีสื่อดิ
จิทัลเผยแพรทั่วโลกมากขึ้นอีกดวย  ซอรสโคดตนฉบับของ Greenstone เขียนดวยภาษา C++ และ Perl  ผูใชงาน
สามารถเรียกใชงาน นํามาพัฒนาเพิ่มเติมเองได 

 

เมทาดาทา (Metadata) 
เมทาดาทา (Metadata) หมายถึง ขอมูลของขอมูล ที่อธิบายลักษณะสารสนเทศและทําหนาที่เปนตัวสราง

ความสัมพันธกับสารสนเทศอื่นๆ เมทาดาทามีหลายแบบ เชน MARC, Dublin Core เปนตน 
เมทาดาทาที่เปนที่รูจักกันดี ก็คือ ดับลินคอร (Dublin Core--DC) มี 15 องคประกอบ ไดแก    

1) Title   2) Creator   3) Subject  4) Description  5) Publisher  6) Contributor 7) Date  8) Type  9) Format   
10) Identifier 11) Source 12) Language 13) Relation 14) Coverage 15) Rights  
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3.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ธนะวัฒน เลิศประเสริฐ (2550)  ไดพัฒนาหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญาในพื้นที่ที่ราบลุม 

ภาคกลางของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลองคความรูพืชวงศหญาในพื้นที่ที่ราบลุม
ภาคกลางของประเทศไทย ใหอยูในรูปของฐานขอมูลดิจิทัลในลักษณะเว็บเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรมมายเอส
คิวแอล ในการสรางฐานขอมูล แลวทดสอบระบบจากกลุมผูดูแลระบบ และนักพฤกษศาสตร ผลการทดสอบ
ระบบในภาพรวมพบวาผูใชระบบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ระบบมีความสะดวกตอการใชงาน ขอมูลที่
สืบคนมีความถูกตองนาเชื่อถือ ระบบมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งชวยลดขั้นตอนการทํางาน 

เอกพล เหลี่ยวรุงเรือง (2546)  ไดพัฒนาระบบการสืบคนภาพวีดิทัศนจากหองสมุดดิจิทัล เพื่อสนับสนุน
การใหบริการขอมูลสารสนเทศวีดิทัศนในรูปแบบขอมูลดิจิทัลภายในหองสมุด โดยไดนําเอาระบบฐานขอมูล 
DB2  ของบริษัทไอบีเอ็มและใชภาษาจาวาในการพัฒนา  ทําใหไดระบบสืบคนภาพวีดิทัศนดิจิทัล และเรียกใชงาน
ขอมูลวีดิทัศนดิจิทัลไดสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเรียกดูขอมูลวีดิทัศนที่สืบคนได ณ จุดเริ่มตนของวีดิทัศน ณ 
เวลาที่ตองการ  หรือตําแหนงของวีดิทัศนที่ตองการได   

Liu, Yan Quan (2004)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ  วิธีการ มาตรฐาน  และเทคนิคในการแปลงวัสดุของหองสมุดดิ
จิทัลของโครงการหองสมุดดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อศึกษาประเภทของวัสดุที่หองสมุดตางๆ  แปลงให
เปนดิจิทัล แนวทาง วิธีการ มาตรฐาน เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาโครงการหองสมุดดิจิทัล  รวมทั้งปญหาของ
โครงการหองสมุดดิจิทัล ผลการศึกษาพบวาโครงการหองสมุดดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญไดรับ 
การสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาหองสมุดดิจิทัลจากหนวยงานของรัฐ  โดยวัสดุที่หองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษานํามาแปลงใหเปนดิจิทัลเปนวัสดุที่มีคุณคาของหนวยงาน  หองสมุดสวนใหญมีความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นๆ และมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาหองสมุดดิจิทัล รวมทั้งมีการใชมาตรฐานเมทาดาทา   
และมาตรฐานคุณภาพของภาพ ไดแก  ดับลินคอรเมทาเดทา, RDF, EAD, TEI, SGML, XML และ HTML  
โดยยังคงมีการใชมาตรฐาน MARC ในการพรรณาทรัพยากรดิจิทัลในโครงการหองสมุดดิจิทัลตางๆ สําหรับ
เทคโนโลยีพบวา  มีแนวโนมในการใชซอฟตแวรในการจัดการภาพ เชน Paint Shop Pro และ Adobe PhotoShop 
มากขึ้น  สําหรับฮารดแวรพบวา  มีแนวโนมในการใชกลองดิจิทัลแทนการใชสแกนเนอรแบบแทนนอนในการ
แปลงใหเปนดิจิทัล  รวมทั้งมีการจัดเก็บทรัพยากรดิจิทัลในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของหองสมุด 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การออกแบบระบบใหม 
1.  จัดเตรียมขอมูลดิจิทัล  ผูศึกษาไดคัดเลือกขอมูลที่จะนําเขาระบบหองสมุดดิจิทัลเฉพาะขอมูลของ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยวิจัยแหงชาติ เพื่อปองกันปญหาลิขสิทธิ์ ประกอบดวย e-Journals  เปนบทความจาก
วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  และ Research  เปนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธที่มีในหองสมุด 
โดยนํามาจากฐานขอมูลเดิมของหองสมุดในโปรแกรม CDS/ISIS  และ  Multimedia  เปนสื่อมัลติมีเดียของ
สํานักงานฯ ไดแก   ไฟลเสียง, ไฟลภาพ  และ ไฟลภาพเคลื่อนไหว 
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2.  การออกแบบโครงสรางขอมูล โดยลงรายการขอมูลดิจิทัลตามมาตรฐานดับลินคอรเมทาดาทา  
3.  ติดตั้งระบบ โดยติดตั้งโปรแกรมตางๆ ไดแก  Java2 Runtime Environment, ImageMagick, 

GhostScript, Greenstone 2.80  
4.   สรางคอลเลกชันใน Greenstone ไดแก E-Journals  Multimedia และ Research  ตามลําดับ 
5.  ออกแบบระบบสืบคน ดังนี้ 
E-Journals ให Search: ทุกเขตขอมูล ช่ือเรื่อง ผูแตง และหัวเรื่อง และให Browse: ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง 

และผูแตง 
Multimedia ให Search: ช่ือเรื่อง  และให Browse: ช่ือเรื่อง  และ ประเภทสื่อ Research  ให Search: ช่ือ

เรื่อง  ผูแตง  และหัวเรื่อง และให Browse: ช่ือเรื่อง  ช่ือผูแตง  และปพิมพ  
  

5. ผลการวิจัย 
ผลที่ไดการพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัลในครั้งนี้ นําเสนอใน 2 ประเด็น คือ โฮมเพจหองสมุดดิจิทัล 

และระบบสืบคนหองสมุดดิจิทัล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

โฮมเพจหองสมุดดิจิทัล  ดังภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 โฮมเพจหองสมุดดิจิทัล 
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ระบบสืบคนหองสมุดดิจิทัล   
1.  E-Journals  มีระบบ Search และ Browse โดย Search: ทุกเขตขอมูล ช่ือเรื่อง  ผูแตง  และหัวเรื่อง  

ดังภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ระบบ Search E-Journals 
 

Browse: ช่ือเรื่อง  หัวเรื่อง และผูแตง  ดังภาพประกอบ 3 

 
 

ภาพประกอบ 3 ระบบ Browse E-Journals  
 

เมื่อคลิกที่ปุม  จะลิงคไปยังบทความฉบับเต็มที่อยูในรูป PDF  
เมื่อคลิกที่ช่ือเรื่องจะลิงคไปยังรายละเอียดทางบรรณานุกรมของบทความนั้น ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  รายละเอียดทางบรรณานุกรม 
 

2.  Multimedia มีระบบ Search: ช่ือเรื่อง และ Browse: ช่ือเรื่อง และประเภทสื่อ ดังภาพประกอบ 5 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ระบบ Browse Multimedia 
 

 3. Research มีระบบ Search และ Browse โดย Search: ช่ือเรื่อง  ผูแตง  และหัวเรื่อง และให  Browse:  
ช่ือเรื่อง  ช่ือผูแตง  และปพิมพ  โดยมีรูปแบบการแสดงผลเชนเดียวกับ e-Journals 
 

สรุปไดวา ผลการวิจัยแบงเปน 2 ดาน ไดแก (1) การออกแบบเว็บไซตหองสมุดดิจิทัล  ไดออกแบบตาม
รูปแบบของโปรแกรม Greenstone  และไดปรับเปลี่ยนภาพประกอบหรือขอความใหเหมาะสมกับหองสมุด
งานวิจัย (2) วิธีการคนหาขอมูลในหองสมุดดิจิทัล โดยแบงทรัพยากรสารสนเทศ ออกเปน 3 กลุม คือ e-Journals, 
Multimedia และ Research โดยมีวิธีคนหาสองรูปแบบ คือ การสืบคนโดยการปอนคําคน และที่ระบุขอบเขต 
การคนได  และการคนหาแบบไลเรียงตามลําดับอักษรคําคน วิธีการสืบคนและการแสดงผลการคนแตกตางกันไป 
ตามประเภททรัพยากร โดย E-Journals และ Research  ซึ่งมีลักษณะขอมูลบรรณานุกรมเชนเดียวกัน จะมีรูปแบบ 
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การแสดงผลการคนแบบยอ ผลการคนแบบบรรณานุกรม และการแสดงเอกสารฉบับเต็มที่อยูในรูปของไฟล 
พีดีเอฟ สวนมัลติมีเดียจะเปดไฟลไดทันที  

ขอดีของ Greenstone คือ เปนซอฟตแวรสําหรับพัฒนาหองสมุดดิจิทัลแบบโอเพนซอรส มีประสิทธิภาพ
สูง ใชงานงาย มีหลายแพลตฟอรมและหลายภาษา รองรับขอมูลหลายประเภท และรองรับเมทาดาทาที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการหองสมุดดิจิทัลไดทั้งออนไลนและออฟไลน อยางไรก็ตาม ในการใช 
Greenstone ยังมีขอจํากัดที่ไมสามารถใชงานภาษาไทยไดเต็มประสิทธิภาพ และผูพัฒนาหองสมุดดิจิทัลจําเปน
ความรูและทักษะในการใชโปรแกรมภาษาที่เกี่ยวของเปนอยางดี จึงจะสามารถพัฒนาระบบไดตามความตองการ  
 

6. รายการอางอิง 
กรภัทร สุทธิดารา,  2544.  กาวสูโลกอินเทอรเน็ต ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส. 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2546.  คัมภีรการวิเคราะหและออกแบบระบบ. พิมพครั้งที่ 3.  

 กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ. 
ธนะวัฒน เลิศประเสริฐ,  2550.  หองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญาในพื้นที่ท่ีราบลุมภาคกลางของ
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 ปทุมธานี : ศูนยบริการความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การวางแผนกลยุทธสําหรับการควบคุมบริหารจดัการโครงงานซอฟตแวร 
โดยอาศัยตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางสําหรับควบคุมบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรโดย
อาศัยตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ โดยที่ผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะ กําหนดขั้นตอนและวิธีการที่จะนําตัวแบบ
วุฒิภาวะความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวร (Software Capability Maturity Model หรือ SW-CMM) มาใช
เพื่อใหการบริหารโครงงานซอฟตแวรไดอยางเปนระบบ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล การศึกษานี้ยังรวมถึง
การตรวจสอบปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคเมื่อปฏิบัติตามขอกําหนด CMM โดยใชวิธีวิจัยเอกสาร 
และการสัมภาษณผูบริหารบริษัท ซอฟตแวรไทยที่ไดรับและผานการประเมิน CMMI ในระดับ ที่ 3 มาแลว 
จากนั้นจึงไดวิเคราะหและนําสิ่งที่ไดมาจัดประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ (Focus group)เพื่อหาขอสรุปและจัดทําเปน
แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อใหนําไปใชในการบริหารโครงงานซอฟตแวรโดยมีขั้นตอนในการควบคุมบริหาร
จัดการโครงงานซอฟตแวรสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอม และการวิเคราะหกระบวนการในการดําเนินงานการบริหารโครงงานซอฟตแวร
กาวสูมาตรฐาน CMM และพิจารณาปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงงานการตามแนวทางของ CMM  
 2. ทําการแกไขปญหาตาง ๆ เมื่อเริ่มดําเนินการตามแนวทางของ CMM 
 ผลการวิจัย พบวาขั้นตอนในการควบคุมบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรนั้น การไดรับการสนับสนุน 
จากผูบริหารนับวา เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะชวยทําใหการบริหารโครงงานซอฟตแวร ประสบผลสําเร็จ   
 

คําสําคัญ: ตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ  การบริหารโครงงานซอฟตแวร 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to control and manage software project by using capability maturity model. 

Researcher has provided suggestions, steps and means of using the Capability Maturity Model (CMM) so that 
people can produce software or execute software Project more efficiently and well recognized internationally. 
This study also includes inspecting factors that cause problems and barrier when following CMM rule by using 
research paper and interviewing executives of Thai Software Companies that have passed CMMI evaluation in 
level 3 and then analyzing and bringing the results to the focus group meeting to conclude and find means and 
practical ways for software project execution. The steps of controlling and managing software project by using 
CMM are as the follows 

1. Preparing and analyzing procedures of software project execution to meet CMM standard for 
improving procedure of software project execution according to CMM. 

2. Dealing with problems solving when starting the CMM.  
The research results revealed that supporting from the executives is the most important thing to help  

software project management successfully 
 
KEYWORDS: Capability maturity model, Software project management,   
 

1. ความเปนมาของการบริหารโครงการ (Project Management: PM) 
การพัฒนาของโลกทางดานวัตถุไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ดวยกิจกรรมอันสลับซับซอนมากมาย 

และผลของการพัฒนาทางดานวัตถุนี้กอใหเกิดผลสะทอนหรือผลกระทบอยางมากตอการบริหารจัดการในยุค
ปจจุบัน จึงทําใหองคการหรือหนวยงานมีความจําเปนที่ตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะตองสามารถตอบสนองตอสิ่งเราไดอยางรวดเร็วทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ปจจุบันการบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวร  เปนแนวทางหรือกิจกรรมที่หนวยงาน หรือองคกรสวนใหญ ได
นํามาใชเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ สรางความยืดหยุนและความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในดานเวลา คาใชจาย คุณภาพ และในปจจุบันมีโครงการมากมายที่ถือ
ไดวาเปนกลยุทธหลักในการบริหารงานทั้งในระดับชาติ หรือแมแตโครงการที่มีการจัดขึ้นภายในองคการหรือ
หนวยงาน เพื่อใหสามารถแขงขันในระดับประเทศและระดับโลกได (ดร.ครรชิต มาลัยวงศ  2545, มกราคม) 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํามาตรฐาน CMM มาใชในการบริหารโครงงานซอฟตแวร เพื่อใหจัดการกระบวนการ
บริหารโครงงานซอฟตแวร มีวิธีการฎิบัติหลักที่ชัดเจน อีกทั้งเรื่องของการจัดการโครงสรางการบริหารซอฟตแวร 
ทรัพยากร ระยะเวลา บุคลากร (ทีมงาน) ในการบริหารโครงงานซอฟตแวร เพื่อใหบรรลุไปยังเปาหมายระดับ 
การเจริญเติบโตที่ตองการและชวยลดความลมเหลวของการบริหารโครงงานซอฟตแวรที่จะเกิดขึ้น 
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2. วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของงานวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธสําหรับควบคุมการบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวร

โดยอาศัยตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ (Strategic Planning for Software Project Management Using Capability 
Maturity Model: PMMM) มีดังนี้ 

1. เพื่อศึกษา การบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรไทยในปจจุบัน 
2. เพื่อวางแผนกลยุทธในการควบคุมการบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรโดยอาศัยตัวแบบวุฒิภาวะ

ความสามารถ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีขอบเขตการดําเนินงานตอไปนี้ 
1. จัดทําขั้นตอนและรายละเอียดทางภาคปฏิบัติ 
2. จัดทําขอเสนอแนะในการวางแผนสําหรับควบคุมการบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรสู 

มาตรฐาน CMM ทั้ง 5 ระดับ โดยภาพรวม 
 

4. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ทฤษฎีนํามาใชคือ  ตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ (Capability Maturity Model (CMM) เปนมาตรฐานใน

การพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งจะนํามาใชในการวัดมาตรฐานการบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรเพื่อ เพิ่มพูนความรู
และทักษะในการบริหารโครงงาน ซึ่งจะทําใหกระบวนการบริหารโครงงานซอฟตแวรมีประสิทธิภาพ ใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงตอสถานการณที่เกิดขึ้น  

CMM ยอมาจาก Capability Maturity Model หมายถึง แบบจําลองในการจัดการกับพัฒนาซอฟตแวรหรือ
แบบจําลองที่ใชวัดระดับของการพัฒนาที่เราเรียกวา ระดับวุฒิภาวะ (Maturity) มีระดับมาตรฐานขนาดไหน 
CMM ถูกนํามาใชแพรหลาย ไมวาจะเปนในเรื่องของคน ทรัพยากรมนุษยและที่มีช่ือเสียงแพรหลายทางดาน 
การพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับดานอื่นได ซึ่งงานวิจัยกอนหนานี้นางสาวปยะดา ภารวงศ 
ไดทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางวุฒิภาวะความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรตามแบบจําลอง ซีเอ็มเอ็ม” 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดทําการศึกษาคนควาเพื่อศึกษาแนวทางการสรางวุฒิภาวะความสามารถดานการพัฒนา
ซอฟตแวรระดับที่ 2  โดยเริ่มตั้งแตกําหนดขั้นตอนและวิธีการที่จะนําแบบจําลองวุฒิภาวะในการพัฒนาซอฟตแวร 
(Software Capability Model หรือ SW-CMM) มาใชเพื่อใหหนวยงานหรือบริษัทสามารถผลิตซอฟตแวรไดอยาง
เปนระบบและเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธสําหรับควบคุมบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรโดย
อาศัยตัวแบบวุฒิภาวะ (Strategic Planning for Software Project Management Using Maturity Model)  
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มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาแนวทาง การวางแผนกลยุทธในการควบคุมการบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรโดย
อาศัยตัวแบบวุฒิภาวะ (Project Management Capability Maturity Model: PMMM) ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย  

5.1  การบริหารโครงงานซอฟตแวรในปจจุบัน 
ศึกษาคนควาวิธีการบริหารโครงงานซอฟตแวรไทยในปจจุบันมีระเบียบ วิธีการขั้นตอนการดําเนินงาน

เปนอยางไร และเมื่อนําตัวแบบวุฒิภาวะ (Capability Maturity Model) มาเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหาร

โครงงานซอฟตแวรแลวน้ัน จะมีวิธี ขั้นตอนการดําเนินงานอยางไร 
5.2  การวางแผนกลยุทธสําหรับควบคุมบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรโดยอาศัยตัวแบบวุฒิภาวะ 
บริหารจัดการโครงงานซอฟตแวร  (Software Project Management) เปนแนวทางหรือกิจกรรมที่

หนวยงาน หรือองคการสวนใหญ ไดนํามาใชเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ สรางความยืดหยุนและความสามารถ
ในการแขงขัน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในดานเวลา คาใชจาย คุณภาพ และใน
ปจจุบันมีโครงงานมากมายที่ถือไดวาเปนกลยุทธหลักในการบริหารงานซอฟตแวรทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

5.3  สัมภาษณ 
การวิจัยครั้งนี้ มีการสัมภาษณตัวแทนจากองคกร หรือบริษัท ที่ผานการประเมิน 
CMMI ระดับ 3 จํานวน 1 บริษัท /ทาน คือ บริษัท Adasoft Co.,Ltd  เพื่อที่จะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานขององคกร ในการประเมิน CMMI ระดับ 3 มีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงานอยางไรบาง และสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารโครงงานซอฟตแวรได 

5.4  ประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ 
การวิจัยนี้ไดมีการศึกษาเนื้อหา จากเอกสาร งานวิจัย บทความตาง ๆ และการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ 

(Focus group) จํานวน 5 ทาน เพื่อวิเคราะหความสอดคลองความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
โครงงานซอฟตแวรโดยอาศัยตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ และนําขอมูลที่ไดโดยที่ปรึกษารวมกับผูวิจัยไดสกัด
ออกมาเปนขอมูลเชิงสรุป ซึ่งนําเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโครงงานซอฟตแวรใหมี
ประสิทธิภาพตอไป   

 

6. ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยขางตนสามารถสรุปขั้นตอนในการบริหารโครงงานโดย

อาศัยตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ (CMM) ไดดังตอไปน้ี 
6.1   ประเมินการบริหารโครงงานซอฟตแวรกอนทํา CMM 
วัตถุประสงค ของการประเมินการบริหารโครงงานซอฟตแวร เพื่อสํารวจดูการทํางานของการบริหาร

โครงงานวาปจจุบันมีกระบวนการทํางานอยางไรบาง และไมสอดคลองกับ CMM ในสวนใดบาง แลวนําขอมูล
จากการวิเคราะหนี้มาจัดทําแผนการบริหารโครงงานซอฟตแวรโดยการประเมินจากกระบวนการความสามารถ 
(Process Capability) รวมถึงการวางแผน หรือประมาณการซอฟตแวร ทั้งในการประมาณแผนงาน บุคลากร และ
ระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารโครงงานซึ่งจะเปนตัวบงช้ีถึงสมรรถนะกระบวนการวางแผนควบคุม
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สําหรับบริหารโครงงานซอฟตแวร โดยนําเอาแนวทาง CMM ทั้ง 5 ระดับ มาปรับปรุงเพื่อชวยในการวิเคราะหการ
ประเมินการบริหารโครงงานซอฟตแวรนั้น พิจารณาจากกระบวนการบริหารโครงงานซอฟตแวร ที่เปนอยู
ปจจุบัน แลวทําการเปรียบเทียบกับแตละกระบวนการ ขั้นตอนหลัก  เพื่อลดความขัดแยง และความคิดเห็นที่
แตกตางกันของทีมงาน ผูที่ทําหนาที่กําหนดกระบวนการคือ ผูบริหารโครงงานซอฟตแวร(Software Project 
Manager)  

6.2   กระบวนการควบคุมบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรตามหลัก CMM ท้ัง 5 ระดับ 
กระบวนการควบคุมบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรตามหลักวุฒิภาวะความสามารถ (CMM) ทั้ง 5 

ระดับ สามารถสรุปรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติไดดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 6.2.1  การบริหารโครงงานเขาสูหลักวุฒิภาวะความสามารถ(CMM) ระดับที่ 1 ระดับเริ่มตน (Initial 

Level) การบริหารโครงงานซอฟตแวรในระดับนี้ ในทุกองคกรหรือหนวยงานตองมีการบริหารจัดการโครงงาน
ซอฟตแวรรูจักการบริหารโครงงานซอฟตแวรเบื้องตน อาทิเชน วิธีบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรโดยมุงเนน
ใหการบริหารจัดการลุลวงอยางเดียว   

 6.2.2  การบริหารโครงงานเขาสูหลักวุฒิภาวะความสามารถ (CMM) ระดับที่ 2 ระดับทําซ้ํา 
(Repeatable Level) ประกอบไปดวย วิธีการปฏิบัติหลักของ CMM ดังนี้คือ 

  1.  การบริหารความตองการของลูกคา (Requirements Management) 
  ผูบริหารโครงงานเตรียมความพรอมของบุคลากรหรือทีมงาน เพื่อใหมั่นใจถึงกระบวนการ

ทํางานและมีการจัดทําเอกสารความตองการ คือ กอนที่ทําขอตกลงบันทึกรวมกันจะมีการทบทวนโครงสรางของ
การทํางานของกอนจัดทํารายงานสรุปรองขอการเปลี่ยนแปลง และจัดทํารายงานสรุปของโครงงาน เพื่อการ
ติดตามการดําเนินงานและแกไขปญหาได 

  2.  การวางแผนโครงการซอฟตแวร (Software Project Planning)  
  ผูบริหารโครงงานมีการบริหารจัดการในเรื่องของ เวลา ทรัพยากร และทีมงานใหเหมาะสมกับ

การบริหารโครงงาน จัดทําแผนงานและเอกสารประกอบตาง ๆ เพื่อใชในการวางแผนการบริหารโครงงานโดยนํา
เอกสารความตองการมาใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนโครงงาน 

  3.  การติดตาม ดูแลและตรวจสอบแผนงานที่วางไว (Software Project Tracking and Oversight) 
  ผูบริหารโครงงานบริหารจัดการเวลา ทรัพยากรใหเหมาะสมและเพยีงพอในการดูติดตาม 

ตรวจสอบแผนงานที่วางไว และผลลัพธของโครงงาน รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงงาน เพื่อทําการ
วางแผนที่ใชปองกันความเสี่ยงหรือความลมเหลวที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารโครงงาน 

  4.  การตรวจสอบคุณภาพของซอฟตแวร (Software Quality Assurance) 
  ผูบริหารโครงงานจัดต้ังทีมประกันคุณภาพซอฟตแวร ขึ้นมา เพื่อทําการตรวจสอบกระบวนการ

มาตรฐาน และจัดต้ังกลุมผูควบคุมคุณภาพรับผิดชอบในการประสานงานและการดําเนินการงานตรวจสอบรับรอง 
  5.  การพิจารณาทุกสวนของการทํางานซอฟตแวร (Software Configuration Management)  
  ผูบริหารโครงงาน จัดทําแผนบริหารโครงรางซอฟตแวร และจัดต้ังคณะผูบริหารท่ีมีอํานาจใน

การจัดการบริหารหลักทางดานซอฟตแวร มีอํานาจในการจัดทําหลักการดานซอฟตแวรในแตละสวน และรายงาน
ผลรายละเอียดที่สําคัญ  
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  6.  การเลือกและควบคุมผูรับชวงตอในการทํางาน (Software Subcontract Management)  
  ผูบริหารโครงงานจัดทําเอกสารและมาตรฐานในการคัดเลือกผูรับเหมารายยอย รวมถึง ขอตกลง

หลักออกมาเปนเอกสารอยางชัดเจน  
 6.2.3  การบริหารโครงงานเขาสูหลักวุฒิภาวะความสามารถ (CMM) ระดับที่ 3 ระดับกําหนด (Define 

Level) ประกอบไปดวย วิธีการปฏิบัติหลักของ CMM ดังนี้คือ 
  1.  การเนนกระบวนการขององคกร (Organization Process Focus) 

  ผูบริหารโครงงานจัดเตรียมทรัพยากรและเงินทุนที่เพียงพอและกําหนดผูรับผิดชอบในกิจกรรม
ตาง ๆ ในกระบวนการบริหารโครงงานซอฟตแวรใหสอดคลองกับขององคกร 

  2.  การกําหนดกระบวนการขององคกร (Organization Process Definition)  
  ผูบริหารโครงงานจัดเตรียมทรัพยากร ทีมงาน และเงินทุนที่เพียงพอ เพื่อที่จะนํามาพัฒนา

มาตรฐานของกระบวนการบริหารโครงงานซอฟตแวรและสิ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารและการจัด
ฝกอบรมผูที่จะพัฒนามาตรฐานของกระบวนการบริหารโครงงาน,จัดทําเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
โครงงาน  

  3.  โปรแกรมการฝกอบรม (Training Program)  
  ผูบริหารโครงงานกําหนดกลุมผูรับผิดชอบในการฝกอบรมของการบริหารโครงงานซอฟตแวร

จัดฝกอบรม ความรูและทักษะ ที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรมและเกี่ยวของกับการบริหาโครงงานซอฟตแวร 
  4.  จัดการซอฟตแวรแบบบูรณาการ (Integrated Software Management)   
  ผูบริหารโครงงาน จัดเตรียมทรัพยากรและเงินทุนในการบริหารโครงงานโดยใชกระบวนงาน

และการจัดการโครงงานซอฟตแวรตามแบบมาตรฐานวุฒิภาวะCMM 
  5.  วิศวกรรมผลผลิตซอฟตแวร (Software Product Engineering) 
  ผูบริหารโครงงานวางแผนและดําเนินการทดสอบ การรวบรวมระบบงานซอฟตแวร และ

ดําเนินการทดสอบการยอมรับของระบบตามแนวทางของกระบวนการบริหารโครงงาน 
  6.  การประสานงานระหวางกลุม (Intergroup Coordination)  
  ผูบริหารโครงงานจัดทาํการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหทุกคนไดรับรูความเคลื่อนไหวของปญหา 

และติดตอสื่อสารประสานงานกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับขอตกลงระหวางกลุม ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
บริหารโครงงาน 

  7.  การทบทวน (Peer Reviews)  
  ผูบริหารโครงงานวัดผลการบริหารโครงงาน ประมาณหรือแผนงานเกี่ยวกับการบริหาร

โครงงานดาน ตนทุน เวลาการทํางาน โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและกําหนดการวัดผลงานดานคุณภาพ
ในแผนงานตรวจสอบทบทวนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดทําเปนหลักการฐานสําหรับความสามารถของ
กระบวนการ  

 6.2.4  การบริหารโครงงานเขาสูหลักวุฒิภาวะความสามารถ (CMM) ระดับที่ 4 ระดับจัดการ 
(Management Level) ประกอบไปดวย วิธีการปฏิบัติหลักของ CMM ดังนี้คือ 
  1.  การจัดการคุณภาพซอฟตแวร (Software Quality Management) 
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  ผูบริหารโครงงานวัดผลวิธีที่ใชในการบริหารคุณภาพซอฟตแวร และติดตามตรวจสอบ 
ความกาวหนาของการทํางานอยูเสมอ จัดทําแผนงานดานคุณภาพของโครงงานซอฟตแวร และวางแผนขอตกลง
ดานคุณภาพของซอฟตแวร  

  2.  การจัดการกระบวนการเชิงปริมาณ (Quantitative Process Management) 
  ผูบริหารโครงงานกําหนดคุณภาพในเชิงจํานวนและกําหนดความเสี่ยงแกกระบวนการบริหาร

โครงงานที่สามารถวัดคุณภาพของกระบวนการบริหารโครงงาน 
  6.2.5  การบริหารโครงงานเขาสูหลักวุฒิภาวะความสามารถ (CMM) ระดับที่ 5 ระดับปรับปรุง 
(Optimizing Level) ประกอบไปดวย วิธีการปฏิบัติหลักของ CMM ดังนี้คือ 
  1.  การปองกันขอบกพรอง (Defect Prevention) 

  ผูบริหารโครงงานกําหนดทีมงานในการประสานความรวมมือในการปองกันความเสียหายของ
โครงงานซอฟตแวร จัดทําแผนงานและขอตกลงระยะยาว สําหรับ เงินทุน บุคลากร และทรัพยากรที่ใชในการ
ปองกันความเสียหาย 

  2.  การจัดการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Change Management)  
  ผูบริหารโครงงาน จัดทําวัตถุประสงค ของการบริหารความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเปนลาย

ลักษณอักษรและมีการระบุถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในแผนงาน รวมถึงจัดต้ังทีมงานผูเช่ียวชาญ จัดหา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารโครงงานเปนลายลักษณอักษร 

  3.  การจัดการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process Change Management) 
  ผูบริหารโครงงานติดตามผลการดําเนินงาน จัดทําแผนงานการปรับปรุงโครงงานเปรียบเทียบ

กับเปาหมาย โดยกระบวนการจะมุงเนนไปในดานการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการโครงงานได  
 

7. สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ประกอบไปดวย แนวทางการบริหารโครงงานซอฟตแวรโดยอาศัยตัวแบบวุฒิภาวะ

ความสามารถ ซึ่งเปนการศึกษาวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติที่จะเขาสูมาตรฐาน CMM ทั้ง 5 ระดับ เริ่มตั้งแต
ขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจนวาจะตองปฏิบัติอยางไร ในการที่เขาสูมาตรฐาน CMM พรอมทั้งมีการออกแบบ
นโยบายเพื่อใหงายตอการใชงานมากขึ้น แลวจึงดําเนินการบริหารโครงงานซอฟตแวรเขสูมาตรฐาน CMM ซึ่ง
เปนการแสดงรายละเอียดที่จะตองเตรียมดําเนินการในสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดการโครงสรางการ
บริหารซอฟตแวร  ทรัพยากรที่ใชและ บุคลากรหรือ ทีมงาน  การจัดการกระบวนการบริหารโครงงานซอฟตแวร  
วิธีการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุไปยังเปาหมายระดับการเจริญเติบโตที่ตองการ รวมถึงเสนอรายละเอียดการพิจารณา
ปรับปรุงการบริหาโครงงานซอฟตแวรเขาสูมาตรฐาน CMM และปญหาหลักที่พบเมื่อเริ่มดําเนินการตามหลักการ 
CMM 

 

8. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนํา การวางแผนกลยุทธสําหรับควบคุมการบริหารจัดการโครงงานซอฟตแวรโดย

อาศัยตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ (CMM) ซึ่งไดแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ จัดทําขอเสนอแนะ
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ปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได การบริหารจัดการโครงงาน
ซอฟตแวรโดยอาศัยตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ ผูบริหารโครงงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับ 
การบริหารจัดการโครงงาน อีกทั้งยังสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารโครงงานได อาทิเชน ทรัพยากร
บุคคล การใชงบประมาณเงินและเวลาเกินที่ต้ังไว ฯลฯ   
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกําหนดมาตรฐานการรับรองผูเช่ียวชาญดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศที่เปนมาตรฐานสากลและเพื่อจัดทําแนวทางในการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรดาน 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในหนวยงานภาครัฐของไทย ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือที่เปนแบบ
สอบ ถาม โดยประยุกตหลักการที่อางอิงตามมาตรฐานหลักที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน มาตรฐานสําหรับผู 
เช่ียวชาญดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (DoD) มาตรฐาน ISO/IEC 17799/ 
27001 มาตรฐานของยุโรป (EUCIP)  มาตรฐานองคความรูที่จําเปนทางดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศป 
2008 (EBK2008)   
 ผูวิจัยไดนําประเด็นที่สําคัญของแตละมาตรฐานมาทําการเปรียบเทียบและสรางเปนเกณฑวัดสมรรถนะ 
ดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับบุคลากรในหนวยงานภาครัฐจํานวน 2 รางมาตรฐาน และทําการ
ประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ (Focus Group) จากหนวยงานภาครัฐ เพื่อคัดเลือกมาตรฐานและปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
การใชในประเทศไทยในลําดับตอไป 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะไดเกณฑวัดสมรรถนะดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับ
บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนด
คุณสมบัติบุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหนวยงานตนเองได ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นคง
ปลอดภัยกับขอมูลและสารสนเทศอยูในระดับที่ยอมรับได 
 

คําสําคัญ :  ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  ใบรับรองผูเช่ียวชาญดานความมั่นคงปลอดภัย  มาตรฐาน

ISO27001 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the standard of security certificated and propose guidelines for 
development of the standards of information security professionals in public sector  
organizations. The questionnaires which based on applying  the International Standard such as the standard of 
information security experts of the U.S. Department of Defense (DoD), ISO/IEC 17799/27001, and european 
certification of informatics professionals (EUCIP), and information technology (IT) security essential body of 
knowledge (EBK) 2008 are used. 
 For comparing 2 capability criterions of information security for the manpower of public sector 
organizations will be formulated  and focus group will be used to determine the qualification of information 
security personals.  
 The result of this research can be used to identify the performance for IT security personnel in Thai 
public sector and can be applied to determine the information security personals qualification of the private 
organizations. 
 

KEYWORDS : Information security, Security certification, ISO 27001 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเหมาะสมในหนวยงานหรือองคกร จะตองใหความสําคัญดานความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อไมใหขอมูล ความลับ รั่วไหลไปสูองคกรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หนวยงานภาครัฐ เพราะเปนหนวยงานขนาดใหญ ที่มีความสําคัญตอประเทศ และมีการเชื่อมโยงขอมูลถึงกัน  
ซึ่งผูที่มีบทบาทสําคัญคือผูที่ดูแลระบบและ/หรือผูที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรโดยตรง ดังนั้น
จึงจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการบุคลากรทางดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหนวยงานให
เหมาะสม เชน หนวยงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ จะตองเก็บรักษาขอมูลเปนความลับขั้นสูงสุด 
เปนตน 
 ในปจจุบันหลายหนวยงานไดใหความสําคัญกับการสอบใบรับรองผูเช่ียวชาญทางดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานใหเปนที่ยอมรับและทันตอภัย
คุกคามดานสารสนเทศใหมๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับหนวยงานนั้นๆ 
 ดังนั้นหนวยงานภาครัฐของไทยซึ่งเปนหนวยงานที่ควรมีมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
สารสนเทศในระดับสูง ควรมีเกณฑการวัดสมรรถนะของบุคลากรดานไอทีทางดานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาการกําหนดมาตรฐานการรับรองผูเช่ียวชาญดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   
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2. เพื่อนําเสนอแนวทางของเกณฑวัดมาตรฐานของบุคลากรทางดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
หนวยงานภาครัฐ  
 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 มาตรฐานสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานความปลอดภัยขอมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Department 
of Defense (DoD) Directive 8570.1)  
 DoD Directive เปนมาตรฐานขอกําหนด ของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคัดสรรบุคลากรในเรื่องของการฝกอบรมและ การสอบวัดความรูความสามารถดานความปลอดภัย ขอมูลของ
บุคคลากร โดยอางอิงกับประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถจากหลายสถาบัน ซึ่งได มีการแบงกลุม 
ผูปฏิบัติหนาที่ทางดานความมั่นคงสารสนเทศออกเปน 2 กลุม ดังนี้คือ  

1. Information Assurance Technical (IAT)  คือ ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย  
2. Information Assurance Management (IAM) คือ ผูที่กํากับดูแลใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเปนไป

ตามระเบียบขอบังคับหรือมาตรฐานที่กําหนด หรือเปนกลุมผูบริหาร 
การแบงระดับของกลุม IAT และ IAM จะมีลักษณะคลายกันคือ  ในระดับที่ 1 จะเปนผูปฏิบัติงานขั้นตน  

มีประสบการณนอยหรือไมมีประสบการณ แตจะตองไดผานการฝกอบรมมาแลวและมีประกาศนียบัตรที่
เกี่ยวของ ในระดับถัดมาจะเปนระดับหัวหนางานที่มีประสบการณพอสมควร มีประกาศนียบัตรขั้นสูงขึ้น สวนใน
ระดับสูงสุดจะเปนผูออกนโยบายและการบริหารจัดการงานของแตละกลุม 
 

 มาตรฐานองคความรูท่ีจําเปนทางดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศป 2008 (Information Technology 
Security Essential Body of Knowledge 2008 : EBK 2008)  
 เปนมาตรฐานของหนวยงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา  (DHS) โดย
ทํางานรวมกับผูเช่ียวชาญทางดานความมั่นคงปลอดภัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาขอบขายงานใน
ระดับสูงและสรางเปนแนวทางระดับชาติ มีการอธิบายถึงองคประกอบองคความรูและทักษะทางดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ โดยแบงเปน 14 ขอบเขตความสามารถ ไดแก Data Security, Digital Forensics,  Enterprise 
Continuity,  Incident Management ,  IT Security Training and Awareness,  IT Systems Operations and 
Maintenance,  Network and Telecommunications Security ,  Personnel Security,  Physical and Environmental 
Security,  Procurement ,  Regulatory and Standards Compliance,  Security Risk Management,  Strategic 
Security Management,  System and Application Security  
 ซึ่งมาตรฐานนี้เปนแนวทางปฏิบัติที่กลาวถึงคุณสมบัติของผูที่เกี่ยวของทางดานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศควรมี ทําใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 

 ใบรับรองผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงปลอดภัย (Security Certification) 
 Certified Security เปนการออกใบประกาศเพื่อรับรองความรูดานความมั่นคงปลอดภัยที่ออกโดยองคกร
หรือบริษัทตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยมากจะเปนบริษัทที่ผลิตฮารดแวร และซอฟตแวรเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
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โดยเฉพาะ  เชน CCSP, CISA, GIAC, Security+, CISSP, SSCP เปนตน ซึ่งสามารถแบงอยางกวางๆไดเปน 3 
กลุม ดังตอไปนี้ คือ 

1. Certified Security โดยตรง จะเปนกลุมที่ผานการรับรองขั้นพื้นฐานดานความมั่นคงปลอดภัย ไมเจาะลึก
ดานฮารดแวรหรือซอฟตแวรของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง แตเปนที่ยอมรับของสากลเพราะเปนการรับรองที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยตรง  
 2. Hardware Security  เปนกลุมที่ผานการรับรองที่ออกโดยบริษัทผูผลิตอุปกรณฮารดแวร 
 3. Software Security เปนกลุมที่ผานการรับรองที่เนนเฉพาะซอฟตแวรครอบคลุมความรู เพียงแค
ซอฟตแวรของผูผลิตนั้นๆ โดยเฉพาะ จะเหมาะสําหรับบริษัทที่ทํางานเกี่ยวของกับซอฟตแวรเหลานั้นโดยตรง  

ปจจุบันหลายหนวยงานพยายามรวมมือกันรณรงคเพื่อสนับสนุนใหมีการสอบใบรับรองมากขึ้น เพราะ
เปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของหนวยงาน และสรางความนาเชื่อถือ 
 

 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 และ ISO/IEC 17799:2005 
 มาตรฐานนี้เปนมาตรฐานสากลที่มุงเนนดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศของ
องคกรและใชเปนมาตรฐานอางอิงเพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางความมั่นคงภัยใหกับระบบสารสนเทศของ
องคกร โดยมาตรฐาน ISO/IEC17799 เปนเรื่องของวิธีปฏิบัติที่จะนําไปสูระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยขององคกร จะตองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งรายละเอียดของมาตรฐานนี้จะ
บอกถึงวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากจุดออนของระบบ  
 สําหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 นั้นเปนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ขอมูล และเปนแนวทางในการสราง ดูแล และปรับปรุงระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูล  
(The Information Security Management System (ISMS)) โดยใชการบริหารแบบ Plan-Do-Check-Act (PDCA)  
มาชวยในการสรางและพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และใชแนวทางการประเมินความเสี่ยงมา
ประกอบการพิจารณาหาวิธีหรือมาตรการเพื่อปองกัน ลดความเสี่ยง และรักษาทรัพยสินสารสนเทศที่มีคาของ
องคกรใหมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม 
 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจํานวน

มากที่ใชมาตรฐาน ISO27001 และมาตรฐานกรอบความคิดตางๆทางดานการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
อาทิ เชน 

นุชนาฏ รงรอง และ วิเชียร ชุติมาสกุล (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องกรอบแนวคิดการตรวจสอบการพัฒนา
และตรวจรับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ เพื่อศึกษาวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไข
ปญหาของการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ โดยนําเสนอกรอบแนวคิด 
(Framework) การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคาตอการลงทุน 
 สมยงค สีขาว  มนตชัย เทียนทอง และ สุพจน นิตยสุวัฒน (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางเกณฑวัด
สมรรถนะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีของบุคลากรองคการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางเกณฑวัด
สมรรถนะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและเพื่อเปนมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น ผลการวิจัยพบวาบุคลากรในหนวยงานภาครัฐสวนใหญมีความรูความเขาใจเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการพิมพงานและการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล 
 ยุทธพล พิชัยณรงค และ ประสงค ปราณีตพลกรัง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหและประเมิน
ความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับองคการภาครัฐ เปนการศึกษาและทําการ
วิเคราะหความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับองคการภาครัฐ
ของประเทศไทย โดยอางอิงจากมาตรฐานสากลดานความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก  
 ISO/IEC 17799/27001, ITIL และ COBIT 
 Jan H. P. Eloff และ Mariki Eloff (2003) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศแบบใหม เพื่อศึกษาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับองคกร (ISMS) โดยรวม
มุมมองตางๆเขาดวยกัน เชน นโยบาย, มาตรฐาน, เทคโนโลยี เปนตน ซึ่งการนําไปใชและการควบคุมจะเปนไป
ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17799/27001 ผลการวิจัยพบวาการนําหลักการตางๆมาประยุกตใชใหสอดคลองสามารถ
ทําใหความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององคกรมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 สําหรับระเบียบวิธีวิจัยสามารถแบงออกเปนหัวขอไดดังนี้ 
 5.1 ประชากร หรือ กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล 
 สําหรับประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้   คือ  ตัวแทนบุคลากรทั้งระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อสอบถาม 
ความคิดเห็น และหาขอสรุปของรางมาตรฐานและนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน EBK2008 เพื่อสรุปผลและ
ขอเสนอแนะ 
 5.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลน้ี ผูวิจัยไดประยุกตกรอบวิธีปฏิบัติ (Framework) ตามหลัก 
ISO27001, CISSP, DoD 8570.1 และ EBK2008 อีกทั้งมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใหเหมาะสมกับระบบ 
สารสนเทศของหนวยงานภาครัฐของไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  5.2.1  ศึกษาทฤษฎีและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  เชน  
มาตรฐานใบรับรองผูเช่ียวชาญดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของสถาบันตางๆ  มาตรฐานสําหรับ
ผูเช่ียวชาญทางดานความปลอดภัยขอมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ Department of Defense (DoD), มาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 17799, EBK2008  เปนตน 
  5.1.2  สรางรางเกณฑการวัดสมรรถนะบุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัย 
  5.1.3  สรางกรอบงานวิจัยเพื่อใหการออกแบบสอบถามอยูในขอบเขตตามวัตถุประสงค 
  5.1.4  สรางแบบสอบถามโดยการเขียนขอความเพื่อใชในการศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ตอรางมาตรฐานที่สรางขึ้นและทําการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ (Focus groups) เพื่อทดสอบแบบสอบถาม 
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6. ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยไดผลเปนที่นาพอใจเมื่อเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย 
ซึ่งตัวแทนบุคลากรในหนวยงานภาครัฐสวนใหญ (รอยละ88.89) ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเห็นดวยกับ
กรอบมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในรางที่ 1 ซึง่มีหัวขอหลักดังตาราง 1               
 

ตาราง   1  แสดงหัวขอหลักในรางมาตรฐานที่ 1 ท้ัง 2 ระดับและเปรียบเทียบกับ EBK2008             

 
Competency Areas                                 

Essential Body of 
Knowledge (EBK) 

รางมาตรฐาน
ท่ี 1 ระดับ 1 

รางมาตรฐาน
ท่ี 1 ระดับ 2 

Data Security / / / 
Digital Forensics / / / 
Enterprise Continuity /  / 
Incident Management / /  
IT Security Training and Awareness / / / 
IT Systems Operations and Maintenance / / / 

Network and Telecommunications Security / / / 
Personnel Security / / / 
Physical and Environmental Security / / / 

Procurement /  / 
Regulatory and Standards Compliance / / / 
Security Risk Management /  / 

Strategic Security Management /  / 
System and Application Security /  / 

 
 จากตาราง 1 จะเห็นไดวาเมื่อมีการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญอีกครั้ง โดยที่พิจารณา EBK2008 ประกอบเขา
ไปดวยอาจมีบางหัวขอที่ควรเพิ่มเติมอีก โดยที่ขอแนะนําจากการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ (Focus group) เพิ่มเติม  
มีดังตอไปนี้  

• Incident Management 

• IT Security Training and Awareness 

• Physical and Environmental Security 

• Regulatory and Standards Compliance 
 
และเพิ่มเติมในรางมาตรฐานที่ 1 ระดับที่ 2 ดังนี้ 

• IT Security Training and Awareness 

• Physical and Environmental Security 

• Regulatory and Standards Compliance 

• Strategic Security Management 
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 สวนรางมาตรฐานที่ 2 นั้นเปนการกําหนดระดับคะแนน ซึ่งประชากรกลุมตัวอยางไมเห็นดวยเพราะไม
สะดวกในการนํามาปรับใชกับระบบราชการ เพราะมีรายละเอียดคอนขางมากและซับซอน จึงอาจเหมาะสําหรับ
หนวยงานอื่น เชน องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
  

7. สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้  
 1. ในภาพรวมบุคลากรสวนใหญที่เกี่ยวของดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหนวย งานภาครัฐไม
มีการสอบเพื่อรับใบรับรองผูเช่ียวชาญทางดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพียงบางสวน  เนื่องจากหนวยงานไมมีการสนับสนุนที่เพียงพอ จึงตองมี
การปรับปรุงนโยบาย เชน สนับสนุนการอบรมทั้งในสถานที่และนอกสถานทีและมีการปรับระดับขั้นเมื่อมี
คุณสมบัติผานตามเกณฑที่กําหนด 
 2. ในภาพรวมการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับหนวยงานภาครัฐ เปนการ
ควบคุมดูแลโดยรวม ไมมีบุคลากรหรือฝายที่ดูแลดานนี้โดยตรงซึ่งยังเปนการรวมอยูในฝายสารสนเทศ ทําใหเมื่อ
มีปญหา หรือภัยคุกคามเกิดขึ้น การตรวจสอบ แกไข จะมีความลาชาและสามารถสงผลกระทบตอหนวยงาน
โดยรวมได 
 3. ผูวิจัยไดนําเสนอรางเกณฑวัดสมรรถนะดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับบุคลากรใน
หนวยงานภาครัฐดังที่แสดงในรางมาตรฐานที่ 1 และเปนที่ยอมรับจากผูเช่ียวชาญและบุคลากรในหนวยงาน
ภาครัฐ  
 

8. ขอเสนอแนะ 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ คือ  
 1. ควรใหหนวยงานหรือองคกรที่ดูแลดานสารสนเทศของภาครัฐ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนผูนําเกณฑรางมาตรฐานนี้ไปปรับปรุงและประกาศใชเปนนโยบาย เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีการประชุมรวมกันสําหรับหาขอสรุปเพื่อปรับกรอบมาตรฐานใชใหเหมาะสมกับโครงสรางของ
หนวยงาน และมีการติดตาม ประเมินผลที่ไดจากการนําเกณฑนี้ไปใช 
 2. สําหรับการทําวิจัยในอนาคต  เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อใหทันตอเหตุการณและภัยคุกคามใหมๆ ที่เกิดขึ้น ผูสนใจที่จะนํางานวิจัยนี้ไปวิจัยตอ 
ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติม ติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงมาตรฐานตางๆ ทางดานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ  และงานวิจัยนี้สามารถนําไปอางอิงเพื่อทําการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับ
บุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตอไปได 
 

9. รายการอางอิง 
คณะอนุกรรมการดานความมั่นคงภายใต คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2548. “มาตรฐานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวอรชั่น 2.5”. [ออนไลน]  เขาถึงไดจาก: 
http://thaicert.nectec.or.th/paper/basic/Book_2.5_FullVersion.pdf   
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นุชนาฎ รงรอง, วิเชียร ชุติมาสกุล, 2551. “กรอบแนวคิดการตรวจสอบการพัฒนาและตรวจรับระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ”.  การประชุมทางวิชาการ NCIT2008 คร้ังที่ 2 เรื่อง " การ
วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน", 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมแกรนด เมอรเคียว  

 ฟอรจูน, กรุงเทพฯ, หนา 224-233. 
บรรจง หะรังสี, 2007. “ ISO/IEC 27001/17799 Information Security Management Standard”. [ออนไลน]   
 เขาถึงไดจาก: http://www.thaicert.nectec.or.th/isa/ISO27001.pdf   
ยุทธพล พิชัยณรงค, ประสงค ปราณีตพลกรัง, 2551.  “การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับองคการภาครัฐ”. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 ปการศึกษา 2551  เรื่อง "  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน", 13 สิงหาคม 2551, อาคาร   
 ดร.สุข  พุคยาภรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ, หนา 430-437. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาความเขมขนของฝุนละอองตั้งแตขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน (เล็กกวา 100            
นาโนเมตร หรือเรียกวาฝุนละอองขนาดนาโน) 0.1-1.0 ไมครอน 1.0-2.5 ไมครอน 2.5-10 ไมครอน และขนาด
ใหญกวา 10 ไมครอน โดยใชเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดนาโน (Nanoparticle sampler) ซึ่งมีอัตราการไหล
ของอากาศ 40 ลิตรตอนาที เก็บตัวอยางฝุนละออง ทุกๆ 6 วัน เปนระยะเวลา 2 เดือนตอสถานี ต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 ในพื้นที่ศึกษา 3 แหง คือ บริเวณริมถนน ไดแก สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศของกรมควบคุมมลพิษการเคหะชุมชนดินแดง และบริเวณพื้นที่ทั่วไป ไดแก  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของกรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยาและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ผลการศึกษาพบวา ในบริเวณริมถนนมีคาเฉลี่ยความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน              
1 ไมครอน 2.5 ไมครอน และ 10 ไมครอน (PM 0.1 PM 1 PM 2.5 และ PM 10) มีคา 8.96 37.84 54.88 และ 81.49 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ สวนบริเวณพื้นที่ทั่วไป มีคาความเขมขนเฉลี่ยของ PM 0.1  PM 1  PM 2.5 
และ PM 10 บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
เทากับ 7.13 28.21 45.70 และ 71.30 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เทากับ 
3.31 13.68 20.32 และ 29.67 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ทั้งนี้คาเฉลี่ยสัดสวนความเขมขนของ               
ฝุนละอองแตละขนาด ในสถานีเก็บตัวอยาง 3 แหง มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีสัดสวนเฉลี่ยของ          
PM 10-2.5 PM 2.5-1.0 PM 1.0-0.1 และ PM 0.1 ตอความเขมขนของ PM10 เทากับ 33.35 22.62 33.31 และ 10.72 
เปอรเซ็นต และสัดสวนความเขมขนของ PM 2.5 ตอ PM 10 ในบริเวณริมถนนและบริเวณพื้นที่ทั่วไป มีคาเทากับ 
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0.67 และ 0.66 ซึ่งแสดงวาฝุนขนาดเล็กมีสัดสวนมากกวาฝุนขนาดใหญ และฝุนขนาดเล็กเปนปญหามลพิษอากาศ
ที่สําคัญที่ตองมีการควบคุมอยางจริงจังเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
 

คําสําคัญ : ฝุนละอองแตละขนาด เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดนาโน กรุงเทพมหานคร 

 
ABSTRACT 
 The study carried out measurement of particulate matter in Bangkok ambient air by nano-particle 
sampler, which can collect size-selected particulate matter, namely less than 0.1 μm (less than 100 nm or 
nanoparticles) , 0.1-1 μm, 1-2.5 μm, 2.5-10 μm and >10 μm. The sampler cutoff flow rate was 40 l/m.              
The samplings were carried out every 6 days for 2 months at each station for the total period of 6 months during 
November 2008 until May 2009. The sampling were taken at 3 locations: roadside area at Pollution Control 
Department’s Dindaeng air quality monitoring station (PCD AQ station) and background area at 2 stations; 
namely Bansomdet Chaopraya Rajabhat University PCD AQ station and Chulalongkorn University.      
 The results at Bangkok roadside area showed concentrations of PM 0.1, PM 1.0, PM 2.5 and PM 10 were 
8.96, 37.84, 54.88 and 81.49 micrograms per cubic metre, respectively. Background concentrations of PM 0.1, 
PM 1.0, PM 2.5 and PM 10 at Bansomdet Chaopraya Rajabhat University were 7.13, 28.21, 45.70 and 71.30 
microgram per cubic metre, and at Chulalongkorn University were 3.31, 13.68, 20.32 and 29.67 microgram per 
cubic metre, respectively. The proportions of PM 10-2.5, PM 2.5-1.0, PM 1.0-0.1 and PM 0.1 to the total PM10 mass 
averaged for 3 stations were 33.35, 22.62, 33.31 and 10.72 percent, respectively. The average PM 2.5/PM 10 

ratios of roadside area and background area were 0.67 and 0.66, respectively. It can be concluded that fine 
particles is the important air pollutant and need to be properly control to protect human health and the 
environment.  

 

KEYWORDS : Size-Selected particulate matter, Nano-particle sampler, Bangkok  

 

1.  บทนํา 
 ประเทศไทยโดยทั่วไปและโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครประสบปญหาทางดานมลพิษอากาศอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากมลพิษอากาศกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคน สัตว พืช เกิดความเสียหายตออาคาร
บานเรือน และบดบังทัศนวิสัย ซึ่งเปนอุปสรรคในการคมนาคมขนสง ฝุนละอองที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอย
กวา 10 ไมครอน (PM10) เปนปญหามลพิษอากาศที่สําคัญอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปจจุบันยังไม
สามารถควบคุมระดับฝุนขนาดเล็กใหลดลงได ในขณะที่วงการวิชาการตระหนักถึงอันตรายจากฝุนขนาดเล็ก และ
ประเทศไทยกําลังพิจารณากําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน เพิ่มเติมจากมาตรฐานปจจุบันที่
กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เนื่องจากฝุนขนาดเล็กมีผลกระทบตอสุขภาพไดรุนแรง
มากกวาฝุนขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 100 นาโนเมตร ซึ่งเรียกวาฝุนละอองขนาด
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นาโน (nanoparticle) เมื่อเขาสูรางกายแลว จะสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจสวนลาง ถุงลมปอด และยังไปถึง
สมองได เปนผลใหเกิดโรคทางเดินหายใจ  โรคหลอดเลือดหัวใจ และทําลายเยื่อหุมปอด หากไดรับในปริมาณ
มากและเปนเวลานานจะเกิดการสะสม ทําใหเกิดพังผืดและเปนแผลได ทําใหการทํางานของปอดลดลง โดยความ
รุนแรงขึ้นอยูกับองคประกอบของฝุนละอองนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีสารพิษเปนองคประกอบในฝุนดวยแลว 
จะสงผลกระทบตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น   

ดังนั้นผลจากการวิจัยนี้จึงเปนองคความรูใหมที่สรางความเขาใจถึงการกระจายขนาดของฝุนละอองขนาด
เล็ก และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดคามาตรฐานของฝุนละอองขนาดเล็กในบรรยากาศของประเทศไทย 
รวมทั้งเปนประโยชนในการพัฒนาวิธีการตรวจวัดฝุนละอองขนาดนาโน เพื่อลดผลกระทบจากปญหามลพิษทาง
อากาศในจังหวัดกรุงเทพมหานครตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาหาความเขมขนของฝุนละอองแตละขนาดบริเวณริมถนนและบริเวณพื้นที่ทั่วไป                              
ในกรุงเทพมหานคร 

 

3. วิธีการวิจัย 
 3.1  พื้นท่ีศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้จะเก็บตัวอยางฝุนละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 บริเวณ ดังนี้ 
 3.1.1 บริเวณริมถนน 
 เก็บตัวอยางที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษบริเวณริมถนน ซึ่งติดต้ังอยูหางจาก

ถนนสายหลักไมเกิน 10 เมตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) โดยเลือกเก็บตัวอยาง 1 สถานี คือ สถานีการเคหะชุมชน
ดินแดง ซึ่งอยูริมถนนอโศก-ดินแดง บริเวณใกลเคียงมีแฟลตดินแดงและดานตรงขามมีโรงเรียนพิบูลประชาสรรค 
โดยเครื่องมือการเก็บตัวอยางจะตั้งบนตูคอนเทนเนอรที่อยูสูงจากพื้น 3 เมตร 

 3.1.2 บริเวณพื้นที่ทั่วไป 
  เก็บตัวอยางฝุนละอองบริเวณพื้นที่ทั่วไป ซึ่งเปนบริเวณชุมชนที่อยูอาศัยและยานธุรกิจการคา ติดต้ัง
อยูหางจากถนนสายหลักประมาณ 50 เมตรขึ้นไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) จํานวน 2 สถานี ไดแก  
  1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณโดยรอบเปนอาคารเรียน บานเรือน วัด 
สนามกีฬา และรานอาหาร โดยเครื่องมือการเก็บตัวอยางจะตั้งบนตูคอนเทนเนอรที่อยูสูงจากพื้น 3 เมตร 
  2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เก็บตัวอยางฝุนละอองบริเวณดาดฟาอาคารวิศวกรรมโยธา-สิ่งแวดลอม 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนอาคาร 5 ช้ัน โดยรอบมีอาคารเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา 
และลานจอดรถ 
 3.2 การเก็บตัวอยางฝุนละออง 

 การเก็บตัวอยางฝุนละอองในบรรยากาศจะใชเครื่องเก็บตัวอยางอนุภาคขนาดนาโน (Nano-particle 
sampler) ดําเนินการเก็บตัวอยางฝุนละออง  เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ทุกๆ 6 วัน จํานวน 10 ตัวอยางตอสถานี ต้ังแต
เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552  
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 เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดนาโน (Nano-particle sampler) จะคัดแยกฝุนละอองออกเปน 5 ขนาด 
ไดแก ฝุนที่มีขนาด < 0.1 0.1-1.0 1.0-2.5 2.5-10 และ >10 ไมครอน โดยเก็บตัวอยางที่อัตราการไหลของอากาศ  
40 ลิตรตอนาที ภายในประกอบดวย 5 ช้ัน ไดแก Impactor stage 3 ช้ัน Inertial filter 1 ช้ัน และ Back-up filter              
1 ช้ัน โดย Impactor stage มี filter สําหรับคัดแยกฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอน 2.5-10 ไมครอน และ 1.0-2.5  
ไมครอน Inertial filter สําหรับคัดแยกฝุนขนาด 0.1-1 ไมครอน ภายในบรรจุ Inertial filter SUS-Fiber ขนาด              
8 ไมครอน เพื่อใชคัดแยกฝุนขนาดใหญกวา 0.1 ไมครอน (100 นาโนเมตร) และ Back-up filter สําหรับรองรับฝุน
ขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน ดงัภาพประกอบที่ 1  

 

       
    

ภาพประกอบ 1 เคร่ืองเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดนาโน  
 

4. ผลการวิจัย 
 ความเขมขนของฝุนละอองบริเวณพื้นที่ริมถนน คือ การเคหะชุมชนดินแดง และพื้นที่ทั่วไป ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนดังตาราง 1 2 และ 3 ดังนี้ 
 
ตาราง 1  ความเขมขนของฝุนละอองบริเวณการเคหะชุมชนดินแดง เดือนพฤศจิกายน 2551 –มกราคม 2552  

ความเขมขนของฝุนละออง (มคก./ลบ.ม.) 
ฝุนละอองขนาดตางๆ 

คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน (PM 0.1) 4.31 8.96 13.49 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน (PM 1) 20.80 37.84 50.93 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 28.86 54.88 93.88 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) 50.32 81.49 126.99 
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ตาราง 2  ความเขมขนของฝุนละอองบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
  เดือนมกราคม - มีนาคม 2552  

ความเขมขนของฝุนละออง (มคก./ลบ.ม.) 
ฝุนละอองขนาดตางๆ 

คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน (PM 0.1) 0.06 7.13 18.58 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน (PM 1) 5.61 28.21 53.36 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 10.76 45.70 79.36 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) 24.71 71.30 119.18 

 
ตาราง 3  ความเขมขนของฝุนละอองบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2551–พฤษภาคม 2552  

ความเขมขนของฝุนละออง (มคก./ลบ.ม.) 
ฝุนละอองขนาดตางๆ 

คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน (PM 0.1) 0.95 3.31 6.56 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน (PM 1) 4.33 13.68 30.03 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM 2.5)       8.33 20.32 43.74 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) 19.56 29.67 46.71 

   

 เมื่อจําแนกความเขมขนของฝุนละอองแตละขนาดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเคหะชุมชนดินแดง 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จะไดดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  สัดสวนของความเขมขนฝุนละอองแตละขนาด บริเวณริมถนนและพื้นที่ท่ัวไป 

คาเฉลี่ยความเขมขนของฝุนละออง (เปอรเซ็นต) 

บริเวณริมถนน พื้นท่ีท่ัวไป  
ฝุนละอองแตละชวงขนาด 

การเคหะ 
ชุมชนดินแดง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

คาเฉลี่ย 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน  10.99 10.00 11.17 10.72 
ฝุนละอองขนาด 0.1 - 1.0 ไมครอน 35.44 29.56 34.93 33.31 
ฝุนละอองขนาด 1.0-2.5 ไมครอน 20.92 24.54 22.39 22.62 
ฝุนละอองขนาด 2.5-10.0 ไมครอน 32.65 35.90 31.51 33.35 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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 จากตาราง 4 พบวาคาเฉลี่ยสัดสวนความเขมขนของฝุนละอองแตละขนาด ในพื้นที่ศึกษา 3 แหง                      
มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีสัดสวนเฉลี่ยของ PM 10-2.5 PM 2.5-1.0 PM 1.0-0.1 และ PM 0.1 ตอความเขมขน
ของ PM 10 เทากับ 33.35 22.62 33.31 และ 10.72 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อหาสัดสวนความเขมขนของ PM 2.5 
ตอ PM10 ในบริเวณริมถนนและบริเวณพื้นที่ทั่วไป พบวามีคาเทากับ 0.67 และ 0.66 ตามลําดับ  
 จากผลการวิจัย สามารถจําแนกความเขมขนของฝุนละอองขนาดตางๆ ซึ่งไดแก ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 
0.1 ไมครอน, (PM 0.1) ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน (PM 1), ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM 2.5). 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) และฝุนละอองรวม และจําแนกความเขมขนของฝุนละอองแตละ
ชวงขนาด ซึ่งไดแก ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน, ฝุนละอองขนาด 0.1 - 1.0 ไมครอน, ฝุนละอองขนาด
1.0-2.5 ไมครอน, ฝุนละออง 2.5-10.0 ไมครอน และ ฝุนละอองขนาดใหญกวา 10 ไมครอน ในพื้นที่ศึกษา                    
3 บริเวณ ไดดังภาพประกอบที่ 2 3 4 5 6 และ 7 

 

  
 

ภาพประกอบ 2 ความเขมขนฝุนขนาดตางๆ     ภาพประกอบ 3 ความเขมขนฝุนแตละชวงขนาด                
บริเวณการเคหะชุมชนดินแดง                  บริเวณการเคหะชุมชนดินแดง 

 

  
 

ภาพประกอบ 4 ความเขมขนฝุนขนาดตางๆ  ภาพประกอบ 5 ความเขมขนฝุนแตละชวงขนาด 
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา               บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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ภาพประกอบ 6 ความเขมขนฝุนขนาดตางๆ    ภาพประกอบ 7 ความเขมขนฝุนแตละชวงขนาด 
บริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                   บริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 จากผลความเขมขนของฝุนละอองในบริเวณการเคหะชุมชนดินแดงซึ่งเปนพื้นที่ริมถนน พบวา คาความ
เขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) มีคาสูงเกินมาตรฐานของประเทศไทย จํานวน 1 วัน จาก
การเก็บตัวอยาง 10 วัน (มาตรฐาน PM 10 ของประเทศไทย กําหนดใหมีคาไมเกิน 120 มคก./ลบ.ม.) และคาความ
เขมขนของฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีคาสูงเกินคารางมาตรฐานของประเทศไทย จํานวน 9 วัน จาก
การเก็บตัวอยาง 10 วัน (รางมาตรฐาน PM2.5 ของประเทศไทย กําหนดใหมีคาไมเกิน 35 มคก./ลบ.ม.)  
 ในขณะที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พบวา คาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน (PM10) มีคาตํ่ากวามาตรฐานของประเทศไทยทั้งหมด ในขณะที่คาความเขมขนของฝุนขนาดเล็ก
กวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีคาสูงเกินคารางมาตรฐานของประเทศไทยในทุกวันที่มีการเก็บตัวอยาง  
 สวนบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา คาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
(PM10) มีคาตํ่ากวามาตรฐานของประเทศไทยทั้งหมด และคาความเขมขนของฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) มีคาสูงเกินคารางมาตรฐานประเทศไทย จํานวน 1 วัน จากการเก็บตัวอยาง 10 วัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ความเขมขนของฝุนละอองมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น 
 ผลการวิจัย พบวา สัดสวนความเขมขนของ PM2.5 ตอ PM10 ทั้งในบริเวณริมถนนและบริเวณพื้นที่ทั่วไป มี
คาสูง คือ มีคา 0.67 และ 0.66 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการตรวจวัดในป 2542 ที่พบวาสัดสวนความเขมขนของ 
PM2.5 ตอ PM10 มีคาอยูในชวง 0.60 ถึง 0.74 โดยในกรุงเทพมหานครมีคาสัดสวนความเขมขนของ PM2.5 ตอ PM10 

สูงกวาบริเวณชานเมืองและตางจังหวัด(สมานชัย, 2543) และจากการวิจัยนี้ พบวาวันที่มีคาความเขมขนของ PM2.5 

สูงเกินมาตรฐาน มีจํานวนมากกวาวันที่มีคาความเขมขนของ PM10 สูงเกินมาตรฐาน แสดงวา PM2.5 เปนปญหา
มลพิษทางอากาศที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ขอมูลน้ีสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาด ไมเกิน 
2.5 ไมครอน (PM2.5) เนื่องจากเปนปญหามลพิษอากาศที่ควรจะมีการเฝาระวังและควบคุมเพื่อปองกันผลกระทบ
ตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 ความเขมขนของฝุนละอองขนาดตางๆ ในบรรยากาศ บริเวณริมถนน และบริเวณพื้นที่ทั่วไป มีคาคอนขาง
สูง โดยบริเวณริมถนน มีวันที่มีคาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนสูงกวาคามาตรฐานของ
ประเทศไทยจํานวน 1 วัน ในขณะที่คาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอนในบริเวณริมถนน 
และบริเวณพื้นที่ทั่วไป มีจํานวนวันที่มีคาความเขมขนสูงกวาคารางมาตรฐานของประเทศไทย จํานวน 9 และ 10 
วันตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยสัดสวนความเขมขนของฝุนละอองแตละขนาด ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 แหง มีแนวโนมไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีสัดสวนเฉลี่ยของ PM10-2.5, PM2.5-1.0, PM1.0-0.1 และ PM0.1 ตอความเขมขนของ PM10 เทากับ 
33.35, 22.62, 33.31 และ 10.72 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อหาสัดสวนความเขมขนของ PM2.5 ตอ PM10 ใน
บริเวณริมถนน และบริเวณพื้นที่ทั่วไป จะพบวามีคาเทากับ 0.67 และ 0.66 ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาฝุนขนาดเล็กมี
สัดสวนมากกวาฝุนขนาดใหญ เปนปญหามลพิษอากาศที่ควรมีการควบคุมอยางจริงจัง โดยการกําหนดคา
มาตรฐานในบรรยากาศและมาตรการควบคุมสําหรับฝุนขนาดเล็ก 
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ในการใชสถานที่เก็บตัวอยางฝุน 
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แนวทางในการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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บทคัดยอ 
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางหรือกรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอางอิงกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และใช
กรณีศึกษาเปนธุรกิจรานกาแฟที่ใหบริการเสริมดานเครือขายไรสาย โดยมีวิธีการวิจัย คือ การศึกษาถึงสภาพ
ปจจุบันภายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีการใชเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย  ผูวิจัยไดจัดทํา
กรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ภายใตกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในการวิจัยครั้งนี้มีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณบริษัทที่เปน
วิสาหกิจขนาดเล็ก  การศึกษาเอกสารงานวิจัย  ระบบมาตรฐาน ISO 17799/27001   และในการกําหนดกรอบ 
ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น  
ไดพิจารณา  OSI Model กับ Defense Information System Agency for the Department of Defense (DISA for the 
DOD) และ United States Department of Homeland Security (DHS) ทั้งนี้ เพื่อใหไดระบบที่มีความเสถียรในการ
ใชงานบนระบบเครือขาย 
 กรอบความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นนี้ สามารถใชเปนตัวแบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได อีกทั้งยังสามารถนําไปปรับใชในหนวยงานอื่นๆ ได 
 

คําสําคัญ : ความมั่นคงปลอดภัย   เครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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ABSTRACT 
 This study presents the development of information security framework in wireless local area networks for 
small and medium sized enterprises according to ISO/IEC 27001. A case study is a coffee shop business 
providing wireless local area networks for customers. 
 The purpose of this paper is to determine the current condition of  information security framework for 
wireless local area networks in small and medium sized enterprises, and creates the framework under ISO/IEC 
27001  international standard. Data were collected by survey interview and data collection such as ISO 
17799/27001 International standard system, study researches.  The Framework of wireless network system 
security will be applied from OSI Model and Defense Information System Agency for the Department of  
Defense (DISA for the DOD) and United State Department  of Homeland Security (DHS). 
 The information security framework for wireless local area networks that has been developed can be used 
in Thai SMEs  and other Organizations.  
 
KEYWORDS :  Information security, Wireless local area networks, Small and medium sized enterprises 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 SMEs (Small and Medium Sized Enterprises) คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีความหมายรวมถึง
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) กิจการคาสงและคาปลีก (Whole sale and Retail) และกิจการบริการ 
(Service) ซึ่งเกณฑในการจัดอุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ กลาง หรือ เล็กนั้นมีหลายวิธี  
แตโดยทั่วไปจะใช จํานวนคนงาน (ขนาดการจางงาน) จํานวนเงินลงทุน มูลคาทรัพยสิน จํานวนยอดขาย หรือ
รายไดเปนเกณฑ  กิจการใดจะเขาขายเปน SMEs  หรือไมกระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดเกณฑ  การแบง
ประเภทของวิสาหกิจขนาดเล็กมีจํานวนคนงานไมเกิน 50 คน จํานวนเงินลงทุนไมเกิน 20 ลานบาท  และวิสาหกิจ
ขนาดกลางจํานวนคนงานระหวาง 50  ถึง 200 คน จํานวนเงินลงทุนระหวาง 20 ถึง 200 ลานบาท 
 เทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย (Wireless LAN) ที่มีการใชงานอยางแพรหลาย 
รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งเปนธุรกิจที่มีความหลากหลายและมีอัตรา 
การเติบโตสูงขึ้นในปจจุบัน การใชระบบไรสายในองคกรจะทําใหเพิ่มความสะดวกสบายและลดคาใชจายใน 
การติดต้ังเหมาะสําหรับบุคคลที่เขามาเชื่อมตอขอมูลหรือใชงานรวมกัน  ทําใหตองคํานึงถึงระบบรักษา 
ความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย เนื่องจากธุรกิจประเภท SME จะมีขอมูลที่
สําคัญเหมือนบริษัทเชนกัน เชน ขอมูลทางการเงิน เปนตน จึงตองการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในประเภท
ตางๆ  เชน มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลจากไวรัส   การรับรองวาจะมีการเก็บขอมูลไวเปนความลับและผูมี
สิทธิเทานั้นจึงจะเขาถึงขอมูลได  การรับรองขอมูลจะไมถูกเปลี่ยนแปลงหรือทําลายไมวาจะเปนอุบัติเหตุหรือโดย
เจตนา  การรับรองวาขอมูลและบริการการสื่อสารตางๆ  และพรอมที่ใชไดในเวลาที่ตองการใชงานเพราะธุรกิจ 
SME จําเปนตองมีการติดตอสื่อสารโดยตรงกับลูกคาอยูตลอด  ดังนั้น การสรางระบบความมั่นคงปลอดภัยจึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับธุรกิจประเภท SME ดวยเชนกัน 
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 ดังนั้น ในการศึกษาและวางระบบความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายควร
ออกแบบใหมีความเหมาะสมกับความตองการของธุรกิจนั้นๆ และตามลักษณะการใชงานของผูใชนั้นๆ 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดมีวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปจจุบันภายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความเกี่ยวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย 
 2. เพื่อนําเสนอแนวทางการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไร
สายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กภายใตกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001   
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการจัดทํางานวิจัยสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรครั้งนี้ผูวิจัยไดมีขอบเขตของการวิจัยโดย
การศึกษามาตรฐานระบบสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กภายใตกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สําหรับควบคุมการทํางานของระบบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก อาทิ  ธุรกิจประเภทรานกาแฟที่ใหบริการเสริมดานเครือขายไรสาย 
 

4.  รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยศึกษาธุรกิจ
ประเภท SME ที่มีการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการวิจัยจะเปนแบบประยุกตเฉพาะกรณี   โดยอางอิงจาก
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเปนมาตรฐานในระดับสากลที่มีหลักปฏิบัติในการปองกันและควบคุมขอมูลที่จะ
สรางความมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศยังถูกเก็บรักษาอยูครบถวนปลอดภัย โดยผูทําวิจัยไดทําการศึกษา
วิเคราะหเอกสารและสอบถามความเหมาะสมตอการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยจากผูเช่ียวชาญที่เปน CIO ของ
หนวยงาน 
 

5.  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจัิยท่ีเก่ียวของ 
 5.1  แนวคิดและทฤษฎีของไอทีตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ไอที และ ไอซีที (Information and Communication Technology) ประกอบดวยเทคโนโลยีสําคัญหลายอยาง 
เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต เทคโนโลยีการพิมพ ฯลฯ ในภาพรวมกลาวไดวาการใชไอทีในงานธุรกิจ จะมีการใชงานเพื่อเพิ่ม 
ความสะดวกแกผูปฏิบัติงานมากขึ้น เชน การใชคอมพิวเตอรในงานพิมพเอกสารที่เรียกวางานประมวลคํา (Word 
Processing)  หนาเว็บในระบบอินเทอรเน็ตยังเปนสวนหน่ึงของระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 
เปนการใชงานคอมพิวเตอรในงานจัดทําและรับสงเอกสารสําหรับบริษัทและหนวยงาน  เมื่อโลกรูจักใชระบบ
อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีเว็บแนวทางการพัฒนาระบบตางๆ ก็เปลี่ยนไป  งานประยุกตเริ่มเปลี่ยนเปนระบบ
เว็บไซต (Web Based System) มากขึ้น 
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 5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 1. ภาคภูมิ  ปรีชาพานิช  (2550)   ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบความมั่นคงปลอดภัยของเว็บเซอรวิส  
สําหรับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยงานวิจัยไดศึกษาและพัฒนาตัวแบบ 
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเว็บเซอรวิส สําหรับหนวยงานในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และทําการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเว็บเซอรวิสภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร โดยอิงตัวแบบที่ไดพัฒนาขึ้น 
    2.  ศีลพล สุกไสว และ เกริก ภิรมยโสภา  “ระบบปองกันการบุกรุกแบบปรับตัวไดเพื่อลดความเสียหายจาก
การโจมตีแบบการปฏิเสธการใหบริการ”  นําเสนอแนวทางในการปองกันและลดความเสียหายในระบบปองกัน
การบุกรุก (Intrusion Prevention System) โดยใชการปรับคาขอบเขตสูงสุดของการติดตอจากแตละหมายเลขไอพี
ตามชวงเวลาที่ถูกโจมตี ซึ่งชวยใหระบบสามารถทนตอการโจมตีไดนานขึ้น และยังสามารถใหบริการกับเครื่องที่มี
แหลงที่มาเดียวกันกับเครื่องที่ทําการโจมตีได ผลการทดลองของระบบตนแบบที่ไดสรางขึ้นแสดงใหเห็นวา 
แนวทางที่นําเสนอนั้น สามารถที่จะลดความเสียหายจากการโจมตีไดในขณะที่ระบบยังสามารถใหบริการกับเครื่อง
คอมพิวเตอรไดตามปกติ 
 

6.  ผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดผลวิจัยดังตอไปน้ี 
 6.1  การกําหนดนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย 
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 ในการกําหนดกรอบความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเครือขายไรสายสามารถแบงออกเปน 3 สวนมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ความมั่นคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับบุคลากร (Human Resources Security)  การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยกอนการจางงาน (Prior to Employment) การสรางความมั่นคงปลอดภัยระหวางการจางงาน (During 
Employment) การสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนการจางงาน (Termination or Change of Employment)  
  2. ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทํางาน  (Process Resources Security) 
   - นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy)   นโยบายนี้เปน
กรอบในการกําหนดวัตถุประสงค มาตรการดานความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยง และที่
สําคัญนโยบายตองใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและขอตกลงรวมกัน 
   - โครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสําหรับองคกร (Organization of 
Information Security)   
   - นโยบายการกําหนดมาตรการการปองกันทรัพยสินขององคกร  
   - นโยบายการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operational 
Procedures and Responsibilities)  
   - นโยบายการบริหารจัดการการใหบริการของหนวยงานภายนอก (Third Party Service Delivery 
Management)  
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   - นโยบายการควบคุมการเขาถึง (Access Control)  
   - นโยบายการสรางความมั่นคงปลอดภัยใหแกไฟลของระบบที่ใหบริการ (Security of System 
Files) 
   - นโยบายการปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมาย (Compliance with Legal Requirements)  
   - นโยบายการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ (Information Systems Audit Considerations 
  3.  ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี (Technology Resources Security) 
   - นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy)  
   - นโยบายการสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and 
Environmental Security)  
   - นโยบายการบริหารจัดการดานการสื่อสารและเครือขายสารสนเทศขององคกร 
(Communicational Procedures and Responsibilities) 
   - นโยบายการควบคุมอุปกรณสื่อสารประเภทพกพา  
   - การปฏิบัติตามนโยบาย  
 6.2  การพัฒนาตัวแบบความมั่นคงความปลอดภัยสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย สําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 การพัฒนาตัวแบบความมั่นคงปลอดภัยมีฟเจอรและเครื่องมือตาง ๆ ที่ชวยในการบริหารจัดการและควบคุม
ระบบ จะชวยใหการบริหารจัดการเซิรฟเวอรที่มีหลายแอพพลิเคชันและหลายยูสเซอรใชงานพรอมกัน นอกจากนี้
ยังชวยในการปองกันขอมูลตามนโยบายที่กําหนด ซึ่งจะติดตั้งพรอมกับระบบเพื่อกรองขอมูลการจราจรที่ว่ิงเขา
ออกบนระบบเครือขาย  ดังนั้น การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเครือขายเฉพาะ
บริเวณ แบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในสวนของทฤษฎี งานวิจัยและมาตรฐาน  
ISO/IEC27001 รวมกับการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ CIO จึงสามารถสรางตัวแบบไดดังภาพประกอบ 1   
 

Application Layer  Web Service Security

Transport Layer Access control, 
IP Security, Vulnerability

Intrusion Provention System 
Intrusion Detection System 

Authentication in Distributed System
Encryption

OS
I M

od
el Security 

M
anagement

Quality of Services

Physical Layer  

Data link Layer 

มาตรฐาน ISO27001

Security Framework

Network Layer 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจ 
                           ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 จากผลการกําหนดกรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กแสดงดังภาพประกอบ 1 ซึ่งแสดงถึงกรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเครือขาย
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เฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 โดยจะมี
รายละเอียดในแตละ Layer ดังนี้ 
 1. Application Layer เปนจุดเชื่อมตอระหวางแอพพลิเคชันของผูใชกับกระบวนการ การสื่อสารผาน
เครือขาย ช้ันนี้อาจจะถือไดวาเปนช้ันที่เริ่มกระบวนการติดตอสื่อสาร คือ  
  - Web Services Security เปนการรักษาความปลอดภัยสําหรับการใหบริการเว็บไซต โดยมีการจัดการ
คือ  

   • Maintaining security while routing between multiple การปองกันความปลอดภัยตองปองกัน
ทุกๆ Layer เพราะผูโจมตีอาจเลือก Layer ที่สามารถโจมตีไดงาย หรือมีจุดออน   

   • Unauthorized Access ตองจํากัดผูใชงาน จํานวนผูใชและการเขาถึงขอมูล คือกําหนดสิทธิ์ใช
งาน 

   • Parameter Manipulation/Malicious Input มีการสง Parameter หรือ Input ที่เปนอันตรายจาก   
ผูไมประสงคดี เชน SQL Injection เปนตน   

   • Network Eavesdropping and Message Replay ถาขอมูลไมถูก Encryption ไว อาจถูกผูไม
ประสงคดีดักจับขอมูลไดงาย ทําใหขอมูลไมเปนความลับ 

   • Denial of Services (DoS) ผูโจมตีสงคําสั่งจํานวนมากๆ (Message Bomb) ให Web Services 
ทําใหเกิดความเสียหาย  

   • Bypassing of Firewalls ผูโจมตีพยายามโจมตีผาน port ที่ firewall เปด คือ พยายามโจมตีผาน 
Port 80 เปนตน 

   • Immaturity of the platform Web Services มีการใช Platform ที่ตางกัน ทําใหเกิดการโจมตี
โดยงาย 
 2. Transport Layer รับผิดชอบในการเคลื่อนยายขอมูลระหวางโพรเซสของผูรับ   และโพรเซสของผูสง  ใน
ที่นี้มีการรักษาความปลอดภัยดังนี้ 
  -  Access Control เปนวิธีการเขารหัสขอมูลที่จะนํามาใชในการปองกันความลับของขอมูลไดเปน
อยางดี แตไมสามารถที่จะปองกันการปลอมแปลงเขามาในระบบได สวนวิธีที่ใชในการปองกันการปลอมแปลง
การเขาระบบ   การปองกันการเรียกเขาในระบบโดยไมไดรับอนุญาต  เปนการกําหนดระดับสิทธิในการเขาถึง
ระบบในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ กัน 
 3. Network Layer จะรับผิดชอบในการจัดเสนทางใหกับขอมูลระหวางสถานีสงและสถานีรับ โดยมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยดังนี้ 
  - IP Security จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ คือ การใสรหัส 
(Encryption) เพื่อปองกันขอมูลรั่วไหล ปองกันการแอบดึงขอมูลไปใช  
  - Vulnerability การคนหาเพื่อระบุถึง จุดออนของระบบภายในองคกรนั้น ในบางทีอาจตองใชวิธีทาง
เทคนิคเขามาชวย เพื่อคนหา จุดออนในเชิง Logical ของระบบ   
  - Intrusion Detection System ระบบตรวจสอบการบุกรุกเขาสูระบบ ตรวจสอบมักวางไวทั้งหนา 
firewall และหลัง firewall เพื่อตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบผลการใช firewall 
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  - Intrusion Prevention System  ระบบที่คอยตรวจจับการบุกรุกของผูที่ไมประสงคดี รวมไปถึงขอมูล
จําพวกไวรัสดวย 
 4. Data Link Layer มีหนาที่เหมือนกับช้ันอื่น ๆ คือรับและสงขอมูล  ซึ่งจะรับผิดชอบในการรับสงขอมูล 
และมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวย โดยมีการรักษาความปลอดภัยดังนี้ 
  - Authentication in Distributed System เปนการตรวจสอบความถูกตองระบบคอมพิวเตอรใน
เครือขาย  
  - Encryption คือ การเปลี่ยนขอความที่สามารถอานได (plain text) ไปเปนขอความที่ไมสามารถอาน
ได (cipher text) เพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย ปจจุบันการเขารหัสมี 2 รูปแบบคือ การเขารหัสแบบสมมาตร เปน
การเขารหัสแบบใชกุญแจตัวเดียวกันสําหรับการเขาและถอดรหัส และการเขารหัสแบบอสมมาตร เปนการเขารหัส
ที่ใชกุญแจตัวหนึ่งสําหรับการเขารหัส และกุญแจอีกตัวหนึ่งสําหรับการถอดรหัส  
 5. Physical Layer  จัดการเช่ือมตอ และ การสงสัญญาณทางไฟฟา จากผูสง ไปยังผูรับ โดยผานสื่อกลาง เชน 
สายทองแดง คลื่นวิทยุ สายคูตีเกลียว และใยแกวนําแสงเปนตน 
 ดังนั้น พ้ืนฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั่วไปเปนฐานเนื่องจากในองคกร
สวนใหญจะมีระบบสารสนเทศที่ใชแบบมีสายและแบบไรสาย ดังนั้นจะตองดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
รวมกัน ซึ่งทุกระบบงานยอยและระบบงานสารสนเทศตองมี รวมถึงตองมีการพิจารณาขั้นตอนตางๆ  การ
ดําเนินการตางๆ ในระดับบริหารจัดการ และเนนไปที่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 

7.  สรุป 
 ผลที่ไดจากการวิจัยการจัดทํากรอบความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  โดยอิงมาตรฐาน ISO27001  นั้น  ผูวิจัยไดพัฒนาตัวแบบความมั่นคงปลอดภัย
โดยมีวิธีการและเครื่องมือตางๆ  ชวยในการบริหารจัดการและควบคุมระบบ  ซึ่งจะติดตั้งพรอมกับการจัดทําระบบ 
ในครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อกรองขอมูลการจราจรที่ว่ิงเขาออกระบบ และการที่จะรองรับกับระบบธุรกรรมตางๆ ของ 
SME ได  ระบบปฏิบัติการที่ใชและเว็บเซอรฟเวอรตองรองรับการสื่อสารที่ปลอดภัย จะชวยใหการบริหารจัดการ
เซิรฟเวอรที่มีหลายแอพพลิเคชัน และหลายยูสเซอรที่ใชงานพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อยางไรก็ดี
กรอบความมั่นคงปลอดภัยที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นยังชวยในดานการปองกันความมั่นคงปลอดภัยภายในองคกร SME 
ซึ่งทําให SME  ไดปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดเปนมาตรฐานในระดับสากล 
 

8.  ขอเสนอแนะ   
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง กรอบความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไร
สายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดมีขอเสนอแนะในงานวิจัยนี้แบงออกเปน 2 ขอดังนี้ 
 1.  ถาผูที่สนใจจะนําไปพัฒนาใชจริงใน SME ควรพิจารณาดานนโยบายขององคกรประกอบ  และกําหนด
นโยบายภายใน SME ใหเหมาะสม  
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต   งานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชในดานระบบความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณหรือเครือขายบริเวณกวางอื่นๆ สําหรับหนวยงานภาครัฐหรือ
บริษัทที่มีขนาดใหญ โดยเปรียบเทียบกับ Defense Information System Agency for the Department of Defense   
มาประกอบเปนแนวทางในการปรับใช  
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บทคัดยอ  
บทความนี้เปนการนําเสนอผลกระทบของรูปแบบของการเคลื่อนที่ทางดานขางตอกําลังตานทาน

แผนดินไหวของอาคารโดยการวิเคราะหดวยวิธีการผลักแบบวัฎจักร (Cyclic Pushover Analysis ,CPA) ซึ่งอาคาร
ที่ใชเปนตัวอยางในงานวิจัยนี้ เปนโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 14 ช้ัน ระบบพื้น-เสา ซึ่งเปนอาคารสูง
ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครและไมไดออกแบบเพื่อตานทานแรงแผนดินไหว  การวิเคราะหนี้ใชรูปแบบแรง
กระทําผลักอาคารมีลักษณะไป-กลับแบบวัฏจักรแบบตางๆ และเปรียบเทียบกับวิธี Modal Pushover Analysis 
(MPA)  จากการคํานวณคาดัชนีความเสียหายที่เกิดขึ้นในแตละองคอาคารของโครงสราง พบวา คาระดับความ
เสียหายของโครงสราง ซึ่งคํานวณดวยวิธีการผลักแบบวัฎจักรมีคาสูงกวาวิธี MPA อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะห
แสดงวา รูปแบบของการเคลื่อนที่ทางดานขางมีผลตอกําลังตานทานแผนดินไหวของอาคาร 
 

คําสําคัญ  :  การวิเคราะหดวยวิธีการผลักแบบวัฏจักร การวิเคราะหดวยวิธี Modal Pushover กําลังตานทาน

แผนดินไหว 
 

ABSTRACT 
This paper presents the effects of lateral displacement patterns on seismic capacity of building by 

using Cyclic Pushover Analysis.  A 14-stories reinforced concrete building was selected in this study.  
The building was modeled as slab-column frame located in Bangkok area, and it has not been designed 
for earthquake effect.  Various types of lateral load patterns were employed for cyclic pushover analysis.  
The results were compared with those of Modal Pushover Analysis.  It was found that the seismic 
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damages of structure computed by Cyclic Pushover Analysis were greater than those of Modal Pushover 
Analysis.  However, the lateral displacement patterns have affected on the seismic capacity of building   

    
KEYWORDS  : Cyclic pushover analysis, Modal pushover analysis, Seismic capacity 
 

1. บทนํา 
 ในปจจุบัน วิธี Capacity Spectrum Method (Applied Technology Council, 1996) เปนวิธีการหนึ่งซึ่งใชใน
การประเมินกําลังตานทานแผนดินไหวของโครงสรางอาคารที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ในวิธีการนี้ อาศัย 
การวิเคราะหการผลักอาคารแบบไมเชิงเสน (Nonlinear Static Procedure or Pushover Analysis, PA) เพื่อวิเคราะห
หาความสัมพันธระหวางแรงเฉือนที่ฐานอาคารและการเคลื่อนที่ของยอดอาคาร ซึ่งวิธีนี้เปนการใชแรงกระทํา
แบบสถิตผลักอาคารใหเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว แมวาวิธีการนี้จะเปนวิธีการที่งายกวาวิธี Nonlinear Time 
History Analysis ซึ่งเปนการใชคลื่นแผนดินไหวกระทําตอโครงสรางโดยตรง แตวิธีการผลักอาคารแบบนี้ไมได
แสดงพฤติกรรมในการรับแรงแผนดินไหวของอาคารอยางแทจริง เนื่องจากในเหตุการณแผนดินไหว โครงสราง
อาคารถูกแรงกระทําที่ฐานแบบกลับไปกลับมา ทําใหระดับคาความเสียหายที่ไดจากวิธี Pushover Analysis มีคา
นอยกวาคาที่ไดจากแรงแผนดินไหวจริงๆ  นอกจากนี้ วิธีการผลักอาคารแบบนี้ยังเหมาะสําหรับอาคารที่มีการสั่น
แบบโหมดพื้นฐานเปนหลัก ไมเหมาะสําหรับอาคารสูงซึ่งมีผลของการสั่นในโหมดที่สูงขึ้นมารวมดวย วิธีการนี้
จึงไดมีการปรับปรุงใหคํานึงถึงผลกระทบของโหมดที่สูงขึ้นดวย โดยวิธี Modal Pushover Analysis, MPA 
(Chopra and Goel, 2002:561-582) อยางไรก็ตาม แรงที่ใชในการผลักอาคาร สําหรับการผลักในแตละโหมดซึ่งมี
รูปแบบแปรเปลี่ยนตามรูปรางการสั่นในแตละโหมดก็ยังเปนแรงที่กระทําตอโครงสรางอาคารเพียงดานเดียว   
 เพื่อใหการผลักอาคารมีลักษณะใกลเคียงกับพฤติกรรมการรับแรงแผนดินไหวที่แทจริง จึงไดมีการศึกษา
วิธีการผลักอาคารแบบวัฏจักร (Cyclic Pushover Analysis, CPA) โดยใชแรงกระทําผลักอาคารแบบสลับทิศเพื่อ
พิจารณาถึงพฤติกรรมของแรงกระทําแผนดินไหวจริงๆ ผลการศึกษา [3] พบวา คาระดับความเสียหายของ
โครงสรางซึ่งไดจากวิธีการผลักแบบวัฏจักรมีคาสูงกวาวิธีการผลักอาคารแบบทั่วไป (PA) เนื่องจากวิธีการนี้
พิจารณาถึงความเสียหายสะสม(cumulative damage) ที่เพ่ิมขึ้นจากแรงกระทําแบบกลับไปมา อยางไรก็ตาม  
ผลการศึกษาที่ผานมา ยังไมมีการศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ไปกลับแบบวัฏจักรลักษณะตางๆกัน  
 บทความนี้ เปนการนําเสนอวิธีการผลักอาคารแบบวัฏจักรในแตละรูปแบบการเคลื่อนที่ไปกลับแบบวัฏจักร
ลักษณะตางๆ กัน และนํามาเปรียบเทียบกับการวิเคราะหดวยวิธี Pushover Analysis และวิธี MPA 
 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหกําลังตานทานแผนดินไหวของโครงสรางอาคารดวยวิธีการผลักอาคารแบบวัฏจักร (Cyclic 
Pushover Analysis, CPA) โดยใชรูปแบบของการเคลื่อนที่ไปกลับแบบวัฏจักรลักษณะตางๆกัน และเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะหกับวิธี Pushover Analysis (PA) และวิธี Modal Pushover Analysis (MPA) 
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3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. โครงสรางอาคารที่ใชในการวิจัยนี้เปนโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 14 ช้ันแบบ ระบบ 
พ้ืน-เสา ซึ่งเปนอาคารสูงทั่วไปที่ไมไดออกแบบเพื่อตานทานแรงแผนดินไหว 
 2. พฤติกรรมการรับแรงแบบวัฏจักร (Hysteresis behavior) ในงานวิจัยนี้ใชแบบจําลองของ Modified 
Takeda 
 3. แรงที่นํามาใชในการผลักอาคารนี้ มีการกําหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ลักษณะตางๆกัน 4 แบบ 
 4. เปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับวิธี Pushover Analysis (PA) และวิธี Modal Pushover Analysis (MPA) 

 

4. การวิเคราะหโดยวิธีการผลักแบบวัฎจักร 
 การผลักอาคารแบบวัฏจักร (Cyclic Pushover) (ไพบูลย ปญญาคะโป, 2552) มีหลักการโดยการกําหนด
ลักษณะการเคลื่อนที่ไป-กลับแบบสลับทิศโดยเปนความสัมพันธระหวางรอบการผลักและคาการเคลื่อนที่ของ
ยอดอาคาร (displacement history) เมื่ออาคารถูกผลักใหเคลื่อนที่ไปจนสุดระยะที่กําหนดในแตละรอบ ก็จะถูก
ผลักใหเคลื่อนที่กลับในทิศทางตรงกันขาม เปนไปตามการกําหนดคาการเคลื่อนที่ของยอดอาคาร รูปแบบการ
เคลื่อนที่ ที่ใชในงานวิจัยมีดังนี้ 
 4.1 การเคลื่อนที่ตามแบบทดสอบในหองปฎิบัติการ (Laboratory-Test-like-Displacement History)   
ดังแสดงในตาราง 1 และภาพประกอบ 1  ดงันี้ 
 
ตาราง 1  คาการผลักใหอาคารเคล่ือนที่ไปในแตละรอบ 

    
  
 

 โดยที่ μ  คือคาความเหนียวของโครงสราง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 1 การเคล่ือนที่ตามแบบทดสอบในหองปฎิบัติการ 
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 4.2  การเคลื่อนที่แบบ  ISO Displacement ดังแสดงในตาราง 2 และภาพประกอบ 2 ดังนี้  
 

ตาราง 2  คาการผลักใหอาคารเคล่ือนที่ไปในแตละรอบ 

โดยที่ Dm คือคาการเคลื่อนที่สูงสุดที่ยอดอาคาร 

 
  
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 2 การเคล่ือนที่แบบ ISO Displacement   

 4.3  การเคลื่อนที่แบบ  SPD Displacement  ดังแสดงในภาพประกอบ 3 ดังนี้ 
  

    

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 การเคล่ือนที่แบบ SPD Displacement  
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 4.4  การเคลื่อนที่แบบ  ATC-24 Displacement  ดังแสดงในตาราง 3 และภาพประกอบ 4 ดังนี้ 
 
ตาราง 3  คาการผลักใหอาคารเคล่ือนที่ไปในแตละรอบ 

 โดยที่ DY คือคาการเคลื่อนที่ที่พิกัดยืดหยุน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 การเคล่ือนที่แบบ ATC-24 Displacement  

 

5. อาคารที่ใชในการวิเคราะห 
 ในงานวิจัยนี้ไดเลือกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 14 ช้ัน ซึ่งมีช้ันใตดิน  2  ช้ัน ระบบพื้น-เสา (Slab-
Column Structure)  โดยมิไดออกแบบใหตานทานแรงแผนดินไหว  ซึ่งเปนอาคารเรียนของสถานศึกษาแหงหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานครมาเปนกรณีศึกษา  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้ 
 ก.  ผังอาคารมีขนาด  110.70x29.00  เมตร  ความสูงทั้งหมด  50.50  เมตร  ภายในอาคารใชอิฐมอญเปนกั้น
เปนหองเรียน 
 ข.  พ้ืนอาคารตั้งแตพ้ืนช้ันใตดินถึงพื้นช้ันสองเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา  32  ซม.  และตั้งแตพ้ืนช้ัน
ที่ 3-14  เปนแผนพื้นไรคานทองเรียบคอนกรีตอัดแรงหนา  25  ซม. 

ค.  เสาในแนวแกนที่ใชพิจารณาในการวิเคราะหนี้  มีขนาด 0.80x0.80 ม.  โดยมีการเสริมเหล็กแตกตางกัน 
ง.  คอนกรีตมีคากําลังอัดประลัย  320  กก./ตร.ซม.  ระบบพื้นเปนแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงโดยใชเสนลวด

เหล็ก  7-Wire Strand เกรด 270 ø 12.7 มม. โดยมีคาคุณสมบัติของเหล็กเสริมดังนี้ คือ กําลังแรงดึงที่จุดครากมีคา  
4,000 กก./ตร.ซม. 
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ภาพประกอบ 5   แบบจําลองโครงสรางอาคาร 2 มิติ ท่ีใชในการวิเคราะหในงานวิจัยนี้ 

 

6. ผลการวิเคราะห 
 ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม  RUAUMOKO (Carr, 2006)  จะไดความสัมพันธระหวางแรงเฉือนที่ฐาน
และการเคลื่อนตัวที่ยอดอาคารดังรูปที่ 6 พบวา เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางกราฟที่ได จะเห็นวา คาแรงเฉือนที่
ฐานที่ไดจากวิธี CPA มีการตกของแรงที่ปลายเสนกราฟ เนื่องจากแรงที่กระทําแบบไปและกลับตอโครงสราง
สงผลทําใหกําลังตานทานของโครงสรางอาคารลดลง และคาระดับความเสียหายที่ไดจากวิธี CPA มีคาสูงกวาการ
ผลักแบบปกติ (Pushover) และวิธี MPA เนื่องจากมีการสะสมของคาความเสียหายของโครงสรางที่เกิดจากแรง
กระทําแบบไปและกลับตอโครงสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  6   กราฟความสัมพันธระหวางแรงเฉือนที่ฐานและการเคลื่อนตัวท่ียอดอาคาร 

3.20

3.20

3.20

3.20

3.20

1.00

2.50

3.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.00

3.80

3.20

3.20

9.50 3.00 9.502.40 4.60

EDCBA



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
 
 

 295

0.00 0.20 0.40 0.60
Lateral Displacement, m

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Storey Level

CPA (ATC-24 Displacement)

CPA (Built-in Laboratory Displacement)
CPA (ISO Displacement)

Pushover Analysis
CPA (SPD Displacement)

Modal Pushover Analysis

0.00 1.00 2.00 3.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Li
m

it 
of

 B
ui

ld
in

g 
R

eg
ul

at
io

n 

Storey Level

Pushover Analysis
CPA (Laboratory Displacement)

CPA (ATC-24 Displacement)
CPA (ISO Displacement)

CPA (SPD Displacement)
Modal Pushover Analysis

Interstroey Drift Ratio (%)

0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00

DI (Axis B-C)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

C
um

ul
at

iv
e 

da
m

ag
e

0

0

0.15

0

0.61

1.31

1.35

1.23

1.02

0.76

0.6

0.41

0.1

0

0.16

0.16

0.15 DI (max.deformation)

DI (Total damage)

Level

0

0

0.17

0

0.85

1.8

1.86

1.65

1.26

0.89

0.66

0.44

0.1

0

0.16

0.17

0.15

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

DI (Axis C-D)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

C
um

ul
at

iv
e 

da
m

ag
e

DI (max.deformation)

DI (Total damage)

Level

0

0

0.23

0.33

0.83

1.2

1.2

1.02

0.8

0.6

0.49

0.35

0.16

0.24

0.11

0

0.1

0

0

0.35

0.46

1.31

2.01

1.98

1.63

1.2

0.81

0.59

0.38

0.17

0.25

0.11

0

0.1

3.20

3.20

3.20

3.20

3.20

1.00

2.50

3.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.00

3.80

3.20

3.20

9.50 3.00 9.502.40 4.60

0.120.100.130.12

0.130.130.150.14

0.100.110.100.100.13 0.14

0.220.21

0.10

0.100.150.160.110.09

0.28 0.280.26 0.230.290.31

0.39 0.390.45 0.400.47 0.46

0.510.510.570.650.62 0.62

0.32 0.30

0.45 0.46

0.810.760.92 0.840.96 0.940.73 0.74

1.591.171.20 1.051.56 1.651.11 0.88

1.291.491.311.311.511.761.36 1.48

1.34 1.121.431.281.71 1.941.31 1.28

0.58 0.600.53 0.510.73 0.680.49 0.72

0.090.080.40 0.37

0.30 0.300.110.15 0.17

0.32
0.65

3.06
1.05

3.74 2.49 3.48 3.85 4.43

2.40

0.74

0.46 0.69 0.59

1.47 1.10 1.28

0.40 0.51 0.38

0.47 0.36 0.29

EDCBA

0.98

0.57

 

 
 
  
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7   กราฟแสดงการเคลื่อนที่ของชั้นและการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้น 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 8 การเกิดขอหมุนพลาสติกและดัชนีความเสียหายโดยวิธี CPA ของการเคลื่อนที่แบบ  Laboratory-

Test-like-Displacement History 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 การเกิดขอหมุนพลาสติกและดัชนีความเสียหายโดยวิธี CPA ของการเคลื่อนที่แบบ ATC 
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ภาพประกอบ 10  การเกิดขอหมุนพลาสติกและดัชนีความเสียหายโดยวิธี CPA ของการเคลื่อนที่แบบ ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 11  การเกิดขอหมุนพลาสติกและดัชนีความเสียหายโดยวิธี CPA ของการเคลื่อนที่แบบ SPD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12  การเกิดขอหมุนพลาสติกและดัชนีความเสียหายโดยวิธี MPA 
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการวิเคราะหที่ไดจากวิธี CPA ในรูปที่ 6 พบวา คาแรงเฉือนที่ฐานที่ไดจากการ
เคลื่อนที่แบบ SPD Displacement มีการตกของแรงมากที่สุดและสอดคลองกับคาระดับความเสียหายที่มากที่สุด
ดวย เมื่อเทียบกับทุกรูปแบบการเคลื่อนที่ เนื่องจากรูปแบบการเคลื่อนที่ทางดานขางแบบ SPD Displacement นั้น 
มีความถี่ของจํานวนการเคลื่อนที่ที่มากกวา และคาการเคลื่อนที่ไปและกลับในชวงทายมีคาที่สูงมากติดๆ กัน 
 เมื่อพิจารณาคาดัชนีความเสียหายที่ขอหมุนพลาสติก (Plastic hinge) ในรูปที่ 8-12  ซึ่งเปนคาดัชนีความ
เสียหายเมื่อโครงสรางเคลื่อนตัวไปสูงสุดพบวา มีขอหมุนพลาสติกเกิดขึ้นทั้งเสาและปลายชวงคานเสมือนและ
ระดับความเสียหายเกิดขึ้นในระดับช้ันลางมากกวาช้ันบน  ซึ่งระดับความเสียหายรุนแรงมาก  พบในพื้นช้ันที่  6-8  
และในเสาชั้นที่  3-5  มีคาดัชนีความเสียหายมากกวา  1.00  ขี้นไปเปนระดับความเสียหายรุนแรง  ซึ่งไมอาจ
ซอมแซมไดในระดับช้ันเหลานี้   
 เมื่อพิจารณาแยกสวนความเสียหายของโครงสรางจากการโกงตัวและความเสียหายสะสมจากพฤติกรรมรับ
แรงแบบวัฏจักรของอาคารพบวา คาความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากความเสียหายสะสม (cumulative damage, สวนที่
แรเงา) มีคาเพิ่มขี้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะในระดับช้ันที่ 5-8 เนื่องจากผลของคาความเสียหายสะสมของ
โครงสรางอาคารจากพลังงานที่ดูดซับในโครงสรางอันเปนผลมาจากวิธีการผลักแบบวัฏจักร 
 เมื่อเปรียบเทียบกราฟความสัมพันธระหวางคาการเคลื่อนที่ในแตละช้ัน  คาอัตราสวนการเคลื่อนตัวสัมพัทธ
ระหวางชั้นตอความสูงของชั้น  และจํานวนชั้น  ดังแสดงในรูปที่ 7 พบวา  คาการเคลื่อนที่ของชั้นจากวิธี MPA  
ใหคานอยกวาวิธี  CPA ในทุกรูปแบบการเคลื่อนที่  สําหรับการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางช้ัน  ผลจากวิธี  CPA   
ใหคาที่มากในระดับช้ันที่  1-9 ในขณะที่  ผลจากวิธี  MPA ใหคาที่มากในระดับช้ันที่  10-17  ผลการคํานวนนี้
สอดคลองกับการเกิดขอหมุนพลาสติกและดัชนีความเสียหายเมื่อคํานวนดวยวิธีทั้งสองนี้ 
 

7. สรุป 
 1. รูปแบบการเคลื่อนที่ทางดานขางที่ใชในการวิเคราะหดวยวิธีการผลักแบบวัฏจักรมีผลตอกําลังตานทาน
แผนดินไหวและคาระดับความเสียหายของอาคาร 
 2.  ผลการผลักอาคารดวยวิธีการผลักแบบวัฎจักรใหคาระดับความเสียหายที่มากกวาการผลักอาคารแบบ
ปกติ  เนื่องจากคาความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากความเสียหายสะสมในองคอาคาร มีคาเพิ่มขึ้นมากอยางชัดเจน
 3.  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวางการวิเคราะหดวยวิธี  CPA กับวิธี  MPA และ Pushover แบบเดิม 
พบวา  คาการเคลื่อนที่ของชั้นจากวิธี  MPA และ Pushover แบบเดิม ใหคานอยกวา  วิธี  CPA  สําหรับ 
คาการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นสูงสุด  ผลจากวิธี  CPA  ใหคาที่มากกวาในชวงช้ันลาง แตกลับใหคาที่นอยกวา
ในชวงช้ันบน
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บทคัดยอ 
 ในองคกรธุรกิจของธนาคาร การที่ลูกคามาขอสินเชื่อโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและไดผานการ
อนุมัติสินเชื่อตามวงเงินอนุมัติของธนาคารนั้น ทางธนาคารไมเคยติดตามผลความกาวหนาของโครงการที่ลูกคา
มาขอสินเชื่ออยางใกลชิด ซึ่งอาจสงผลใหเกิดลูกหนี้ที่มีปญหาได  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําระบบคลังขอมูลสําหรับธุรกิจอัจฉริยะประเภทอสังหาริมทรัพย โดยที่ทําการออก
สํารวจผลการดําเนินงานของโครงการหลังจากที่ธนาคารไดทําการอนุมัติสินเชื่อใหกับลูกคา และเก็บรวบรวม
ขอมูลไวเปนฐานขอมูลเดียวกัน พรอมทั้งนําขอมูลที่รวบรวมมาดูวาลูกคามียอดขายโครงการเปนอยางไรบาง ทั้งนี้
เพื่อติดตามดูสภาพคลองของลูกคาและปองกันการเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และใชในการประกอบการ
พิจารณาการอนุมัติสินเชื่อใหกับลูกคาในการขอสินเชื่อเพิ่มในครั้งตอไป  ผลที่ไดจากการพัฒนาระบบคลังขอมูล
สําหรับธุรกิจอัจฉริยะประเภทอสังหาริมทรัพย จะเปนตัวจัดเก็บขอมูลและประมวลผลใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน 
เพื่อออกเปนรูปแบบรายงานที่ซับซอนและวิเคราะหหาคําตอบในเชิงพยากรณในรูปแบบรายงานตางๆ ซึ่งทําให
การติดตามลูกคาสามารถทําไดงายขึ้นจากรายงานดังกลาว 
 

คําสําคัญ : คลังขอมูล   ธุรกิจอัจฉริยะ หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

 

ABSTRACT 
 In lending sector, there’s no tracking mechanism for real estate project. After banks approved loans, they 
never follow up the project progress which can cause Non-Performing Loan. However, this study will resolve 
the risk by creating the intelligent tracking system for real estate only.  
 This tracking system will start after loan has been approved by collecting the project progress 
information to database on 3-months basis. Then, compare this data to the sale volume in order to track their 
liquidity, prevent Non-Performing Loan and importantly be used in future loan approval process. Moreover, 
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this intelligent system can be used as a predictable device as well. Therefore, it will be easier to track customers 
after using this system.  
 

KEYWORDS :  Data warehouse,  Business intelligence, Non-performing loan 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีที่หลายองคกรใหความสนใจ และนิยมนํามาพัฒนา เพื่อใชงานรวมกับระบบงานของ
องคกรที่มีอยูในปจจุบัน คือระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence – BI) ซึ่งเปนกลุมของซอฟตแวรที่
ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําขอมูลมาจัดทํา
รายงาน การนําขอมูลมาจัดทํากราฟเพื่อนําเสนอ และการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล โดยสามารถออกแบบ
ใหเหมาะสมกับมุมมองการทางธุรกิจ เพื่อชวยใหผูบริหารระดับสูงในองคกรไดรับขอมูลตรงตามความตองการ 
ทันตอสถานการณ และสามารถทําการตัดสินใจเชิงธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สงผลให
องคกรมีความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ จึงถูกนําไปใชงานในธุรกิจหลายสาขา เชน 
การเงิน-การธนาคาร  อุตสาหกรรมการผลิต  ภาครัฐบาล  การขายสินคา  การคาปลีก  เปนตน 
 ประเด็นที่นาสนใจคือ องคกรธุรกิจสวนใหญมักประสบปญหาความลาชาในโครงการพัฒนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน การที่แหลงขอมูลมาจากหลายแหลง การนําขอมูลที่ไมมีความถูกตอง
ตรงกันมาใชงานรวมกัน การที่ผูพัฒนาระบบไมมีความเขาใจในธุรกิจ ทําใหไมสามารถออกแบบโมเดลทางธุรกิจ 
(Business Model) ไดอยางถูกตอง หรือการที่ผูใชงานไมทราบรูปแบบรายงานที่สามารถใชงานไดจากระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ ฯลฯ สงผลใหตนทุนในการพัฒนาสูงกวาที่ควร และองคกรสวนใหญตองเสียโอกาสไปกับปญหาที่ได
กลาวมา 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อทําการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสํารวจในโครงการของลูกคาธนาคาร เพื่อจัดทําคลังขอมูล
สําหรับธุรกิจอัจฉริยะประเภทอสังหาริมทรัพย 
 2. เพื่อจัดทําระบบติดตามความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานของโครงการหลังจากที่ธนาคารไดทํา 
การอนุมัติสินเชื่อกับลูกคาใหทราบถึงประสิทธิภาพในการขายอสังหาริมทรัพย 
 3. เพื่อสรางระบบติดตามดูสภาพคลองของลูกคาและปองกันการเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 
 

3.   ความสําคญัของการพัฒนาระบบใหม 
 จากสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่ยังไมจัดวาพนภาระวิกฤตธุรกิจหลายประเภท จึงยังตองการ การวิเคราะห 
วางแผน และตัดสินใจอยางถูกตองรวดเร็ว เพื่อชวยใหธุรกิจสามารถดําเนินไปได ดังนั้นขอมูลจึงเปนปจจัยสําคัญ
ยิ่งตอการดําเนินการนั้น การใชขอมูลเปนเครื่องมือสําคัญในการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ
ทางการตลาดเพื่อแขงขันกับคูแขงทางการคา ฉะนั้นก็อาจกลาวไดวาการมีขอมูลมากทําใหมีโอกาสและมีชัยเหนือ
คูแขงในระดับหนึ่ง แตถามองในทางกลับกัน การมีขอมูลจํานวนมากแตขาดการจัดเรียงใหเปนระบบยุงยากใน
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การเขาถึงและสืบคน ธุรกิจอาจตองเสียคาใชจายจํานวนมหาศาลในการเก็บรักษาขอมูลเหลานั้นไวโดยไมจําเปน 
เพราะไมไดรับประโยชนจากขอมูลที่มี นอกจากนี้หากมีการนําขอมูลมาวิเคราะหผิดพลาดอาจจะกอใหเกิดผล
เสียหายได ซึ่งเปนการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไป เพราะฉะนั้นในยุคที่ผูบริหารมีความตองการใชขอมูล เพื่อการ
ตัดสินใจมากขึ้น การจัดระบบระเบียบขอมูล เพื่อนําเสนอขอมูลที่มีคุณคาและผานการกลั่นกรองแลวแกผูบริหาร
เพื่อใชในการตัดสินใจใหทันตอเหตุการณจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง 
 

4.  กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
 ระบบคลังขอมูลสําหรับธุรกิจอัจฉริยะประเภทอสังหาริมทรัพย จะใหบริการสรุปขอมูลเพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิภาพในการขายอสังหาริมทรัพยของลูกคาธนาคาร ซึ่งขอมูลจากระบบคลังขอมูลสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ
ประเภทอสังหาริมทรัพยนั้นสามารถนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร หรืออาจนําขอมูล
ตางๆ ไปใชในการสนับสนุนการปลอยสินเชื่อของธนาคารฯไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดใน 
เชิงธุรกิจ อีกทั้งระบบจะชวยในเรื่องของการลดเวลาการทํางานและลดจํานวนบุคลากรในการจัดทํารายงานสรุป
ขอมูลเพื่อดูประสิทธิภาพในการขายของลูกคาธนาคาร เพื่อจัดสงใหกับผูบริหารหรือผูรับผิดชอบงานในดานตางๆ
ในแตละชวงเวลาไดเปนอยางดี 
 

5.  ขอบเขตของการพัฒนา 
 1. การเชื่อมตอกับขอมูลตนทาง (Data Source)  
 2. การออกแบบคลังขอมูล (Data Warehouse) 
 3. การออกแบบโมเดลทางธุรกิจ( Business Model) 
 4. การสรางรายงานสนับสนุนผูบริหาร 
 5. การกําหนดความมั่นคงปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลรายงาน  
 

6.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. ขอมูลที่อยูในรูปแบบของขอมูลที่ยังไมประมวลผล (Flat Files) ที่มีอยูเปนจํานวนมาก สามารถโหลด
เก็บลงเขาสูระบบคลังขอมูลและหาความสัมพันธของขอมูลได ทําใหลดจํานวนฐานขอมูลที่จัดเก็บใหเหลือเพียง
ฐานขอมูลเดียว งายตอการดูแลและการจัดการฐานขอมูลของธนาคาร 
 2. ขอมูลที่นําเสนอสามารถแสดงไดหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของผูบริหาร 
 3. สามารถแสดงผลขอมูลที่ซับซอนและสามารถหาคําตอบในเชิงพยากรณได 
 4. ผูบริหารสามารถเรียกใชขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยขอมูลเชิง
บริหารนี้จะสามารถชวยลดปญหาที่เกิดจากการใชขอมูลจากฐานขอมูลปฏิบัติการ (Operational Database) ซึ่งเปน
การเก็บขอมูลในระบบในรูปแบบวันตอวัน (Transaction System) จึงไมอยูในรูปแบบที่เปนประโยชนตอผูบริหาร 
 5. สามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อใหกับลูกคาในการขอสินเชื่อเพิ่ม 
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7.  แนวคิด ทฤษฎี และ งานวจัิยท่ีเก่ียวของ 
 ในโครงการนี้ไดเลือกใช Extract  Transform and Load (ETL) มาเปนแนวคิดในการทําระบบในครั้งนี้
เครื่องมือ ETL ชวยในการถายทอดขอมูลในระบบ Business Intelligence โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ Denormalizing Data การสรุปขอมูล ฯลฯ  ทั้งนี้เครื่องมือ ETL ที่นําเสนอคือ Oracle Warehouse Builder   
ซึ่งเปนเครื่องมือในการออกแบบและการ ติดต้ัง  Business Intelligence Applications  ระบบคลังขอมูล  
(Data Warehouse) และตลาดขอมูล (Data Mart)   Warehouse Builder ทําใหผูใชสามารถออกแบบ Business 
Intelligence Application ของตนเองไดต้ังแตตนจนเสร็จสิ้น  การออกแบบ Dimension  การออกแบบกระบวนการ 
ETL การดึงขอมูลจากแหลงตางๆ  การทํารายงาน Extensive Metadata และการเชื่อมโยงกับ Oracle Discoverer  
Oracle Workflow และ Oracle Enterprise Manager องคประกอบทั้งหมดนี้ทําให Business Intelligence Solution 
ทํางานเชื่อมโยงกับ Warehouse Builder ได 
 
8.  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การวิเคราะหและออกแบบระบบมีกระบวนการการทํางาน แบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การโหลดขอมูลเขา Staging Area เปนการโหลด Text File หรือ CSV Files เขาสู Staging Table สามารถ

แบงวิธีการโหลดตามประเภทของขอมูลไดดังนี้ 
 1.1 ขอมูล Lookup/Parameter Data  เนื่องจากขอมูลที่เปน Lookup/Parameter Data ที่มาจากระบบ 

Front End System รวมถึงขอมูลจาก Non Computer จะไมมีการสง Control File มาให ดังนั้นระบบจะไมมี
กระบวนการ System Reconcile กอนที่จะโหลดขอมูลเขาสู Staging Table เพื่อนําไปประมวลผลหา Surrogate 
Key ตอไป 

 1.2 ขอมูล Master Data คือขอมูล Transaction Data ที่ตองการนํามาทําเปน Master Table เชน ขอมลู
ผลการดําเนินการของโครงการ ขอมูลประเภทนี้จะผานกระบวนการ System Reconcile เพื่อตรวจสอบจํานวน 
Record ที่มีทั้งหมดใน File กับ Control File วามีจํานวน Record เทากันหรือไม กอนที่จะมีการ Load ขอมูลเขาสู 
Staging Area และนําไปประมวลผลหา Surrogate Key ตอไป 

 1.3 ขอมูล Transaction Data จะมีการตรวจสอบขอมูลผานกระบวนการ System Reconcile เพื่อ
ตรวจสอบจํานวน Record ที่มีทั้งหมดใน File กับ Control File วามีจํานวน Record เทากันหรือไม กอนที่จะมี 
การ Load ขอมูลเขาสู Staging Area 
 2. การโหลดขอมูลเขา Operation Data Storage Area (ODS Area) สามารถแบงวิธีการประมวลผลขอมูล
และโหลดเขาสู ODS Area ไดตามประเภทของขอมูลดังนี้ 
  2.1 ขอมูล Lookup/Parameter Data และ Master Data จะมีการสราง Surrogate Key เพื่อนําไปสราง
เปน Dimension Table จัดเก็บใน Data Mart ตอไป 
  2.2 ขอมูล Transaction Data เมื่อผานการตรวจสอบความถูกตอง (System Reconcile) เรียบรอยแลว
ขอมูลจะถูกนํามาประมวลผล (Calculate and Transform) และจัดเก็บใน ODS Area โดยขอมูลที่อยูบน ODS Area 
จะประกอบไปดวยขอมูลที่เปน Historical Data  Current Data และ Temp Data  
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 3. การโหลดขอมูลเขา Data Mart คือ ขอมูลที่อยูบน Operation Data Storage Area จะถูกประมวลผลตาม 
Business Requirement และจัดเก็บใหอยูในรูปแบบ View  Aggregated Table  Fact Table และ Dimension เพื่อนํา
ขอมูลไปวิเคราะหผาน BI Tool ตอไป 
 อธิบายภาพรวมของ ETL DESIGN 
 จากการวิเคราะหความตองการระบบ ซึ่งขอมูลตนทางเปนขอมูลผลการดําเนินงานโครงการของลูกคา ซึ่ง
ทาง Outsource เปนผูจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบของ Text File และ CSV File โดยสามารถจําแนกขอมูลได
ดังนี้ 
 1. ขอมูล Text File และ CSV File ในสวนที่เปนขอมูล Lookup โดย Format ของขอมูลจะกั้นดวย
เครื่องหมาย | ขอมูลประเภทนี้เปน Files ที่ไดรับมาจาก User ที่เกี่ยวของ 
 2. ขอมูล Text CSV File ในสวนที่เปนขอมูล Fact Table โดย Files ขอมูลประเภทนี้เปน Files ที่ถูกสราง
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel และถูกบันทึกใหอยูในรูปแบบ CSV (Pipe Separated Value) Files 
ขอมูลประเภทนี้เปน Files ที่ไดรับมาจาก User ที่เกี่ยวของ 
 การทํางานของ ETL จะถูกแบงเปน Process และจะทํางานตามลําดับ ดังนี้ 
 1. Job Schedule Process Flow: Job Schedule จะถูกประมวลผลตามที่ไดต้ังเวลา เพื่อ Run Process Flow 
ตามลําดับของโปรแกรมที่ไดทําการพัฒนา 
 2. System Reconcile and Load Data: โดยระบบจะทําการ System Reconcile ระหวาง Data File และ 
Control File (External Table) และทําการ  Load ขอมูลเขา Staging Area 
 3. ODS Process ระบบจะทําการประมวลผลในแตละ Module โดยจะมีทั้งในสวนของ การเติมเต็มของ 
Gap ขอมูล และการจัดเก็บขอมูลแบบ History 
 4. Dimension Process ระบบจะทําการประมวลผลในสวนของ Module Dimension โดยการสราง 
Dimension มีขั้นตอนในการทํางานดังตอไปนี้ 
  4.1 ขั้นตอนที่ 1 โดยเริ่มจากการนําเขาขอมูล Look Up Data ที่เปน Text File และ CSV File เขาใน
สวนที่เปน Staging Area ซึ่งมีฐานขอมูลที่เปน Temporary Area รองรับ โดยมี 
ลักษณะการจัดเก็บเปน T/I (ทําการลบขอมูลเกากอน แลวจึงเก็บขอมูลใหม) 
  4.2 นําขอมูลที่ไดจาก Temporary Area ทําการ Mapping (โดยการ Mapping ประกอบดวย การ 
Integrate  Convert  Aggregation Re-Format และ Function อื่นๆ) โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปน T/I (ทําการลบ
ขอมูลเกากอน แลวจึงเก็บขอมูลใหม) 
  4.3 โดยขอมูลที่ผานการ Mapping แลวเกิดขอมูล Mismatch หรือเกิดขอผิดพลาด จะทําการจัดเก็บใน
สวนที่เปน Error Log โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปน I (ทําการ Insert) เพื่อทําการตรวจสอบหาขอผิดพลาดใน 
การนําเขาขอมูล 
  4.4 นําขอมูลที่ไดการ Mapping Load เขาสู Dimension Table โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปน U/I  
(ทําการ Update ถาพบขอมูลเกา และ ทําการ Insert กรณีที่เปนขอมูลใหม) 
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 5.  Fact Process : ระบบจะทําการประมวลผลในการนําขอมูล Table Transaction มา Validate กับ Table 
Dimension และทําการ Pre-Summarize เพื่อที่จะโหลดขอมูลเขา Fact Table โดยการสราง Dimension มีขั้นตอน
ในการทํางานดังตอไปนี้ 
  5.1 โดยเริ่มจากการนําเขาขอมูล Look up Data ที่เปน CSV File เขาในสวนที่เปน Staging Area ซึ่งมี
ฐานขอมูลที่เปน Temporary Area รองรับ โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปน T/I (ทําการลบขอมูลเกากอน แลวจึงเก็บ
ขอมูลใหม) 
  5.2 นําขอมูลที่ไดจาก Temporary Area ทําการ Mapping (โดยการ Mapping ประกอบดวย 
การ Integrate  Convert  Aggregation  Re-Format และ Function อื่นๆ) โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปน T/I  
(ทําการลบขอมูลเกากอน แลวจึงเก็บขอมูลใหม)  
  5.3 โดยขอมูลที่ผานการ Mapping แลวเกิดขอมูล Mismatch หรือเกิดขอผิดพลาด จะทําการจัดเก็บใน
สวนที่เปน Error Log โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปน I (ทําการ Insert) เพื่อทําการตรวจสอบหาขอผิดพลาดใน 
การนําเขาของขอมูล 
  5.4 นําขอมูลที่ไดการ Mapping Area ทําการ Mapping & Join กับ Dimension ที่ไดในสวนการสราง 
Dimension Table เพื่อสรางความสัมพันธของขอมูล โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปน T/I (ทําการลบขอมูลเกากอน 
แลวจึงเก็บขอมูลใหม) 
  5.5 นําขอมูลที่ไดการ Mapping Load เขาสู Data Mart Area ซึ่งไดทําการออกแบบเปน Star Schema 
Model โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปน U/I (ทําการ Update ถาพบขอมูลเกา และ ทําการ Insert กรณีที่เปนขอมูล
ใหม) 
  5.6 นําขอมูลในแตละ Data Mart ที่อยูในรูปแบบ Star Schema Model เขาสูกระบวนการสราง 
Multidimension  OLAP โดยจะมีการจัดเตรียมขอมูลในอยูในรูปแบบ Pre-Summarize เพื่อใชในการวิเคราะขอมูล 
และความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของผูใช 
  5.7 เปนการเชื่อมโยงขอมูลที่อยูในรูป Multidimension ในการนําเสนอผลของขอมูลที่ไดในรูปแบบ 
รายงาน  กราฟ (เปนระบบงานที่ใชในการจัดการความปลอดภัยและกําหนดของผูใช) 
 6.  EDW Output Process ระบบจะทําการประมวลผลขอมูลในแตละ Module เพื่อใหได Cube หรือ Output 
ในแตละ Module 
 

9.  สวนของการใชงาน BI Tool ของผูใช 
 Discoverer Plus คือ เครื่องมือวิเคราะหขอมูล (Business Intelligence) แบบครบวงจรที่ทํางานบน
อินเทอรเน็ต สามารถเรียกใชขอมูล โดยนํามาสรางเปนรายงานในรูปแบบตางๆ ซึ่งใชงานงายและมีฟงกชัน
หลากหลายเพื่อรองรับการวิเคราะหขอมูล ชวยในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานการณเมื่อผูใชตองการทราบถึง
วิธีทํางานตางๆ ดังนี้  
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-  สรางรายงานใหมหรือ เรียกใชรายงานที่มีอยูเพื่อคนหาขอมูลที่ผูใชสนใจ 
-  จัดรูปแบบขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใช 
-  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการตางๆ และใชขอมูลรวมกับผูใชอื่นๆ 

 วิธีการการใชงานโปรแกรมเพื่อเขาไปดูรายงานตางๆ สามารถทําไดดังตอไปนี้ 
 1.  เปดโปรแกรม Internet Explorer  
 2.  เขาสูโปรแกรมโดยผานเว็บไซต (http://192.168.1.39:8081/index.html) ดังภาพประกอบ 1 เพื่อทําการ
กรอกคา User Name และ Password เพื่อเขาสูระบบงาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงหนาจอ Log In เขาใชงานระบบ 
 

10.  สรุปผลการวิจัย 
1.  ขอมูลที่อยูในรูปแบบของ Flat Files ที่มีอยูเปนจํานวนมาก สามารถโหลดเก็บลงเขาสูระบบคลังขอมูล

และหาความสัมพันธของขอมูลได ทําใหลดจํานวนฐานขอมูลที่จัดเก็บใหเหลือเพียงฐานขอมูลเดียว งายตอ 
การดูแลและการจัดการฐานขอมูลของธนาคาร 

2.  สามารถนําขอมูลที่ไดผานกระบวนการทํา ETL นําไปสรางขอมูลหลายมิติได (OLAP Cube) โดยใช
เทคโนโลยี ROLAP - Relational On-Line Analytical Process 

3.  สามารถนําขอมูลจากโครงสรางขอมูลหลายมิติ (OLAP Cube) มาสรางเปนรายงานตางๆ โดยใช
เครื่องมือ Business Intelligence Tool ในการจัดทําสรางรายงานไดและเมื่อมีขอมูลในคลังขอมูลครบถวนแลว  
ก็สามารถนํามาแสดงผลไดอยางไมมีปญหาโดยผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลหรือดูรายงานผาน Web Browser 
และสามารถเปลี่ยนมุมมองในการดูรายงานไดหลากหลายรูปแบบ 

4.  สามารถประมวลผลโปรแกรมที่ไดทําการพัฒนาตามลําดับได โดยสามารถทํางานแบบอัตโนมัติตาม
เวลาที่ไดกําหนด (Run Job Schedule Process Flow) 

 

11.  อภิปรายผลการวิจัย  
การอภิปรายจะนําเสนอในมุมมองของการออกแบบฐานขอมูล และเครื่องมือในการทํารายงาน ดังนี ้
ในการออกแบบฐานขอมูล เปนการออกแบบกระบวนการ Extraction-Transformation-Loading (ETL) 

ประกอบดวย การดึงขอมูล การแปลงรูปแบบ และการจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลของระบบคลังขอมูล  
การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางกันใหอยูในรูปแบบเดียวกันทําใหขอมูลไมเกิดการซ้ําซอนกัน และเก็บลง
ฐานขอมูลที่ไดออกแบบไว สามารถเรียกใชขอมูลงายขึ้น เพื่อนําไปวิเคราะหเชิงธุรกิจตอไปได 
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เครื่องมือในการทํารายงาน Oracle Discoverer Plus เปนเครื่องมือในการสอบถามขอมูล  การรายงาน   
การวิเคราะห  และการเผยแพรขอมูลบนเว็บ ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตามตองการเพื่อชวยในการตัดสินใจ  
โดยการนําเสนอขอมูล ในเชิงธุรกิจ  ผูใชงานสามารถจัดทํารายงานตาง ๆ โดยการเปด Subject ที่เนนดานธุรกิจ 
ในรูปของไฟล และโฟลเดอร ตาง ๆ ทําการยายรายการที่คัดเลือกไปยัง Worksheetได นอกจากนี้การจัดลําดับ
ความสําคัญ  รายการที่คํานวณแลว  คําจํากัดความ  คําสั่งในการเรียงลําดับ หรือ การใชงานที่ซับซอนอื่นๆ  
การทํางาน Discoverer Plus ยังชวยใน การคํานวณ  การตั้งเงื่อนไข ทั้งนี้ยังรองรับการใชงานขั้นสูงแมสําหรับ
ผูใชงานใหมที่ยังไมคุนเคยกับระบบ  
 

12.  ปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย 
1. ปญหาดานขอมูลในการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ Copy File ไปวางไวใน Path ที่กําหนดไมทันเวลา

ในการประมวลผลของระบบ 
2. ปญหาดานโครงสรางขอมูลของ Flat File เนื่องจากมีโครงสรางหรือรูปแบบของขอมูลที่ไมเหมือนกัน 

จึงตองทําความตกลงกันในการใชมาตรฐานเดียวกัน จึงจะโหลดขอมูลไดอยางสมบูรณและถูกตอง 
3. ปญหาดานฮารดแวร และเครือขายคอมพิวเตอรของธนาคาร เนื่องจากระบบตองการทรัพยากรของ

ฮารดแวร ที่สูงและเครือขายคอมพิวเตอรที่ดี แตงบประมาณในแตละปมีอยูอยางจํากัด จึงตองพัฒนาเครื่อง
เซิรฟเวอรแบบธรรมดาที่มีทรัพยากรนอย ทําใหประสิทธิภาพของระบบงานไมดีเทาที่ควร 

4. ปญหาดานบุคคลากรในการใชเครื่องมือในการพัฒนาระบบ เนื่องจากบุคลากรมีความรูความสามารถ 
ในการใชเครื่องมือที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นตองใชเวลาในการศึกษาเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ 

 

13.  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบคลังขอมูล มีดังนี้  
1.  ควรพัฒนาความสามารถในการรองรับกับระบบอื่นๆ ที่ธนาคารมีอยูในปจจุบัน เชน Core Bank System 

เปนตน 
2.  ควรพัฒนาระบบใหรองรับขอมูลจากภายนอกประเภทอื่น ๆ เชน SQL Database  Oracle Database  

DB2 Database เปนตน 
3.  ควรทําการขยายการทํางานของระบบ ใหครอบคลุมระบบที่นาสนใจในการวิเคราะหนอกเหนือจาก 

การวิเคราะหการขาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 
1.  เพิ่มรายละเอียดของตัววัด (Measurement) เพื่อสนับสนุน และรองรับการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจของ

ธนาคารมากขึ้น 
2.  การสํารวจผลการดําเนินการของโครงการที่อนุมัติสินเชื่อใหกับลูกคา ควรเก็บเปนฐานขอมูล ซึ่งใน 

การอนุมัติสินเชื่อในครั้งตอไปควรมีหลักเกณฑในสัญญาวาที่ผานมาตองมียอดขายไมตํ่ากวาเทาไหร ในการยื่น
เอกสารหลักฐานยอดขายในโครงการมาประกอบดวย จึงจะมาพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อได โดยไมตองจางคน
ภายนอกออกสํารวจทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณของธนาคาร 
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3.  นําขอมูลประเภท Text File ที่ไมมีการจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลมาจัดเก็บเปนฐานขอมูลเพื่อ
สะดวกในการนําไปใช 
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