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สารจากอธิการบดี 
 

 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวารสารที่มีคุณภาพด๎านวิชาการเป็นสื่อกลางในการเผยแพรํ 
ความรู๎ความคิดและพัฒนาการตํางๆที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแงํมุมตํางๆ 
ของวิทยาการอันหลากหลาย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในยุคของการเปิดเสรีทางการศึกษา และสามารถเข๎าถึงข๎อมูล 
ขององค๑ความรู๎อยํางไมํจ ากัดนั้นการเผยแพรํบทความทางวิชาการ จึงมีความส าคัญมาก โดยจะเป็นแหลํง
ความรู๎ที่ผลักดันให๎เกิดการบริการขําวสารข๎อมูลและองค๑ความรู๎ใหมํๆ อยูํเสมอ  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเป็นหนํวยงานที่สนับสนุนทางวิชาการได๎เล็งเห็นความส าคัญของการ 
สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการเผยแพรํงานวิชาการ จึงได๎จัดท าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นซึ่งถือวํา 
เป็นประโยชน๑ตํอวงการศึกษาและเป็นการสํงเสริมศักยภาพของนักวิชาการให๎พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปด๎วย  

 สิ่งที่พึงตระหนักและพัฒนาควบคูํไปกับวิชาการ คือความมีศีลธรรมจรรยาบรรณ ของความเป็น 
นักวิชาการกลําวคือต๎องมีการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลอยํางละเอียด ถึงแหลํงปฐมภูมิเคารพกติกาและสิทธิของ
บุคคลที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมทั้งรายงานผลการวิจัยหรือผลการศึกษาตามความเป็นจริงในเชิงสร๎างสรรค๑ 
วิพากษ๑วิจารณ๑อยูํบนฐานข๎อมูลและหลักแหํงเหตุผล ที่ส าคัญนักวิชาการ ต๎องสามารถน าความรู๎นั้นไปพัฒนา 
ประเทศชาติอยํางสร๎างสรรค๑และเทิดทูนไว๎ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย๑  

 

 

 

 

 (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 

 อธิการบดี 



  ข 

บทบรรณาธิการ 
  

 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้เป็น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)  ทางกอง
บรรณาธิการได๎จัดพิมพ๑บทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิชาการรวมทั้งหมด 10 เรื่อง ซึ่งนักวิชาการ
แตํละทํานก็ได๎น าเสนอแนวคิด และมุมมองของตนอยํางอิสระ ประกอบกับหลักฐานข๎อมูลที่นําเชื่อถือ จึงกลําว
ได๎วําเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้มีคุณภาพทางวิชาการอันจะน าไปสูํการสร๎างสรรค๑องค๑ความรู๎ให๎แกํผู๎อําน
อยํางเพียงพอ  ประกอบด๎วยนักวิชาการดังตํอไปนี้ 

 ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ และ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร  ได๎น าเสนอบทความเรื่อง การออกแบบและ
พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มี
เนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2 
มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพ่ือศึกษาการรับรู๎ของ
นักศึกษาตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุํมตัวอยําง คือ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี จ านวน 30  คน โดยใช๎วิธีการเลือกอยํางเจาะจง  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ สื่อแอนิเมชัน 2 
มิติ ที่พัฒนาขึ้น  แบบสัมภาษณ๑ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร๎าง   แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญด๎านประสิทธิภาพ  
แบบวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของเนื้อหาและการออกแบบ แบบสอบถามผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองประสิทธิภาพ 
แบบวัดการรับรู๎ของนักศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ  คําเฉลี่ย  
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวํา ได๎สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผู๎พิทักษ๑ ที่มีขนาด 1280 x 720 พิกเซล 
ความยาว 5.32 นาที  ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ผลการรับรู๎ของนักศึกษาตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มีการรับรู๎อยูํในระดับมาก  ผลความพึงพอใจที่มีตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
 
  อารีวรรณ  รวยดี  ได๎น าเสนอบทความเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
ประเมินผลของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา มี
เนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัญหาและปัจจัยที่สํงผลตํอการไมํส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ๑ประเมินผลของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นิสิต นักศึกษาที่ไมํส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑
ประเมินผลจ านวน 20 คน ด๎วยวิธีการสุํมแบบเจาะจง เก็บข๎อมูลด๎วยวิธีการสัมภาษณ๑   ผลการวิจัยพบวํา 
ปัญหาและปัจจัยที่สํงผลให๎ไมํส าเร็จการศึกษามาจากปัจจัยด๎านสํวนตัวของนิสิต นักศึกษา ปัญหาคือ ขาดการ
วางแผนในการเรียน (คิดเป็นร๎อยละ 85) ขาดความรับผิดชอบ  (คิดเป็นร๎อยละ 75) รองลงมาคือด๎านการเงิน 
นิสิต นักศึกษาไมํมีเงินมาช าระคําธรรมเนียมการศึกษา (คิดเป็นร๎อยละ70) ด๎านอาจารย๑ผู๎สอน สอนเร็ว สื่อการ
สอนไมํทันสมัย สํงผลการเรียนลําช๎า (คิดเป็นร๎อยละ 40) ด๎านครอบครัว ไมํมีเวลาเอาใจใสํดูแลเรื่องเรียน 
ครอบครัวมีรายได๎ไมํแนํนอน (คิดเป็นร๎อยละ 35) ด๎านสภาพแวดล๎อมในการเรียน อุปกรณ๑การสอน
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ไมํทันสมัย ระบบสัญญาณ Wi-Fi ไมํมีความเสถียร สิ่งที่สนับสนุนในการเรียนยังไมํเพียงพอกับความต๎องการ
ของนิสิต นักศึกษา (คิดเป็นร๎อยละ 35)  ด๎านโครงสร๎างหลักสูตร เปิดรายวิชาไมํตรงกับหลักสูตรของนิสิต 
นักศึกษา (คิดเป็นร๎อยละ 30)  และด๎านอาจารย๑ที่ปรึกษา ไมํมีเวลาให๎ค าปรึกษาแกํนิสิต นักศึกษา (คิดเป็น
ร๎อยละ 15)  

 
วีรพล ลีมี, นพดล ปัญญาพิสิฐพงศ์, พรรณิการ์ แก๎วสะอาด, ธมนวรรณ ชัยแสง และ นภัทร 

อังกูรสินธนา  ได๎น าเสนอบทความเรื่อง การศึกษาวรรณศิลป์ในบทเพลงแสดงความอาลัยตํอการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)   มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้
กลําวถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได๎สร๎างความเศร๎าโศกเสียใจแกํ
ประชาชนชาวไทยเป็นอยํางมาก จึงมีการแตํงเพลงเพ่ือรํวมแสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของพระองค๑ 
รวมทั้งถํายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค๑ วรรณศิลป์จึงเป็นศิลปะในการประพันธ๑
อยํางหนึ่งที่ผู๎ประพันธ๑เลือกใช๎ เพ่ือให๎บทเพลงมีความไพเราะ อีกทั้งถํายทอดอารมณ๑เศร๎าโศกเสียใจได๎อยําง
แจํมชัด จึงน ามาสูํงานวิจัยในครั้งนี้ที่ต๎องการศึกษาวรรณศิลป์ในบทเพลงแสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การวิจัยในครั้งนี้เก็บรวบรวมบทเพลงแสดงความอาลัยจาก
เว็บไซต๑ 2 เว็บไซต๑ ได๎แกํ www.youtube.com และ www.lyrics.im ระหวํางวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ถึง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมบทเพลงทั้งหมด 162 เพลง จากการวิเคราะห๑พบการใช๎วรรณศิลป์ 3 ด๎าน 
ได๎แกํ 1) การเลํนเสียงสัมผัส   2) การใช๎ค า พบ 6 ลักษณะ ได๎แกํ การใช๎ค าราชาศัพท๑ ค าภาษาไทยถิ่น ค าซ้ า 
การซ้ าค า ค าซ๎อน และการหลากค า และ 3) การใช๎ภาพพจน๑ พบ 11 ประเภท ได๎แกํ อุปมา อุปลักษณ๑ บุคคล
วัต อติพจน๑ อนุนามนัย ปฏิวาทะ ปฏิภาคพจน๑ อาวัตพากย๑ ปฏิรูปพจน๑ ปฏิปุจฉา และสัญลักษณ๑  

 
สิทธิพัฒน์  จูฑะสุวรณ และ ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ   ได๎น าเสนอบทความเรื่อง ปัจจัยด๎าน

คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟ้าใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล มี
เนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาถึงระดับการรับรู๎คุณภาพบริการ
ของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 2) เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
รถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 3) เพ่ือศึกษาถึงระดับความแตกตํางของปัจจัยสํวนบุคคลของ
ผู๎ใช๎บริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล และ4) เพ่ือ
ศึกษาถึงระดับการรับรู๎คุณภาพบริการของผู๎ใช๎บริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน 
(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ที่ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎
ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล จ านวน 385 คน ใช๎สถิติ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คําที คําเอฟ และการวิเคราะห๑การถดถอยแบบงําย ผลการวิจัยพบวํา  1) คุณภาพบริการของรถไฟฟูาใต๎ดิน 
(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล อยูํในระดับอยูํในระดับปานกลาง  2) ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน 
(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล โดยรวม อยูํในระดับมาก 3) ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และชํวงเวลาที่ใช๎บริการบํอยครั้งที่สุดแตกตํางกันมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในการใช๎
บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่แตกตํางกัน สํวนเพศไมํแตกตํางกัน และ 4) ปัจจัยด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ ด๎านความนําเชื่อถือและความไว๎วางใจ และด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการมีอิทธิพลตํอ
ความพึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล สํวนปัจจัยด๎านความพร๎อมในการ
ให๎บริการ ด๎านการรับรู๎ความต๎องการของผู๎ ใช๎บริการไมํมีอิทธิพลตํอคว ามพึงพอใจในการใช๎บริการ
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รศ.ดร.พิศิษฐ  ตัณฑวณิช  ได๎น าเสนอบทความเรื่อง การใช๎โปรแกรม R ในงานวิจัยทางการศึกษา  
มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้มุํงแนะน าให๎ผู๎อํานรู๎จักโปรแกรม R  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช๎เพ่ือการวิเคราะห๑
ข๎อมูล  เป็นโปรแกรมให๎เปลํา  โปรแกรม R  มีทั้งสํวนของค าสั่งส าเร็จรูปที่ผู๎ใช๎สามารถใช๎งานได๎ทันทีและใน
ขณะเดียวกันก็มีสํวนที่เปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีความสามารถด๎านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สามารถเขียน
ชุดค าสั่งที่เรียกวํา “Package” ให๎มาท างานบนโปรแกรม R  ได๎ ปัจจุบันมีผู๎พัฒนาชุดค าสั่งในงานวิจัยทาง
การศึกษาโดยใช๎โปรแกรม R ขึ้นมาหลายชุด และแจกจํายพร๎อมคูํมือให๎กับผู๎ใช๎ทั่วไปในลักษณะของการให๎
เปลํา แตํการท าความเข๎าใจกับคูํมือคํอนข๎างยาก ผู๎เขียนจึงได๎เขียนบทความนี้ขึ้นเพ่ือให๎ผู๎อํานทราบถึงวิธีการ
จัดหาการติดตั้งโปรแกรม R และ Package ตําง ๆ  แนะน าวิธีการเตรียมไฟล๑ข๎อมูลเพ่ือน ามาใช๎กับชุดค าสั่ง
เหลํานั้น  วิธีการอํานค าสั่งในคูํมือของชุดค าสั่ง แนะน าวิธีการเรียกดูและจัดเก็บผลลัพธ๑ที่ได๎จากชุดค าสั่ง และ
ท๎ายสุดได๎แนะน าค าสั่งภาษาฟอร๑แทรนที่ใช๎เพ่ือการปรับไฟล๑ข๎อมูลทั่วไปจากการตอบข๎อสอบของผู๎สอบให๎เป็น
ไฟล๑ข๎อมูลที่สามารถน าเข๎ามารํวมใช๎งานกับชุดค าสั่ง ในโปรแกรม  R  ได๎ทันท ี 

 
  พันต ารวจโท ดร.พิชศาล พันธุ์วัฒนา  ได๎น าเสนอบทความเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่มีตํอมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของประชาชนผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่ง
ตะวันออก และเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางผู๎สูบบุหรี่กับผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก
ที่มีตํอมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัย 2 แนวทางทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ          
เชิงปริมาณใช๎แบบสอบถามเก็บข๎อมูลจากประชาชนผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่ง
ตะวันออกจ านวนกลุํมละ 180 ราย ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบพ้ืนที่ด๎วยวิธีการสุํมไมํค านึงถึงโอกาสความนําจะเป็น 
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติพรรณนาและอัตราสํวนร๎อย เชิงคุณภาพเก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ๑เจาะลึก       
การสังเกตแบบมีโครงสร๎าง สนทนากลุํม และบันทึกความจ า  ผลการศึกษาพบวํา (1) ผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํเป็น
เพศชาย อายุ 41 – 60 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพอิสระ รายได๎ตํอเดือน 30,001 – 
45,000 บาท สาเหตุที่สูบครั้งแรกจ าไมํ ได๎แตํสูบมากวํา 11 – 20 ป ีสํวนประชากรเปูาหมายที่ไมํสูบบุหรี่พบวํา
สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ 21 – 40 ปี สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท างานภาคเอกชน 
รายได๎ตํอเดือน  30,001 – 45,000 บาท (2) ประชากรทั้งสองกลุํมที่อาศัยในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
สํวนใหญํคิดเห็นตรงกันวําซองบุหรี่แบบเรียบสามารถหยุดการโฆษณาชวนเชื่อเด็ก ท าให๎ความพึงพอใจของผู๎
สูบบุหรี่ลดลง ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น และท าให๎ยอดขายผู๎ประกอบการร๎านค๎าลดลง 

 
  สุพิศ รุกขชาติ , อาจารย์ ดร. ศศิกัญชณา  เย็นเอง และ อาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม           
ได๎น าเสนอบทความเรื่อง การพัฒนาระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน์ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ผู๎ใช๎งานระบบและผู๎ดูแลระบบ คือ 
เจ๎าหน๎าที่ของส านักคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จ านวน 16 คน ซึ่งผู๎ใช๎งาน 
จ านวน 16 คน เป็นเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานที่ส านักคอมพิวเตอร๑ จะทราบปัญหาของการรับงานและการ
แก๎ปัญหางานเป็นอยํางดี   เครื่องมือที่ใช๎วิจัย ได๎แกํ  1) ระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวํา  1) ประสิทธิภาพของระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัย    
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ราชภัฏบ๎านสมเด็จ ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านหนํวยประมวลผล
อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านสํวนการรับข๎อมูล และด๎านการแสดงผลลัพธ๑ของระบบ  2) ความพึง
พอใจของผู๎ใช๎ระบบ ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการรักษาความ
ปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านความต๎องการของผู๎ใช๎ระบบ ด๎านการ
ท างานได๎ตามฟังก๑ชั่นงานของระบบ และด๎านความงํายตํอการใช๎งานระบบมีคําเฉลี่ยต่ าสุด  
 

พิมพ์นิภา ชะริชน และ ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล  ได๎น าเสนอบทความเรื่อง ศึกษาคุณภาพการ
ให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย์ค้ าประกันและความภักดีของลูกค๎าธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินที่มิใชํธนาคาร  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) ศึกษาคุณภาพการให๎บริการ
ด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน 2) ศึกษาความภักดีของลูกค๎า 3) เพ่ือเปรียบเทียบระหวําง
คุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันกับความภักดีของลูกค๎าธนาคาร
พาณิชย๑และสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการ
ให๎บริการกับความภักดีของลูกค๎า โดยใช๎แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก เก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามจาก
กลุํมตัวอยําง คือ ลูกค๎าสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันของธนาคารไทยพาณิชย๑ และบริษัท      
อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี จ านวน 320 คน ประกอบไปด๎วยธนาคารไทย
พาณิชย๑ จ านวน 160 คน และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ จ านวน 160 คน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ได๎แกํ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด๎วย คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎สถิติเชิงอนุมานเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานด๎วยสถิติ t-test และคําสัมประสิทธ๑สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันโดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว๎
ที่ระดับ .05  ผลการศึกษาพบวํา 1) ระดับคุณภาพการให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลแบบไมํมีหลักทรัพย๑ค้ า
ประกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา มีความแตกตํางกัน โดยคุณภาพการให๎บริการของบริษัท อิออน ธน
สินทรัพย๑ ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ ความนําเชื่อถือไว๎วางใจ และการตอบสนองตํอลูกค๎า มีคุณภาพ
การให๎บริการในระดับสูงกวําธนาคารไทยพาณิชย๑ 2) ระดับความภักดีของลูกค๎า เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา มีความแตกตํางกัน โดยลูกค๎าของธนาคารไทยพาณิชย๑มีระดับความภักดีสูงกวําลูกค๎าของบริษัท อิออน 
ธนสินทรัพย๑ในทุกด๎าน 3) คุณภาพการให๎บริการในภาพรวมทุกด๎าน มีความสัมพันธ๑ในเชิงบวกกับความภักดีผู๎
ให๎บริการ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ธนาคารไทยพาณิชย๑มีระดับ
ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลกับความภักดีด๎านพฤติ กรรม
ของลูกค๎าในระดับสูง สํวนบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ มีระดับความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎าน
การให๎ความเชื่อมั่นตํอลูกค๎ากับความภักดีด๎านพฤติกรรมของลูกค๎าในระดับสูง 4) ความสัมพันธ๑ระหวําง
คุณภาพการให๎บริการและความภักดีของลูกค๎าระหวํางธนาคารไทยพาณิชย๑กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ 
พบวํา มีคําความสัมพันธ๑ในระดับท่ีแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง  ได๎น าเสนอบทความเรื่อง “ทีวีดิจิทัล” ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ

สื่อสารมวลชน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีชํอง 3 ผํานมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองวําด๎วยส่ือ  ซึ่งมี
เนื้อหาโดยสรุปที่กลําวถึงทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเผยแพรํภาพในปัจจุบันของ
สถานีโทรทัศน๑ในประเทศไทย จากการเผยแพรํภาพในระบบแอนะล็อก (Analog Television) ไปสูํการแพรํ
ภาพในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television) กํอให๎เกิดการแขํงขันชํวงชิงความนิยมในวงการธุรกิจสื่อ
รุนแรง ผนวกกับเทคโนโลยีอินเตอร๑เน็ตสํงผลให๎พฤติกรรมของผู๎บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม เหตุปัจจัยดังกลําว
ตํางสํงผลตํอรายได๎และก าไรของสถานีวิทยุโทรทัศน๑ ไทยทีวีสีชํอง 3 ที่ลดลงอยํางตํอเนื่อง ทางสถานีจึงจ าเป็น
ที่ต๎องปรับตัวในสภาวการณ๑ดังกลําวให๎สามารถด าเนินธุรกิจตํอไปได๎อยํางราบรื่น นับตั้งแตํการปรับรูปแบบ
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และโครงสร๎างการบริหารงานภายในสถานี การเพ่ิมความคลํองตัวให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน การปรับนโยบายการรับ
โฆษณา และการน าเสนอขําวจากผู๎ผลิตรายการขําวไมํเพียงแตํค านึงถึงความสดใหมํทันเหตุการณ๑เทํานั้น แตํยัง
มุํงน าเสนอข๎อมูลขําวสารที่สามารถเป็นประโยชน๑กับประชาชนที่เป็นผู๎รับสารอันจะได๎รับผลกระทบอันดับต๎นๆ  
เพ่ือคงความเป็นผู๎น าทางธุรกิจสื่อดังที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎ 

 
มีเดียน จูมะ  ได๎น าเสนอบทความเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอความสามารถในการแขํงขันของ

ผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดยํอม เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขัน
ของผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดยํอม เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดยํอมจ านวน 142 ราย โดยอาศัย
เทคนิคการวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎าง ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรม LISREL จากการศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขัน พบปัจจัยส าคัญจ านวน 2 ปัจจัย ดังนี้ มุมมองศาสนาอิสลาม และ
กลยุทธ๑การแขํงขัน และน าปัจจัยดังกลําวมาตรวจสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุกับความสามารถในการแขํงขัน ผล
การวิเคราะห๑ข๎อมูลปรากฏวํา โมเดลที่ปรับแก๎แล๎วมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑อยูํในเกณฑ๑ที่ดี โดยมี
คํา Chi-square = 401.78, df = 257, P-value = 0.00, GFI = 0.92 และ RMSEA = 0.046  ผลการวิจัย
พบวํา การทดสอบสมมติฐานเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมของปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอ
ความสามารถในการแขํงขัน มีผลดังนี้ (1) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถทาง
การตลาดอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (2) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอกลยุทธ๑การ
แขํงขันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (3) มุมมองศาสนาอิสลามไมํมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถ
ในการแขํงขัน (4) ความสามารถทางการตลาดไมํมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขัน (5) 
กลยุทธ๑การแขํงขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.01 (6) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางอ๎อมเชิงสาเหตุตํอความสามารถในการแขํงขันผํานความสามารถ
ทางการตลาดและกลยุทธ๑การแขํงขันอยํางมีนัยส าคัญระดับ 0.01  
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  บทคัดยํอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือ
อนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพ่ือศึกษาการรับรู๎ของนักศึกษาตํอ
สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจที่มีตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กลุํมตัวอยําง คือ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
จ านวน 30  คน โดยใช๎วิธีการเลือกอยํางเจาะจง  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้น  
แบบสัมภาษณ๑ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร๎าง   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญด๎านประสิทธิภาพ  แบบวิเคราะห๑
ความสอดคล๎องของเนื้อหาและการออกแบบ แบบสอบถามผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองประสิทธิภาพ แบบวัดการ
รับรู๎ของนักศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ  คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบวํา สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผู๎พิทักษ๑ ที่มีขนาด 1280 x 720 พิกเซล ความยาว 
5.32 นาที  ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมี
ความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ผลการรับรู๎ของนักศึกษาตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง มีการรับรู๎อยูํในระดับมาก  ผลความพึงพอใจที่มีตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : ออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิต/ิ พัฒนาสื่อแอนิเมชนั 2 มิต/ิ อนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
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Abstract 
 The purposes of this research as follows: 1) to design and development 2D 
animation media for enhance of conserve marine and coastal resources of undergraduate 
students; 2) to ensure effective animation media for enhance of conserve marine and 
coastal resources of undergraduate students; 3) study the recognition of students effective 
animation media for enhance of conserve marine and coastal resources of Undergraduate 
Students; and 4) to satisfaction with effective animation media for enhance of conserve 
marine and coastal resources of Undergraduate Students. The samples of the research were 
selected from 30 undergraduate students majoring in Animation and Multimedia, Faculty of 
Science and Technology. The samples are selected by cluster specific. The research tools 
include the 2D animation media: “PHUPHITAK”, the Structured Interview from expert 
opinions, the questionnaire of experts on the animation media designer, the questionnaire of 
expert opinion, the content and design consistency analysis from, the questionnaire of 
recognition for students, the questionnaire of specialists, the satisfaction evaluations. The 
statistics used in the data analysis are mean and standard deviation.  
The results were as follows 

1. The 2D animation media : “PHUPHITAK” , 1280 x 720 pixel, 5.32 minutes. 
2. The specialists guaranteed the suitability performance and adoption at a high level. 
3. The recognition of undergraduate students were at a high level. 
4. The attitude of undergraduate students were at a high level. 

 
Keywords : Design 2D animation media/ Development 2D animation media/ Conserve 

marine and coastal resources 
 

บทน า 
จากข๎อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหวํางปี 2552-2559 เปิดเผยสถานการณ๑

ขยะในทะเลของไทยพบวําขยะที่พบมากที่สุดคือ ถุงพลาสติก จ านวน 49,213 ชิ้น รองลงมาคือฝาและ
จุกปิดผลิตภัณฑ๑  31,591 ชิ้น  เชือก 28,338 ชิ้น และขยะประเภทอ่ืน 28,183 ชิ้น นอกจากนี้ยังพบวํา
ยังมีขยะประเภทบุหรี่ หลอดเครื่องดื่ม กระดาษ หนังสือพิมพ๑ ใบปลิว และขวดเครื่องดื่มพลาสติก มี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นสํงผลกระทบตํอความสวยงามของพ้ืนที่ทํองเที่ยวตามธรรมชาติแล๎ว ยังกํอให๎เกิด
มลพิษตํอระบบนิเวศชายฝั่ง หาดทรายและแนวปะการัง  อีกทั้งยังมีขยะบางประเภทที่กํอเกิดอันตราย
ตํอมนุษย๑และสัตว๑ทะเล เชํน ขยะมีคม  ขยะมีพิษ และขยะที่สัตว๑เห็นเป็นอาหาร  โดยมีแนวโน๎มที่จะ
รุนแรงขึ้นทุกปี   ในปี พ.ศ. 2559  ประเทศไทยติดอันอับที่ 6 จาก 192 ประเทศทั่วโลกที่มีการทิ้งขยะ
ประเภทพลาสติกมากที่สุดในโลก ถือเป็นสัญญาณวําประเทศไทยต๎องการจัดการเรื่องนี้อยํางเรํงดํวน  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นความส าคัญของปัญหาขยะทะเลที่นับวันจะรุนแรงขึ้ น ทั้งตํอ
สิ่งมีชีวิตในท๎องทะเลและระบบนิเวศ จึงมีแนวทางการสํงเสริมอนุรักษ๑ทรัพยากรชายฝั่ง โดยเฉพาะการ
แก๎ไขปัญหาขยะในทะเล จึงมีแผนรํวมกับภาคีเครือขําย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รณรงค๑ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ขยะในทะเล รํวมกับองค๑กรท๎องถิ่น พร๎อมทั้งเพ่ิมปริมาณอาสาสมัครและการขยายพ้ืนที่ในการเก็บขยะ 
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จัดเผยแพรํให๎ความรู๎ในโรงเรียนเพ่ือให๎ความรู๎แกํเยาวชน รวมถึงปัญหาและผลกระทบจากขยะทะเล 
และวิธีการเก็บ การคัดแยกขยะอยํางถูกวิธี เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งให๎กับเยาวชนและคนในพื้นท่ี ให๎รํวมกันอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ 

การน าสื่อแอนิเมชันมาใช๎เป็นสํวนหนึ่งของการน าเสนอ เนื่องจากแอนิเมชันเป็นสื่อที่มีความ
นําสนใจ เป็นสื่อที่เข๎าใจงาํย สื่อข๎ามวัฒนธรรมที่สามารถเข๎าถึงคนตํางชาติที่มีวัฒนธรรมแตกตํางกันให๎มี
ความเข๎าใจรํวมกันถึงสิ่งที่ปรากฏอยูํในแอนิเมชัน ทั้งเนื้อหา เรื่องราวและแม๎แตํแนวคิดนามธรรมยังถูก
ถํายทอดให๎เข๎าใจงําย เมื่อถูกสื่อสารเป็นแอนิเมชัน  (อนุชา  เสรีสุชาติ, 2548)  ในปัจจุบันการผลิต
แอนิเมชันมีความงํายและรวดเร็วขึ้นใช๎ทีมงานน๎อยประหยัดงบประมาณในการผลิตเพราะเทคโนโลยีที่
อยูํในจินตนาการของผู๎สร๎างงานไดโ๎ดยงํายเป็นการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร๎างภาพยนตร๑แอนิชัน  
ปัจจุบันแอนิเมชันสามารถผลิตในคอมพิวเตอร๑ได๎ทั้งหมด  (ธรรมปพน ลีอ านวยโชค, 2550) และเมื่อมี
การออกแบบและจัดการที่เหมาะสม    แอนิเมชันจะชํวยแก๎ปัญหาเรื่องที่ยากและใช๎เวลานานในการ
สร๎าง   ส านักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑แหํงชาติ (SIPA) ก าหนดแผนยุทธศาสตร๑การสํงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑ พ.ศ. 2560-2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) วํา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-
2564)  โดยยุทธศาสตร๑การสร๎างฐานการผลิตที่สํงเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยํางเข๎มแข็งและ
สมดุล มีแนวทางที่ส าคัญ คือ พัฒนาภาคการผลิตสินค๎าและบริการบนฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดย
สํงเสริมการใช๎ความสร๎างสรรค๑เพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎าและบริการ โดยพัฒนาทักษะและองค๑ความรู๎ของ
ผู๎ประกอบการไทยในการสร๎างสรรค๑สินค๎าและบริการรูปแบบใหมํให๎มีจุดเดํน  และสามารถตํอยอดด๎วย
ความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร๎างความได๎เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ๑ของวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และสํงเสริมและพัฒนาสาขาธุรกิจสร๎างสรรค๑ที่มีศักยภาพ เชํน กราฟิกดีไซน๑  การ
ผลิตซอฟต๑แวร๑ แอนิเมชัน เกมภาพยนตร๑ แฟชัน และเฟอร๑นิเจอร๑ 

ดังนั้นจากความเป็นมาดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อันเป็นระบบ
นิเวศน๑ทีม่ีความส าคัญและเป็นแหลํงทรัพยากรทางการทํองเที่ยวที่มีคําของประเทศ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. เพ่ือศึกษาการรับรู๎ของนักศึกษาตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งให๎มีคุณภาพ 
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2. เป็นชํองทางสํงเสริมความรู๎และตระนักถึงการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 : กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
ทุกชั้นปีคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎ าพระยา จ านวน 240 คน  
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
จ านวน 30 คน  โดยใช๎วิธีการเลือกอยํางเจาะจง  

ผู๎เชี่ยวชาญ ได๎แกํ ผู๎มีความรู๎และมีประสบการณ๑ในการพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย จ านวน 
5 คน  ส าหรับพิจารณาความสอดคล๎องและเหมาะสมของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น  
 
2. เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย 
            เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย (1) สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องผู๎พิทักษ๑  (2) แบบสัมภาษณ๑ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ
แบบมีโครงสร๎าง  เพ่ือใช๎ในการสัมภาษณ๑ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ ที่ผํานการหาคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (IOC) มีคําเฉลี่ย 0.83 (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ
และเนื้อหา  ที่ผํานการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) มีคําเฉลี่ย 0.87  (4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู๎เชี่ยวชาญด๎านประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือเพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ที่ผํานการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) มีคําเฉลี่ย 0.87 (5) แบบสอบถามผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการออกแบบและพัฒนา    
แอนิเมชัน 2 มิติ 

แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการับรู๎ส่ือของวยัรุํน 

แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการอนุรักษ์ทรัพยากร      
ทางทะเลและชายฝั่ง 

สื่อแอนิเมชัน 2 มิติเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง 

ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ             
เพื่ออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ความพึงพอใจตํอสือ่แอนิเมชัน 2 มิต ิ             
เพื่ออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

การรับรู๎ของนักศึกษาตํอสื่อแอนิเมชัน 2  มิติ    
เพื่ออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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รับรองประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือเพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ผํานการ
หาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) มีคําเฉลี่ย 0.87  (6) แบบวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของเนื้อหาและการ
ออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช๎ตาราง Matrix ที่ประยุกต๑จากระบบ Manga Matrix ของ 
Tsukamoto (2004) ที่ผํานการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) มีคําเฉลี่ย 0.83  (7) แบบวัดการรับรู๎
ตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นลักษณะค าถามแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ ที่ผํานการหาคําสัมประสิทธิ
ความสอดคล๎อง (IOC) มีคําเฉลี่ย 0.70 (8) แบบสอบถามความพึงพอใจตํอสื่อแอนิเมชัน  2 มิติ เพ่ือ
อนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นลักษณะข๎อค าถามแบบมาตรประมาณคํา 5 ระดับ ที่ผําน
การหาคําสัมประสิทธิความสอดคล๎อง (IOC) มีคําเฉลี่ย 0.70 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย   

การศึกษาวิจัยการสร๎างสื่อแอนิเมชัน  2  มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผู๎วิจัย
ไดก๎ าหนดวิธีการในการด าเนินการวิจัยดังตอํไปนี้   

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับมลภาวะที่มีผลตํอสัตว๑น้ าในท๎องทะเลไทย  
พฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่มีผลตํอท๎องทะเลไทย  วิธีการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและสอบถามผู๎เชี่ยวชาญ   โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 
มิต ิเพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบ การผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ และ
จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย๑ (มัลลิกา คณานุรักษ๑, 2547) ตลอดจนการสร๎างตาราง Matrix โดย
ประยุกต๑จากระบบ Manga Matrix ของ Tsukamoto (2004) เพ่ือสร๎างเป็นแบบวิเคราะห๑ความ
สอดคล๎องของเนื้อหาและการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ในลักษณะการก าหนดตัวเลือกตามประเด็น
การวิเคราะห๑  

3. ขั้นการออกแบบและการพัฒนา มีข้ันตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห๑ (Analysis)  เป็นขั้นตอนการเตรียมงานส าหรับการออกแบบ

สื่อแอนิเมชัน  2 มิติ โดยใช๎แบบวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของเนื้อหาและการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 
มิติ เพื่อท าการวิเคราะห๑การออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ  ดังนี้ 

1.) ด๎านเนื้อหาของแอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งวิเคราะห๑จากสื่อวีดิทัศน๑ สื่อแอนิเมชัน
และสื่อประชาสัมพันธ๑ จ านวน 12 ตัวอยําง จากเครือขํายสังคมออนไลน๑ เชํน www.facebook.com 
และ www.youtube.com ที่มีผู๎ชมมากกวํา 1,200 ครั้ง เป็นเกณฑ๑ในการเลือก เพ่ือเป็นข๎อมูลพ้ืนฐาน
ในการผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ   

2.) ด๎านการออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นการวิเคราะห๑ข๎อมูลใน
การออกแบบตัวละคร ออกแบบฉากหลัง และเทคนิคการผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ  

3.2  ขั้นตอนกํอนการผลิต (Pre-Production)  เป็นการน าข๎อมูลที่ได๎จากขั้นตอนการ
วิเคราะห๑มาใช๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นส าหรับการจัดท าเนื้อเรื่องและการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โดย
น ามาใช๎ในการวางเค๎าโครงเรื่องและจัดล าดับของเนื้อเรื่อง  เขียนผังงาน (Flowchart)  และน าเสนอตํอ
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาจ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม จากนั้นออกแบบตัวละครและ
ออกแบบฉากหลัง โดยน าผลจากการวิเคราะห๑ด๎านการออกแบบตัวละครมาเป็นหลักในเลือกตัวละครและ
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ออกแบบฉากหลัง จากนั้นน าเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญด๎านแอนิเมชันจ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณา  ขั้นตํอมา
เป็นการเขียนบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ให๎เป็นไปตามเนื้อเรื่องจนครบถ๎วน  เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ
ทางด๎านแอนิเมชันจ านวน 3 คน   เพ่ือพิจารณาแนะน าข๎อเสนอแนะและท าการปรับปรุงแกไ๎ข    
  3.3 ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนการพัฒนาแอนิเมชันจากบทด าเนิน
เรื่อง (Storyboard) ที่เตรียมไว๎ โดยจัดท าเป็นแอนิเมติก (Animatic) จัดท าตัวละครและฉากหลังโดยตัด
เส๎น ลงสีให๎สมบูรณ๑และก าหนดการเคลื่อนไหวของตัวละครและฉากหลังทั้งเรื่อง จากนั้นท าการ
บันทึกเสียงสนทนา เสียงประกอบ เสียงดนตรี และแก๎ไขการเคลื่อนไหว เสียง ให๎สมจริงโดยน าเสนอตํอ
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านแอนิเมชัน 3 คน เพื่อพิจารณา แนะน าข๎อเสนอแนะและปรับปรุงแก๎ไข 
  3.4 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังจากท าแอนิเมชันเสร็จแล๎วจึงน ามา
ตัดตํอ เพ่ือเรียงล าดับเรื่องตามบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) และน ามาปรับแตํงเสียง ใสํบทน าเรื่อง
และเครดิตของเรื่อง จากนั้นท าการจัดเก็บงานในรูปแบบไฟล๑วีดีโอ 
 4. ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพ น าสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ไปทดสอบคุณภาพโดยน าเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล๎องและ
เหมาะสมของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช๎แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญและน าไปปรับปรุง
แก๎ไข จากนั้นน าสื่อแอนิมั่น 2 มิติ ที่ปรับปรุงแก๎ไขไปรับรองประสิทธิภาพจากผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
โดยใช๎แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ  เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

    5. ขั้นน าไปใช๎ น าสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน าไปใช๎กับ
กลุํมตัวอยํางจ านวน 30 คน  โดยใช๎แบบวัดการรับรู๎ที่มีตํอสื่อแอนิมั่น 2 มิติ และใช๎แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ และสรุปผลความพึงพอใจของกลุํมตัวอยําง ด๎วยการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ทางสถิติ  คือ คําเฉลี่ย  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผลการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของเนื้อหาและออกแบบสื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เบื้องต๎นจากเครือขํายสังคมออนไลน๑มีผลเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 : แสดงรายละเอียดการวิเคราะห๑ด๎านเนื้อหาและออกแบบจากเครือขํายสังคมออนไลน๑  

ประเด็นการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ด๎านเนื้อหา 

วัตถุประสงค๑ของการสื่อสาร น าเสนอเนื้อหาในลักษณะให๎ความรู๎ ข๎อคิดเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหา 
แนวของเรื่อง เนื้อเรื่องเน๎นไปในทางตลก ไมํวําจะภาพหรือบทพูด ท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกสนุกสนานหลังการ

ชม โดยแทรกความรู๎หรือข๎อคิดแฝง 
แกํนของเรื่อง ประเด็นอนุรักษ๑ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง 
การถํายทอดเนื้อหา ใช๎การผสมผสานระหวําง บทสนทนา บทบรรยาย ภาพเหตุการณ๑ เสียงประกอบ 

ดนตรีประกอบ 
ด๎านการออกแบบตัวละคร 

เผําพันธุ๑ตัวละคร เป็นมนุษย๑หรือหากไมํใชํมนุษย๑ก็จะเป็นสัตว๑น้ าอื่นที่สามารถพูดภาษามนุษย๑ได๎ 
เพศ เป็นได๎ทั้งสองเพศขึ้นอยูํกับเนื้อเรื่อง 
สัดสํวนรํางกาย สัดสํวนตัวละครเป็นแบบลดทอน เพื่อให๎ตัวละครนํารัก สร๎างความโดดเดํนของตัว
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ประเด็นการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ละคร 

เครื่องแตํงกาย เครื่องแตํงกายขึ้นอยูํกับเนื้อเรื่อง 
เครื่องประดับ เครื่องแตํงกายขึ้นอยูํกับเนื้อเรื่อง 
ลักษณะนิสัย สดใส รําเริง 
ความสามารถพิเศษ ขึ้นอยูํกับเนื้อเรื่อง 

ด๎านการออกแบบฉากหลัง 
ลักษณะฉากหลัง ใช๎การลดทอนรายละเอียดของโครงสร๎าง 
อารมณ๑ของฉาก สีสันสดใส สบายตา 
ยุคสมัยของฉาก ยุคปัจจุบัน 

ด๎านเทคนิคการผลิตแอนิเมชัน 2 มิต ิ
ขนาดของเส๎น เส๎นปากกาขนาดเล็ก 
การลงสีตัวละคร เฉพาะสีพื้น /สีพื้นและเงา 
การลงสีฉาก สีพื้นและเงา 
การเคลื่อนไหว ไมํราบรื่นเนื่องจากใช๎ภาพตํอวินาทีน๎อย 

 
  ผลการออกแบบเนื้อหาได๎ก าหนดชื่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ชื่อเรื่องวํา ผู๎พิทักษ๑ มีเนื้อหาที่แสดงถึง
ผลกระทบของการทิ้งขยะลงสูํท๎องทะเลที่มีผลตํอสัตว๑น้ า ท าให๎สิ่งแวดล๎อมทางทะเลและชายฝั่งมีสภาพ
เปลี่ยนจากสวยงามเป็นสกปรกและมืดมน  มีนางเงือกน๎อยเป็นตัวละครน า เพ่ือด าเนินเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพ่ือชํวยเหลือสัตว๑น้ าตัวอ่ืนและสภาพแวดล๎อมทางทะเลจนกระทั่งมีเด็กผู๎ชายเห็นใจนางเงือกน๎อยและ
ชํวยกันท าความสะอาดทะเลและชายฝั่ง โดยชํวยกันเก็บขยะ ผลที่ได๎คือสภาพแวดล๎อมกลับมา
เหมือนเดิมเป็นท๎องทะเลที่สวยงาม โดยมีความยาวของเรื่อง 5.32 นาที  ขนาด 1,280 x 720 พิกเซล  
โดยมีตัวละครเป็นเด็กผู๎ชายที่เป็นตัวแทนของเยาวชนที่ตระหนักถึงสภาพแวดล๎อมของชายฝั่งและท๎อง
ทะเลอันเกิดจากการทิ้งขยะ  สํวนตัวละครนางเงือกน๎อยเป็นตัวแทนของท๎องทะเลที่ถูกท าร๎ายจากคนที่
ไมํตระหนักถึงสภาพแวดล๎อมของชายฝั่งและท๎องทะเลฉากหลังเป็นท๎องทะเลและชายฝั่งให๎สอดคล๎องกับ
เนื้อเรื่อง ดังภาพประกอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงภาพและลักษณะตัวละครเด็กผู๎ชาย และตัวละครนางเงือกน๎อย 
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ภาพประกอบที่ 3  แสดงตัวอยํางบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 4   แสดงตัวอยํางแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอนิเมชัน 2 มิติ  เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
แอนิเมชัน 2 มิติ สรุปได๎ตามตารางที่ 2  จากนั้นน าไปรับรองประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือ
อนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สรุปได๎ตามตารางที่ 3   

 

ตารางท่ี 2 : แสดงผลความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือ
อนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=5) 

 
ตารางท่ี 3 : แสดงผลความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิในการรับรองประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือ
อนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=5) 

 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
ด๎านเนื้อหาสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 4.20 0.84 มาก 
ด๎านตัวละครในงานแอนิเมชัน 2 มิต ิ 4.60 0.55 มากที่สุด 
ด๎านฉากหลังในงานแอนิเมชัน 2 มิต ิ 4.00 0.71 มาก 
ด๎านการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน  2 มิต ิ 4.20 0.84 มาก 
ด๎านเสยีงในงานแอนิเมชัน 2 มิต ิ 4.60 0.55 มากที่สุด 
ด๎านข๎อความตัวหนังสือถูกต๎อง เหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 
ด๎านประโยชน๑ท่ีไดจ๎ากการรับชม 4.40 0.55 มาก 
คําเฉลี่ยความเหมาะสม 4.37 0.65 มาก 

รายการ ร๎อยละ แปลผล 
ด๎านเนื้อหาสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 100 รับรอง 
ด๎านตัวละครในงานแอนิเมชัน 2 มิต ิ 100 รับรอง 
ด๎านฉากหลังในงานแอนิเมชัน 2 มิต ิ 100 รับรอง 
ด๎านการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน  2 มิต ิ 100 รับรอง 
ด๎านเสยีงในงานแอนิเมชัน 2 มิต ิ 100 รับรอง 
ด๎านข๎อความตัวหนังสือถูกต๎อง เหมาะสม 100 รับรอง 
คําเฉลี่ยรับรอง 100 รับรอง 
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3. ผลการรับรู๎ของนักศึกษาตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของกลุํมตัวอยํางจ านวน 30 คน สรุปได๎ตามตารางท่ี 4 

 
 

ตารางที ่4 : แสดงผลการรับรู๎ของนักศึกษาตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ  เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  (n=30) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
นักศึกษาจดจ าเนื้อเรื่องของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง ผู๎พิทักษ๑ 4.17 0.65 มาก 
นักศึกษาเข๎าใจเนื้อเรื่องของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ผู๎พิทักษ๑ 3.93 0.64 มาก 
นักศึกษาเข๎าใจบทบาทของตัวละครในสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผู๎พิทักษ๑ 3.97 0.49 มาก 
นักศึกษาเข๎าใจวัตถุประสงค๑ของสือ่แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผู๎พิทักษ๑ 4.00 0.53 มาก 
นักศึกษาสามารถบอกเลําเรื่อง เหตุการณ๑ของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรือ่งผู๎พิทักษ๑ให๎กับ 
    บุคคลอื่นฟังได ๎

 
4.33 

 
0.48 

 
มาก 

นักศึกษาสามารถวิพากษ๑ เหตุการณ๑ของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผูพ๎ิทักษ๑ได๎ 3.63 0.49 มาก 
นักศึกษาสามารถประยุกต๑ความรูท๎ี่ได๎รับจากการชมสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผู๎พิทักษ๑ไป   
    ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
4.40 

 
0.56 

 
มาก 

นักศึกษาสามารถอธิบายความเปน็เหตุเป็นผลของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่องผู๎พิทักษ๑ให๎กับ 
    บุคคลอื่นได ๎

 
3.57 

 
0.57 

 
มาก 

คําเฉลี่ยการรับร๎ู 4.00 0.61 มาก 

 

3. ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ของกลุํมตัวอยํางจ านวน 30 คน สรุปได๎ตามตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 : แสดงผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน  2 มิติ  เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  (n=30) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
การออกแบบฉากมีความนําสนใจ 4.03 0.89 มาก 
ตัวละครมีความนําสนใจและดึงดูด 4.13 1.01 มาก 
สีสันและแสงมีความเหมาะสม 4.23 0.73 มาก 
ระบบเสียงมีความเหมาะสม 4.20 0.96 มาก 
เทคนคิและการตดัตํอมีความเหมาะสม 4.17 1.03 มาก 
ระยะเวลาในการด าเนินเรื่องเหมาะสม 4.10 0.76 มาก 
การด าเนินเรื่องมีความเหมาะสม 4.13 0.78 มาก 
เนื้อเรื่องสํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4.23 0.91 มาก 
ทํานได๎รับประโยชน๑ของแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่อง ผู๎พิทักษ๑ 4.17 0.87 มาก 
ทํานเข๎าใจเนื้อหาของแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ผู๎พิทักษ๑ 4.30 0.99 มาก 
คําเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.13 0.89 มาก 
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อภิปรายผล 
1. ผลการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือเพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง มีเนื้อหาที่แสดงถึงผลกระทบของการทิ้งขยะลงสูํท๎องทะเลที่มีผลตํอสัตว๑น้ า สภาพแวดล๎อม และ
เนื้อหายังแสดงถึงความรํวมมือในการอนุรักษ๑ท๎องทะเล โดยมีระยะเวลาการด าเนินเรื่อง 5.32 นาที  โดย
มีการค๎นคว๎าจาก   เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สอบถามจากผู๎เชี่ยวชาญและวิเคราะห๑ความสอดคล๎อง
ของเนื้อหาและการออกแบบ โดยใช๎ตาราง Matrix สอดคล๎องกับงานวิจัยของยศนันท๑ รุจิชยากูร (2557) 
ได๎น าตาราง Matrix มาใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือชํวยในการวิเคราะห๑ เพ่ือหาข๎อมูลเบื้องต๎นด๎านเนื้อหาและ
การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ  ท าให๎ได๎ตัวละครที่มีบทบาท พฤติกรรมเหมือนมนุษย๑หรือเรียกวํา 
บุคลาธิษฐาน (Personification) สํวนเครื่องแตํงกายได๎สร๎างขึ้นเป็นแบบวัยรุํนดูสบายเหมาะกับวัย 
แสดงถึงบุคลิกของตัวตัวละครสอดคล๎องกับ Advance Film Production (1988) ที่ให๎ข๎อเสนอวํา
เครื่องแตํงกายเป็นตัวบํงบอกถึงบุคลิกภาพของตัวละครเป็นสัญลักษณ๑ที่ใช๎ในการสื่อสารเกี่ยวกับผู๎สวม
ใสํ  ซึ่งในแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผู๎พิทักษ๑นี้ บุคลิกของตัวละครมีความสดใสรําเริงมีความเป็นมิตร ไมํ
ก๎าวร๎าวเพ่ือให๎ผู๎ชมเกิดความเต็มใจที่จะรับข๎อมูล ในสํวนฉากหลังเป็นการออกแบบโดยลดทอน
รายละเอียดของวัตถุ มีสีสดใสดูสบายตาให๎ความรู๎สึกผํอนคลาย สอดคล๎องกับสมชาย พรหมสุวรรณ 
(2549) ที่กลําวถึงทฤษฎีองค๑ประกอบศิลป์ในสํวนของสีที่วําสีวรรณะเย็น ให๎ความรู๎สึกผํอนคลาย สีอํอน
มีคุณสมบัติดูแล๎วสบายตา นอกจากนี้ฉากหลังยังแสดงออกถึงยุคสมัยปัจจุบัน ในสํวนการผลิตแอนิเมชัน 
2 มิติ ใช๎เส๎นตัดที่มีขนาดเล็กเรียบเสมอกันในการวาดตัวละคร การลงสีมีทั้งใช๎พื้นสีเดียวไมํมีเงาและพ้ืนสี
เดียวมีเงา สํวนฉากหลังใช๎พื้นสีมีเงา  ในการก าหนดการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 2 มิติ ใช๎วิธีการเคลื่อนไหว
แบบจ ากัด 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน      
2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคําเฉลี่ยประเมินด๎านความเหมาะสมอยูํในระดับมาก   
(4.37   0.65)  เนื่องจากด าเนินการวิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและจาก
ผู๎เชี่ยวชาญ จึงท าให๎สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องผู๎พิทักษ๑ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต๎องทั้งข๎อมูล การออกแบบตัวละคร องค๑ประกอบตําง ๆ  อีกทั้งสื่อแอนิเมชัน 2 มิตินี้ 
มีการเร๎าความสนใจท าให๎ผู๎ชมได๎รับแรงกระตุ๎นความนําสนใจ นําติดตาม สอดคล๎องกับทฤษฏีของธอร๑น
ไดค๑ (Thorndike:1977) ได๎กลําววํา การรับรู๎ของมนุษย๑จะเกิดขึ้นได๎ต๎องสร๎างสิ่งเชื่อมโยงระหวํางสิ่งเร๎า
กับการตอบสนองที่เหมาะสมกัน อยํางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงข๎อที่ได๎คะแนนต่ าคือ การออกแบบฉาก   
เห็นได๎อยํางชัดเจนวําในการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เน๎นไปที่คาแรกเตอร๑เป็นหลัก  เพ่ือไมํให๎ฉากนั้นมี
ความโดดเดํนมากกวําตัวละคร จึงมีการออกแบบการสร๎าง  แอนิเมชัน 2 มิติ ท าให๎ลดความส าคัญของ
สิ่งที่จะเบนความสนใจของผู๎ชมออกไป สอดคล๎องกับ พิสุทธา อารีราษฎร๑ (2550) ได๎กลําวไว๎วํา การรับรู๎ 
(Perception)  จะเก่ียวข๎องกับสิ่งเร๎าซึ่งเป็นสิ่งกระตุ๎นให๎ผู๎ชมเกิดความสนใจ ดังนั้นถ๎ามีการสร๎างฉากให๎
มีความโดดเดํนและกลมกลืนกับคาแรกเตอร๑มากเกินไป ก็จะท าให๎ฉากกลายเป็นสิ่งเร๎า จะเห็นได๎วํา
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พัฒนาเป็นสิ่งเร๎าที่ท าให๎เกิดความนําสนใจ
ของผู๎ชม ด๎วยตัวละครที่มีการเคลื่อนไหว ฉากที่มีความสวยงามและเหมาะสม เสียงดนตรีที่สร๎าง
บรรยากาศรํวมและเหมาะสมกับตัวละครและฉาก  รวมทั้งเนื้อเรื่องที่ด าเนินตามล าดับความส าคัญ  
ประโยชน๑ที่ผู๎ชมได๎รับ เนื่องด๎วยผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและจาก
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการอนุรักษ๑ท๎องทะเลและชายฝั่ง จึงท าให๎เนื้อหาเป็นเรื่องที่สํงเสริมการอนุรักษ๑
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ตรงกับวัตถุประสงค๑ จูงใจผู๎ชมให๎เข๎าใจเนื้อหา มีการล าดับเนื้อหาตาม
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ขั้นตอนโดยเหมาะสมกับภาพ ค าบรรยายและระยะเวลาที่เหมาะสมในการน าเสนอ จึงท าให๎สื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการน าไปใช๎
และผํานการรับรองประสิทธิภาพจากผู๎ทรงคุณวุฒิ  

3.  ผลการรับรู๎ของนักศึกษาตํอสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของกลุํมตัวอยํางจ านวน 30 คนพบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  (  ̅= 4.00 S.D.= 0.61)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํานักศึกษาสามารถประยุกต๑ความรู๎ที่ได๎รับจากการชมสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่องผู๎พิทักษ๑ ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคําเฉลี่ยการรับรู๎สูงสุด อยูํในระดับมาก ( ̅= 4.40  S.D.= 0.56) 
รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถบอกเลําเรื่อง เหตุการณ๑ของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่องผู๎พิทักษ๑ให๎กับบุคคล
อ่ืนฟังได๎ อยูํในระดับมาก    ( ̅= 4.33 S.D.= 0.48) และนักศึกษาจดจ าเนื้อเรื่องของสื่อแอนิเมชัน 2 
มิติเรื่อง ผู๎พิทักษ๑ อยูํในระดับมาก  ( ̅= 4.17 S.D.= 0.65) แสดงให๎เห็นวํานักศึกษาที่ชม  แอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่องผู๎พิทักษ๑ สามารถจดจ า เข๎าใจวัตถุประสงค๑ในการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได๎เป็น
อยํางดี   เนื่องจากการออกแบบและพัฒนาเป็นสื่อแอนิเมชันมีความนําสนใจโดยใช๎หลักการ ด๎าน
ภาพเคลื่อนไหว สี เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎ชมอยากเรียนรู๎ สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ พรประภา ธนเศรษฐ๑ (2546) พบวําการ๑ตูนเคลื่อนไหวที่ใช๎สามารถเร๎าความสนใจของ
ผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎น จากข๎อสังเกตของกลุํมตัวอยํางพบวํา เนื้อหาที่น าเสนอ
ไมํซับซ๎อน การเลําเรื่องของสื่อเป็นล าดับ บทบาทของตัวละครในเรื่องที่ชัดเจน จึงสํงผลตํอจดจ าเนื้อ
เรื่องที่สามารถถํายทอดเรื่องราวการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข๎าใจวัตถุประสงค๑ของเนื้อ
เรื่อง รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ ในชีวิตประจ าวัน อธิบายความเป็นเหตุของการอนุรักษ๑ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  

4. ผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบวํา
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.13 S.D.=0.89)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําเข๎าใจเนื้อหา
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผู๎พิทักษ๑ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยูํในระดับมาก ( ̅= 4.30  S.D.= 0.99)   
รองลงมาเป็นสีสันและแสงมีความเหมาะสม อยูํในระดับมาก ( ̅= 4.23 S.D.=  0.73) และเนื้อเรื่อง
สํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อยูํในระดับมาก  ( ̅= 4.23 S.D.= 0.91 ) และ
ระบบเสียงมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ( ̅= 4.20  S.D.= 0.96)  เนื่องจากผู๎วิจัยได๎ศึกษาการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ผํานการประเมินประสิทธิภาพและรับรองประสิทธิภาพโดย
ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎ว สํวนเนื้อเรื่องที่น าเสนอในสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นเนื้อเรื่องที่ผู๎วิจัยได๎
ศึกษาจากเอกสาร สอบถามจากผู๎เชี่ยวชาญถึงเนื้อเรื่องที่เหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และใช๎
ตาราง Matrix ท าการวิเคราะห๑เนื้อหาและออกแบบ จึงท าให๎ผู๎ชมเข๎าใจเนื้อหาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องผู๎
พิทักษ๑เป็นอยํางดี นอกจากนี้มีรูปแบบการน าเสนอที่งํายตํอการใช๎งาน ตัวละครมีลักษณะในเชิงการ๑ตูน
ท าให๎ดูผํอนคลาย การใช๎สีสัน แสงและเสียง ให๎ความรู๎สึกผํอนคลายจึงเป็นสิ่งกระตุ๎นอารมณ๑ผู๎ชม  จึง
เป็นการจูงใจผู๎ชมตํอสิ่งเร๎าเป็นพื้นฐานตามแนวคิดและทฤษฏีสิ่งแนะหรือสิ่งลํอใจ เป็นการกระตุ๎นให๎เกิด
พฤติกรรมความสบายใจในการใช๎สื่อและเนื้อเรื่องที่ด าเนินไปไมํได๎มีลักษณะการสอนท าให๎ไมํเ กิด
ความเครียดสอดคล๎องกับกาญจนา แก๎วเทพ (2543) ได๎กลําวถึงการวิเคราะห๑การใช๎และความพึงพอใจ
ของผู๎รับสารที่มองผู๎รับสารเป็นผู๎ใช๎สื่อ เพราะผู๎รับสารมีความตั้งใจที่จะแสวงหาขําวสารเพ่ือมาใช๎
ประโยชน๑ในทางใดทางหนึ่ง เป็นความต๎องการของบุคคลนั้น จากนั้นความต๎องการดังกลําวจึงเปลี่ยนมา
เป็นแรงจูงใจที่จะผลักดันให๎บุคคลเลือกใช๎สื่อ นอกจากนี้จากข๎อสังเกตของกลุํมตัวอยํางตํอความพึงพอใจ 
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พบวําสื่อแอนิเมชัน 2 มิตินี้ มีตัวละครเป็นการ๑ตูนดูแล๎วดึงดูดความสนใจ มีการใช๎สีและเสียงเหมาะตํอ
เนื้อเรื่องการน าเสนอ มีการน าเสนอเนื้อหาที่ไมํซับซ๎อนเข๎าใจงําย รวมทั้งสามารถใช๎เป็นสื่อเผยแพรํเพ่ือ
เป็นความรู๎สาธารณะในการสํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 
ข๎อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรเตรียมอุปกรณ๑ฮาร๑ดแวร๑ที่มีการแสดงภาพและเสียงที่มีความคมชัดสูง จะท าให๎มีความ
นําสนใจยิ่งขึ้น 

2. รูปแบบตัวอักษรควรเป็นมาตรฐาน และให๎เหมาะสมกับกลุํมตัวอยําง 
ข๎อเสนอแนะครั้งตํอไป 
1. ควรติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังชมสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นระยะ เพ่ือสังเกต

พฤติกรรมการรับรู๎สื่อ 
2. ควรพัฒนาแอนิเมชันให๎อยูํในรูปแบบ 2 มิติ เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน

เรื่อง  อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
3. ควรมีการน าเทคนิคอ่ืนมาใช๎ในการพัฒนาให๎เกิดความนําสนใจขึ้น 
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ปัจจัยที่สํงผลตํอการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ประเมินผลของนิสิต นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

Factors affecting not graduation according to criteria evaluation 
 Bachelor of Arts students Bansomdejchaopraya University 

 
อารีวรรณ  รวยดี1 

 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัญหาและปัจจัยที่สํงผลตํอการไมํส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ๑ประเมินผลของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นิสิต นักศึกษาที่ไมํส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑
ประเมินผลจ านวน 20 คน ด๎วยวิธีการสุํมแบบเจาะจง เก็บข๎อมูลด๎วยวิธีการสัมภาษณ๑ 

 ผลการวิจัยพบวํา ปัญหาและปัจจัยที่สํงผลให๎ไมํส าเร็จการศึกษามาจากปัจจัยด๎านสํวนตัวของ
นิสิต นักศึกษา ปัญหาคือ ขาดการวางแผนในการเรียน (คิดเป็นร๎อยละ 85) ขาดความรับผิดชอบ  (คิด
เป็นร๎อยละ 75) รองลงมาคือด๎านการเงิน นิสิต นักศึกษาไมํมีเงินมาช าระคําธรรมเนียมการศึกษา (คิด
เป็นร๎อยละ70) ด๎านอาจารย๑ผู๎สอน สอนเร็ว สื่อการสอนไมํทันสมัย สํงผลการเรียนลําช๎า (คิดเป็นร๎อยละ 
40) ด๎านครอบครัว ไมํมีเวลาเอาใจใสํดูแลเรื่องเรียน ครอบครัวมีรายได๎ไมํแนํนอน (คิดเป็นร๎อยละ 35) 
ด๎านสภาพแวดล๎อมในการเรียน อุปกรณ๑การสอนไมํทันสมัย ระบบสัญญาณ Wi-Fi ไมํมีความเสถียร สิ่งที่
สนับสนุนในการเรียนยังไมํเพียงพอกับความต๎องการของนิสิต นักศึกษา (คิดเป็นร๎อยละ 35)  ด๎าน
โครงสร๎างหลักสูตร เปิดรายวิชาไมํตรงกับหลักสูตรของนิสิต นักศึกษา (คิดเป็นร๎อยละ 30)  และด๎าน
อาจารย๑ที่ปรึกษา ไมํมีเวลาให๎ค าปรึกษาแกํนิสิต นักศึกษา (คิดเป็นร๎อยละ 15)  

ค าส าคัญ :  ไมํส าเร็จการศึกษา/ นิสิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

Abstract 

This research is to study problems and factors which affect to student’s 
graduation delay based on criteria evaluation. The sampling group is 20 students of 
Bachelor of Arts program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University who does not 
graduate in specific criteria time. The data is collected by the interview. 

The results of the research show that problems and factors which affect to 
student's graduation are the student’s personal problems. The main reason is lacking 
of study plans and responsibilities. The second is the money problem, time, family 
income, classroom environment, old-fashioned equipment, dirty restroom, unstable 
                                                           
1 นักวิชาการศึกษา ส านักสํงเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจา๎พระยา  
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internet Wi-Fi, and facilities in teaching are inadequate. Teachers teach too fast, 
teaching materials are not up to date, and grade delay. Moreover, advisors have not 
enough time to be consulted. Lastly, the subjects are not appropriate to the structure 
of curriculum.   
 
Keywords : Graduation delay / Students of Bachelor of Arts program 

 

บทน า 

ในปัจจุบันนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาที่ศึกษาอยูํในระดับปริญญา
ตรีและก าลังเรียนชั้นปีสุดท๎ายที่คาดวําจะส าเร็จการศึกษา และได๎ยื่นค าร๎องประสงค๑ขอเรียนเป็นภาค
เรียนสุดท๎ายกับทางสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในแตํละภาคการศึกษาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งทางฝุาย
ประมวลผลการศึกษาของส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได๎น าค าร๎องประสงค๑ขอเรียนเป็นภาค
เรียนสุดท๎ายมาท าการตรวจสอบประวัติและประเมินผลส าเร็จการศึกษา พบวํา มีนิสิตนักศึกษาจ านวน
มากที่ไมํสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑ระเบียบข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยาวําด๎วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 อยํางไรก็ตาม  ผู๎ที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ไมํสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ทั้งหมด
ตามก าหนดเวลา ทั้งนี้มีองค๑ประกอบอ่ืน ๆ ที่ท าให๎นิสิต นักศึกษาไมํสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ตาม
เกณฑ๑ซึ่งเกิดจากการเรียนไมํตรงตามโครงสร๎างหลักสูตรของนิสิต นักศึกษา รวมถึงปัญหาทางด๎าน
สํวนตัว ด๎านสภาพครอบครัว ด๎านสภาพแวดล๎อมในการเรียน ด๎านการเงิน ด๎านอาจารย๑ผู๎สอน และด๎าน
อาจารย๑ที่ปรึกษา ปัจจัยเหลํานี้ล๎วนสํงผลตํอนิสิต นักศึกษาท าให๎ไมํสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ตาม
เกณฑ๑ เป็นต๎น 

ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและปัจจัยที่สํงผลตํอการไมํส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ๑ประเมินผลของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ทั้งนี้จะได๎ทราบถึง แนวทางในการแก๎ไขปัญหาของการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑
ประเมินผลของนิสิต นักศึกษา  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑ประเมินผลของนิสิต นักศึกษา หลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา (ระเบียบข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา วําด๎วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550) 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑ประเมินผลของนิสิต นักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา (ระเบียบข๎อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา วําด๎วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากร   คือ นิสิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ที่ยื่นค าร๎องขอเรียนเป็นภาคเรียน

สุดท๎ายเทอม  2/2557 จ านวน 397 คน ซึ่งมีผู๎ไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑ประเมินผล  จ านวน 97 คน 

กลุํมตัวอยําง 
กลุํมตัวอยําง คือ นิสิต นักศึกษาที่ไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑ประเมินผลจ านวน 20 คน โดย

ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑ๑คัดเลือกดังนี้  
1. เป็นนิสิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตที่ยื่นค าร๎องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท๎าย เทอม 

2/2557 ซึ่งเป็นผู๎ที่ยังไมํส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑ประเมินผล  

2. เป็นนิสิต นักศึกษาที่รอผลการเรียนตั้งแตํ 1 ภาคเรียนการศึกษาขึ้นไปนับตั้งแตํเทอมที่ยื่นค า
ร๎องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท๎ายเทอม 2/2557 

3. เป็นนิสิต นักศึกษาที่ค๎างช าระคําธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตํ 1 ภาคเรียนขึ้นไป 

4. เป็นนิสิต นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแตํมีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํถึง 2.00  
 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองกับกลุํมตัวอยํางคือ นิสิต นักศึกษาหลักสูตร               

ศิลปศาสตรบัณฑิต ที่ไมํส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑ประเมินผล โดยการสัมภาษณ๑จากการสนทนา 
และบันทึกเสียง จากนั้นน าข๎อมูลที่ได๎มาเรียบเรียงพรรณนาวิเคราะห๑เนื้อหา (Analytical Description) 
จากข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑เป็นหลัก 

 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ๑โดยผู๎วิจัยได๎ท าการประมวล  ทบทวน
วรรณกรรม แนวคิดที่ได๎ศึกษาวิเคราะห๑จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  มาท าการสัมภาษณ๑ซึ่ง
ประกอบไปด๎วย 3  ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป  มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ๑ข๎อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑ประเมินผล 
 ตอนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก๎ไขปัญหาการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑การประเมินผล 
 

ผลการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยได๎ใช๎แบบสอบถามสัมภาษณ๑กับนิสิต นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ที่ไมํส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑ประเมินผล จ านวน 20 คน แบบเจาะจง พบวํา 
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เป็นเพศชายจ านวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 65 และเป็นเพศหญิง 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 35 มีอายุอยูํที่ 
24 – 27 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 80 รองลงมามีอายุอยูํที่ 20 - 23 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 15 และมีอายุอยูํท่ี 28 - 31 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 5 เป็นนิสิตภาคปกติจ านวน 12 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 60 และเป็นนักศึกษาภาคพิเศษจ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 40 พบวําสาขาวิชาที่ศึกษา
อยูํสํวนใหญํเป็นสาขารัฐประศาสนศาสตร๑จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 25 รองลงมาสาขาภาษาอังกฤษ
จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 ถักมาสาขาดนตรีสากลจ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 15 และสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์กับการทํองเที่ยว มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 ส าหรับสาขาวิชาภาษาจีน 
ภาษาไทย ธุรกิจอิสลามศึกษา และอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจ านวนเทํากัน 1 คน คิดเป็น ร๎อยละ 5 

ปัจจัยการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ประเมินผลของนิสิต นักศึกษา 

1. ปัจจัยด๎านสํวนตัวของนิสิต นักศึกษา 

-  นิสิต นักศึกษาสํวนหนึ่งไมํได๎เลือกเรียนสาขาวิชาด๎วยตนเองจึงท าให๎ไมํมีแรงจูงใจที่จะอยาก
เรียน 

-  นิสิต นักศึกษาขาดการวางแผนการเรียน โดยไมํได๎มีการศึกษาคูํมือเส๎นทางสูํบัณฑิตซึ่งสํวน
ใหญํจะลงทะเบียนเรียนตามเพ่ือนและบางคนไมํได๎ลงทะเบียนเรียนเองให๎เพ่ือนลงทะเบียนเรียนแทน 

-  นิสิต นักศึกษาขาดความรับผิดชอบไมํเอาใจใสํติดตามผลการเรียน ไมํรู๎จักการแบํงเวลาให๎
ถูกต๎องสํงผลให๎ท างานสํงอาจารย๑ลําช๎า 

-  สภาพรํางกายไมํอ านวยเนื่องจากเกิดการเจ็บปุวยระหวํางเรียนท าให๎ต๎องหยุดพักการเรียน 

2. ปัจจัยด๎านครอบครัว 

-  รายได๎ครอบครัวไมํเพียงพอกับรายจํายท าให๎นิสิตบางรายต๎องหยุดเรียนเพ่ือไปท างานและหา
เงินมาช าระคําธรรมเนียมบ ารุงการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย 

-  ครอบครัวไมํมีเวลาเอาใจใสํดูแลเรื่องการเรียนและไมํสามารถให๎ค าปรึกษาเรื่องเรียนได๎ 

 3. ปัจจัยด๎านการเงิน 

-  นิสิต นักศึกษาคิดวํามหาวิทยาลัยควรเก็บคําหนํวยกิตการลงทะเบียนเรียนตามจริง เนื่องจาก
บางภาคเรียนไมํได๎ลงทะเบียนเรียนครบหนํวยกิตท่ีทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

-  นิสิตสํวนหนึ่งไมํทราบข๎อมูลการให๎กู๎ยืมเงิน กยศ. และไมํทราบรายละเอียดการเปิดให๎กู๎ยืม
เงินชํวงเวลาใด 

-  นิสิต นักศึกษาสํวนใหญํไมํมีเงินมาช าระคําธรรมเนียมการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ติดปัญหาสภาพการเงินภายในครอบครัว ต๎องการรอผลการเรียนให๎ออกครบทุกวิชาจึงคํอยช าระเงิน
สํงผลท าให๎มียอดค๎างช าระเป็นจ านวนมาก ซึ่งนิสิตสาขารัฐประศาสนศาสตร๑กลําววํา “ค๎างคําเทอม
เพราะทางบ๎านมีปัญหาพํอล๎มปุวยจึงน าเงินสํวนใหญํไปรักษาพํอกํอน” ขณะที่นิสิตสาขาดนตรีสากล
กลําววํา “ต๎องการรอผลการเรียนให๎ออกครบทุกรายวิชาวําผํานแล๎วจึงคํอยช าระคําเทอม”  และ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษกลําววํา “รอเกรดอยูํและอยากให๎ทราบเกรดกํอนวําสอบผํานหรือไมํ  จึง
คํอยช าระคําเทอม ท าให๎ตนมียอดค๎างช าระมากสํงผลให๎หาเงินมาช าระไมํทัน” 
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4. ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมในการเรียน 

-  ห๎องเรียนบางห๎องมีขนาดเล็กท าให๎บรรยากาศในการเรียนภายในห๎องดูอึดอัดเพราะมีนิสิต 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นจ านวนมาก 

-  อุปกรณ๑ในการสอนไมํทันสมัย บางห๎องเรียนเครื่องช ารุด ล าโพงไมํดัง  
-  สิ่งที่สนับสนุนการเรียนเชํนหนังสือ ต าราเรียนในห๎องสมุดมีน๎อย จุดบริการคอมพิวเตอร๑มีจ ากัด 
-  ระบบสัญญาณ Wi-Fi ไมํมีความเสถียร 
-  ห๎องเรียน โรงอาหาร และห๎องน้ าไมํคํอยสะอาด 

5. ปัจจัยด๎านอาจารย๑ผู๎สอน 
-  สื่อการเรียนการสอนยังไมํนําสนใจ ไมํมีความทันสมัยดึงดูดให๎เกิดความอยากเรียน อาจารย๑

บางทํานสอนเร็วและคํอนข๎างดุ ซึ่งนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์กลําววํา “สื่อการสอนของอาจารย๑
ไมํนําสนใจ อุปกรณ๑โปรเจคเตอร๑ในห๎องเรียนบางตัวช ารุด อาจารย๑บางทํานแจกเอกสารให๎อํานและ
บรรยายเพียงอยํางเดียวท าให๎รู๎สึกนําเบื่อเวลาเรียน” 

-  อาจารย๑สํงผลการเรียน (เกรด) ลําช๎า ท าให๎นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตกไมํ
ทันในเทอมถัดมา ซึ่งนิสิตสาขาดนตรีสากลกลําววํา “ผมเรียนครบแล๎วแตํรอเกรดอยูํและมาทราบภายหลัง
วําวิชาที่รอสอบตก จึงท าให๎ลงทะเบียนเรียนไมํทันในเทอมถัดมา” ขณะที่นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยวกลําววํา “สํงโปรเจคอาจารย๑แล๎วแตํอาจารย๑ยังไมํมีเวลาตรวจ และรอเกรดอีกสองวิชาจึงท าให๎
ตนยังไมํส าเร็จการศึกษาและยังค๎างช าระคํารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะต๎องการรอเกรดออกกํอน
จึงไปด าเนินช าระคํารักษาสภาพ” ด๎านนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษกลําววํา “สํงงานอาจารย๑แล๎วแตํ
อาจารย๑ไมํมีเวลาตรวจจึงท าให๎เกรดออกช๎า”  

6. ปัจจัยด๎านอาจารย๑ที่ปรึกษา 
-  อาจารย๑ที่ปรึกษาไมํคํอยมีเวลาในการให๎ค าปรึกษาแกํนิสิต นักศึกษา  

7. ปัจจัยด๎านโครงสร๎างหลักสูตร 

-  นิสิต นักศึกษาสํวนหนึ่งไมํได๎ศึกษาหนังสือเส๎นทางสูํบัณฑิตที่ทางมหาวิทยาลัยแจกให๎ในการ
วางแผนการเรียนกํอนลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษา จึงท าให๎เกิดปัญหาการเรียนไมํครบตาม
โครงสร๎างหลักสูตร 

-  รายวิชาที่เปิดให๎ลงทะเบียนเรียนไมํตรงกับหลักสูตรของนิสิต นักศึกษา ท าให๎ลงทะเบียนเรียน
ผิดรายวิชาซ้ ารายวิชาเกําที่เคยเรียนผํานมาแล๎ว ซึ่งนิสิตสาขาภาษาจีนกลําววํา “เนื่องจากมีรายวิชา
หลักสูตรใหมํที่ปรับปรุงเปิดรายวิชาให๎ลงทะเบียนเรียน บางวิชาเป็นวิชาเดียวกับหลักสูตรเกํา แตํตนไมํ
ทราบวําเป็นรายวิชาเดียวกันจึงได๎เลือกลงทะเบียนเรียนและมาทราบภายหลังวําวิชาเดียวกับที่ตนเรียน
ผํานมาแล๎วจึงท าให๎ตนเรียนไมํครบโครงสร๎างหลักสูตรและต๎องมาลงทะเบียนเรียนใหมํในเทอมถักจากที่
ยื่นขอจบไปแล๎ว” ด๎านนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษกลําววํา “ตนได๎ลงทะเบียนเรียนผิดรายวิชาหลักสูตร
เกํากับหลักสูตรใหมํซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเรียน ตอนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของตนไมํมี
เปิด แตํได๎ไปสอบถามอาจารย๑ บอกวําเป็นวิชาเดียวกันสามารถลงได๎ ตนจึงได๎ลงเรียนแตํไมํทราบวําต๎อง
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เขียนค าร๎องปรับรหัสวิชาให๎ตรงกับหลักสูตรที่ตนเรียน จึงท าให๎รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตกไปอยูํหมวด
เสรี และท าให๎หมวดวิชาบังคับไมํครบตามโครงสร๎าง”  

สรุปผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ๑พูดคุยกับนิสิต นักศึกษา ท าให๎ทราบวําปัญหาที่ท าให๎นิสิต นักศึกษาไมํ

สามารถส าเร็จการศึกษามาจากปัจจัยด๎านสํวนตัวเป็นหลักคือร๎อยละ 85 ขาดการวางแผนในการเรียน 
เนื่องจากลงทะเบียนเรียนวิชาตําง ๆ ตามเพ่ือน และบางคนไมํได๎ลงทะเบียนเรียนด๎วยตนเอง รองลงมา
ร๎อยละ 75  ขาดความรับผิดชอบในตนเอง และขาดความกระตือรือร๎นในการท าเลํมบัณฑิตนิพนธ๑ เบื่อ
หนํายกับการเรียน มีภาระรับผิดชอบท างานหารายได๎จึงท าให๎หยุดพักการเรียนไปท างาน ซึ่งล๎วนเป็น
สํวนหนึ่งในปัจจัยด๎านสํวนตัวเป็นหลัก ปัจจัยด๎านการเงิน ร๎อยละ 70 นิสิต นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
วําปัญหาเกิดจากนิสิต นักศึกษาไมํมีเงินมาช าระคําธรรมเนียมที่ค๎างกับทางมหาวิทยาลัย ปัจจัยด๎าน
อาจารย๑ผู๎สอน ร๎อยละ 40 นิสิต นักศึกษาแสดงความคิดเห็นวําอาจารย๑สอนเร็ว สื่อการสอนไมํทันสมัย 
สํงผลการเรียน (เกรด) ลําช๎า ปัจจัยด๎านครอบครัว ร๎อยละ 35 นิสิต นักศึกษาแสดงความคิดเห็นวํา
ปัญหามาจากผู๎ปกครองไมํคํอยมีเวลาเอาใจใสํ ครอบครัวมีรายได๎ไมํแนํนอน ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมใน
การเรียน ร๎อยละ 35 นิสิต นักศึกษาแสดงความคิดเห็นวําอุปกรณ๑การสอนไมํทันสมัย สิ่งที่สนับสนุนการ
เรียนยังไมํเพียงพอ ระบบสัญญาณ Wi-Fi ยังไมํเสถียร ห๎องเรียน โรงอาหารและห๎องน้ าไมํสะอาด ปัจจัย
ด๎านโครงสร๎างหลักสูตร ร๎อยละ 30 นิสิต นักศึกษาแสดงความคิดเห็นวําปัญหามาจากเปิดรายวิชาไมํตรง
กับหลักสูตรที่นิสิต นักศึกษาก าลังศึกษาอยูํสํงผลท าให๎นิสิต นักศึกษาบางรายลงทะเบียนเรียนผิด
รายวิชา และปัจจัยด๎านอาจารย๑ที่ปรึกษา ร๎อยละ 15 นิสิต นักศึกษาแสดงความคิดเห็นวําปัญหามาจาก
อาจารย๑ไมํคํอยมีเวลาให๎ค าปรึกษา 

 แนวทางในการแก๎ไขปัญหาการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑ประเมินผลคือ นิสิต นักศึกษาได๎
แสดงความคิดเห็นแนวทางแก๎ไขปัญหาการไมํส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑ดังนี้ ด๎านสํวนตัวต๎องมีความ
รับผิดชอบในตัวเอง รู๎จักวางแผนการลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน ศึกษารายวิชาในหลักสูตรให๎ถูกต๎อง 
ตั้งใจเรียน มีความขยันและใสํใจในการเรียนรู๎จักแบํงเวลาให๎ถูกต๎อง ด๎านครอบครัวควรให๎ก าลังใจและ
สอบถามผลการเรียนเป็นระยะ  ด๎านการงาน นิสิต นักศึกษาเมื่อมีเวลาวํางก็ควรหารายได๎พิเศษท างาน
พาร๑ทไทม๑ ควรใช๎จํายอยํางประหยัด เมื่อได๎เงินคําเทอมจากผู๎ปกครองมาควรน ามาจํายทันทีเพ่ือไมํให๎
เป็นหนี้ค๎างช าระ มหาวิทยาลัยควรให๎มีการแบํงผํอนช าระคําธรรมเนียมบ ารุงการศึกษาเป็น 2 งวด 
มหาวิทยาลัยควรมีทุนชํวยเหลือนิสิต นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องคําเทอม ด๎านสภาพแวดล๎อมในการเรียน 
ควรมีหนังสือ ต าราที่ทันสมัยและจ านวนเพียงพอส าหรับนิสิต นักศึกษา ควรมีการอัพเดทข๎อมูลขําวสาร
หรือการแจ๎งเตือนผํานทาง SMS อีเมล๑ ไลน๑ แบบอัตโนมัติ หรือทาง Facebook ควรมีการประกาศเสียง
ตามสายเป็นชํวง ๆ ภายในห๎องเรียนควรมีการปรับปรุงอุปกรณ๑ให๎พร๎อมใช๎งานในการเรียนการสอน 
ห๎องน้ าควรมีความสะอาด โรงอาหารควรมีฝาปิดภาชนะเครื่องปรุงและท าความสะอาดโต๏ะกินข๎าว ควรมี
การจัดระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่สีเขียวให๎นิสิต นักศึกษา อยากให๎เจ๎าหน๎าที่บริการนิสิต 
นักศึกษา บริการด๎วยร๎อยยิ้ม ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง ด๎านอาจารย๑ผู๎สอน อยากให๎ทํานอาจารย๑พูดช๎า ๆ เวลา
สอน ไมํดุและมีเทคนิคการสอนที่ปรับให๎ทันสมัยกับยุคปัจจุบันบ๎าง มีเวลาให๎นิสิต ได๎ซักถาม อยากให๎
อาจารย๑ผู๎สอนสํงเกรดหรือผลการเรียนเร็ว ๆ สํงกํอนที่จะหมดเขตการลงทะเบียนเรียน ด๎านอาจารย๑ที่
ปรึกษา อยากให๎มีอาจารย๑ที่ปรึกษาห๎องละ 2 คน อยากให๎อาจารย๑มีเวลาให๎นิสิต นักศึกษาบ๎าง หรือพบ
นิสิต นักศึกษาทุกๆภาคเรียน ด๎านโครงสร๎างหลักสูตร อยากให๎มีการเปิดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให๎
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ตรงกับหลักสูตรของนิสิต นักศึกษา อยากให๎มีตารางเทียบรายวิชาที่เป็นหลักสูตรเกําหลักสูตรใหมํบน
หน๎าเว็บที่เปิดให๎ลงทะเบียน เพ่ือที่จะทราบวํารายวิชาเป็นตัวเดียวกัน 

การอภิปรายผล 

การศึกษา เรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ๑ประเมินผลของนิสิต 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จ านวน 20 คน ที่ยื่น
ค าร๎องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท๎าย ภาคเรียน 2/2557 พบวํา  ด๎านสํวนตัวของนิสิต นักศึกษาเป็น
ปัจจัยหลักที่มีผลท าให๎นิสิต นักศึกษาไมํสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑ประเมินผล เพราะขาด
การวางแผนการเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับ สังวาล ศิริ และ อมต ชุมพล (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
สาเหตุของการไมํสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยเลือกศึกษาด๎วยการสัมภาษณ๑แบบเจาะจง จ านวน 24 คน พบวํา สาเหตุของการไมํ
สามารถส าเร็จการศึกษาได๎มาจากกับนิสิตมากที่สุด เพราะนิสิตไมํมีการวางแผนการเรียน  ในขณะที่วิลา
วัลย๑ทองนิมิต และอังคณา สีมํวง (2557) ได๎ศึกษาเรื่องสาเหตุการไมํส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิศวกรรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พบวํา สาเหตุมาจากนักศึกษาขาดเรียนบํอย เบื่อหนํายการเรียนการสอน และถูกการ
ขํมขูํ ซึ่งใกล๎เคียงกับ ปัทมา จักษุรัตน๑ (2556) ได๎ศึกษาสาเหตุการไมํส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาควิชาคณิตศาสตร๑  คณะวิทยาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พบวําสาเหตุการไมํส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรในระดับ
มากคือ ต๎องท างานในระหวํางเรียนเพ่ือหารายได๎เสริม และการขาดการวางแผนในการเรียน   รองลงมา
ปัจจัยด๎านการเงินมีผลตํอการไมํสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ตามเกณฑ๑ประเมินผลของนิสิต นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปัญหามาจากนิสิตมีหนี้ค๎างช าระเป็นจ านวนหลายภาคเรียนท าให๎มียอดค๎าง
ช าระเป็นจ านวนมากและไมํสามารถหาเงินมาช าระทั้งหมดในคราวเดียว ซึ่งนิสิต นักศึกษาสํวนใหญํมี
ความเห็นวําต๎องการรอเกรดให๎ออกครบจึงจะช าระคําเทอม ปัจจัยด๎านอาจารย๑ผู๎สอนเนื่องจากปัญหา
อาจารย๑สํงผลการเรียนลําช๎า ด๎านปัจจัยโครงสร๎างหลักสูตรพบวํานิสิต นักศึกษาสํวนหนึ่งไมํเคยศึกษา
หนังสือเส๎นทางสูํบัณฑิตกํอนลงทะเบียนเรียนและไมํเคยได๎มีการวางแผนการเรียน เพราะขาดความรู๎
ความเข๎าใจในหลักสูตรของตนเอง การลงทะเบียนเรียนสํวนใหญํจะลงทะเบียนเรียนแบบจับกลุํมกับ
เพ่ือนโดยปรึกษากันเอง ซึ่งมีการลงทะเบียนเรียนผิดรายวิชาระหวํางหลักสูตรเกํากับหลักสูตรใหมํ โดย
ให๎เหตุผลวํารายวิชาหลักสูตรของตนเองไมํเปิดให๎ลงทะเบียนเรียน ปัจจัยด๎านครอบครัวสาเหตุปัญหา
บิดาล๎มปุวยต๎องหยุดพักไปดูแลครอบครัว มีปัญหาภาวะทางการเงินครอบครัวสะดุด ท าให๎ต๎องหยุด
เรียนไปท างาน ผู๎ปกครองไมํมีเวลาเอาใจใสํ ส าหรับปัจจัยด๎านอาจารย๑ที่ปรึกษาและปัจจัยด๎าน
สภาพแวดล๎อม ซึ่งพบวํามีปัญหาเล็กน๎อยคืออาจารย๑ที่ปรึกษาไมํคํอยมีเวลาในการให๎เข๎าพบและให๎
ค าปรึกษา สิ่งที่สนับสนุนการเรียนยังไมํเพียงพอ สัญญาณ Wi-Fi ไมํคํอยเสถียร ห๎องเรียน โต๏ะโรงอาหาร 
ห๎องน้ าภายในมหาวิทยาลัยไมํสะอาด  
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ข๎อเสนอแนะ 

แนวทางการแก๎ไขปัญหาการไมํส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินผล 
-  ปัจจัยด๎านสํวนตัว นิสิต นักศึกษาต๎องรู๎จักแบํงเวลาเรียนให๎เป็นมีความขยัน ใสํใจ ตั้งใจเรียน 

มีการวางแผนการเรียนโดยศึกษาคูํมือหนังสือเส๎นทางสูํบัณฑิต และศึกษาแผนตารางการเรียนของสาขา
ในแตํละภาคเรียนจากหนังสือเส๎นทางสูํบัณฑิต มีความรับผิดชอบในตนเอง ติดตามผลการเรียนอยูํเสมอ  

-  ปัจจัยด๎านครอบครัว นิสิต นักศึกษาต๎องสามารถรู๎จักชํวยแบํงเบาภาระทางบ๎านได๎ ผู๎ปกครอง
ควรมีเวลาเอาใจใสํสอบถามการเรียน และให๎ก าลังใจตํอบุตร หากเกิดปัญหาภายในครอบครัว นิสิต 
นักศึกษาไมํควรทิ้งการเรียนควรปรึกษาอาจารย๑ที่ปรึกษาเพ่ือวางแผนในการเรียน 

-  ปัจจัยด๎านการเงิน นิสิต นักศึกษาต๎องรู๎จักการใช๎เงินอยํางประหยัด หารายได๎พิเศษในชํวงปิด
ภาคเรียน เมื่อผู๎ปกครองให๎เงินคําธรรมเนียมการศึกษาควรรีบน ามาช าระให๎ตรงตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยควรมีทุนชํวยเหลือนิสิต นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องคําเทอม  

-  ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมในการเรียน ควรมีหนังสือ ต าราที่ทันสมัยและจ านวนเพียงพอส าหรับ
นิสิต นักศึกษา ควรมีการอัพเดทข๎อมูลขําวสารหรือการแจ๎งเตือนผํ านทาง SMS อีเมล๑ ไลน๑ แบบ
อัตโนมัติ หรือทาง Facebook ควรมีการประกาศเสียงตามสายเป็นชํวง ๆ ภายในห๎องเรียน ควรมีการ
ปรับปรุงอุปกรณ๑ในการเรียนการสอนให๎พร๎อมใช๎งาน โรงอาหารควรมีฝาปิดภาชนะเครื่องปรุงและท า
ความสะอาดโต๏ะกินข๎าว นิสิต นักศึกษาทุกคนต๎องชํวยกันรักษาความสะอาดห๎องเรียน ห๎องน้ า ควรมีการ
จัดระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่สีเขียวให๎นิสิต นักศึกษา  

-  ปัจจัยด๎านอาจารย๑ผู๎สอน มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการระเบียบเรื่องการสํงผลการเรียนให๎
ชัดเจนตามก าหนดปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย๑ผู๎สอนควรสํงผลการเรียนให๎ ตรงก าหนด                   
และมีการปรับปรุงสื่อการสอนและมีเทคนิคการสอนใหมํ ๆ อยูํเสมอให๎ทันกับยุคปัจจุบัน เพ่ือให๎นิสิต 
นักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น 

-  ปัจจัยด๎านอาจารย๑ที่ปรึกษา ควรมีการนัดพบนิสิต นักศึกษาทั้งระดับชั้นปีในชํวงเวลากํอนปิด
ภาคเรียนและเปิดภาคเรียนถัดมา เพ่ือนิสิต นักศึกษาจะได๎สามารถปรึกษาปัญหาตํางๆ เกี่ยวกับการ
เรียนได๎สะดวกมากขึ้น 

-  ปัจจัยด๎านโครงสร๎างหลักสูตร ส าหรับทางสาขาหลักสูตรควรเปิดรายวิชาที่ให๎นิสิต นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนให๎ตรงกับโครงสร๎างหลักสูตร ที่ยังมีการเรียนการสอนอยูํ ณ ปัจจุบัน และควรท าตาราง
เทียบรายวิชาระหวํางหลักสูตรเกํากับหลักสูตรใหมํให๎ชัดเจน เพ่ือประกาศทางหน๎าเว็บไซต๑ในชํวงกํอน
ลงทะเบียนเรียน หรือติดบอร๑ดของทางคณะ สิ่งที่ส าคัญคือตัวนิสิต นักศึกษาจะต๎องตรวจสอบรายวิชาที่
จะลงทะเบียนเรียนให๎ตรงกับโครงสร๎างหลักสูตรสาขาที่ก าลังศึกษาอยูํทุกครั้งกํอนลงทะเบียนในแตํละ
ภาคเรียน        
เอกสารอ๎างอิง 
ปัทมา จักษุรัตน๑. (2556) สาเหตุการไมํส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ . 
เชียงใหมํ. 
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วิลาวัลย๑ทองนิมิต และอังคณา สีมํวง (2557). สาเหตุการไมํส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

สังวาล ศิริ และ อมต ชุมพล (2556) การศึกษาสาเหตุของการไมํสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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การศึกษาวรรณศิลป์ในบทเพลงแสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

Analysis of Literary Language in Songs for Mourning to the Passing of  
His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) 

 
 วีรพล ลีมี1, นพดล ปัญญาพิสิฐพงศ์1, พรรณิการ์ แก้วสะอาด1, 

ธมนวรรณ ชัยแสง1, นภัทร อังกูรสินธนา2  
 

บทคัดยํอ 

 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได๎สร๎างความเศร๎าโศก
เสียใจแกํประชาชนชาวไทยเป็นอยํางมาก จึงมีการแตํงเพลงเพ่ือรํวมแสดงความอาลัยตํอการสวรรคต
ของพระองค๑ รวมทั้งถํายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค๑ วรรณศิลป์จึงเป็น
ศิลปะในการประพันธ๑อยํางหนึ่งที่ผู๎ประพันธ๑เลือกใช๎ เพ่ือให๎บทเพลงมีความไพเราะ อีกทั้งถํายทอด
อารมณ๑เศร๎าโศกเสียใจได๎อยํางแจํมชัด จึงน ามาสูํงานวิจัยในครั้งนี้ที่ต๎องการศึกษาวรรณศิลป์ในบทเพลง
แสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การวิจัย       
ในครั้งนี้เก็บรวบรวมบทเพลงแสดงความอาลัยจากเว็บไซต๑ 2 เว็บไซต๑ ได๎แกํ www.youtube.com และ 
www.lyrics.im ระหวํางวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมบทเพลง
ทั้งหมด 162 เพลง จากการวิเคราะห๑พบการใช๎วรรณศิลป์ 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การเลํนเสียงสัมผัส  2) การใช๎
ค า พบ 6 ลักษณะ ได๎แกํ การใช๎ค าราชาศัพท๑ ค าภาษาไทยถิ่น ค าซ้ า การซ้ าค า ค าซ๎อน และการหลากค า 
และ 3) การใช๎ภาพพจน๑ พบ 11 ประเภท ได๎แกํ อุปมา อุปลักษณ๑ บุคคลวัต อติพจน๑ อนุนามนัย ปฏิวาทะ 
ปฏิภาคพจน๑ อาวัตพากย๑ ปฏิรูปพจน๑ ปฏิปุจฉา และสัญลักษณ๑ 

ค าส าคัญ: วรรณศิลป์/ เพลง/ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

Abstract 

 The demise of Late King Bhumibol Adulyadej has brought the intense sadness 
to Thai people. So many artists composed songs for mourning his death and showing 
the history and works of his Majesty. Literary language is one of the song composing art 
that the artists use for melodious songs and expresses their emotions to listeners. This 
research aims to study the literary language in songs which express sadness of the 
demise of Late King Bhumibol Adulyadej. All 162 songs were collected from 2 websites: 
www.youtube.com and www.lyrics.im. Between October 13, 2016 - August 1, 2017. 
From analytical study 3 literary language types were found: 1) Rhymes, 2) Use of word 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.5ปี) คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภฏับ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
2 อาจารย๑ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.5ปี) คณะครศุาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 



 23 
วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

and 3) Figure of speech. In use of words type, we found six types namely royal word, 
dialect, reduplications, word repetition, synonymous compounds and synonym. In 
terms of figure of speech type, we found eleven types namely simile, metaphor, 
personification, hyperbole, synecdoche, oxymoron, paradox, synesthesia, allusion, 
rhetorical question and symbol. 

Keywords : Literary Language/ Songs/ His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

 

บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย๑ไทยที่ทรงครองราชย๑
ยาวนานที่สุดแหํงราชอาณาจักรไทย ตลอดระยะเวลาของการครองราชย๑นั้น พระองค๑ทรงงานหนักและ
ทรงตรากตร าพระวรกายอยํางมาก เพ่ือแก๎ไขปัญหาและความเดือดร๎อนให๎แกํประชาชนของพระองค๑ 
โดยไมํแบํ งแยกผิวพรรณ เชื้อชาติ  หรือศาสนา พระองค๑ เสด็จพระราชด าเนินไปยังที่ตํ างๆ  
ทั้งที่ใกล๎และไกล แม๎แตํถิ่นที่ทุรกันดารที่ไมํมีใครเข๎าถึงก็ตาม จนกํอให๎เกิดความเป็นอยูํที่ดี ด๎วย  
พระราชกรณียกิจนานัปการนี้ จึงท าให๎ประชาชนชาวไทยทุกคนตํางรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย๑
พระองค๑นี้อยํางมาก ดังที่ปรากฏตามถ๎อยค าในพระธรรมเทศนา ในการพระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล 
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง ความวํา “ทรงชนะใจปวงชน ทุกหมูํเหลําสถิตเป็นปูชนียบุคคลเป็นที่เทิดทูน
สักการบูชาของพสกนิกร ชาวไทยเป็นล๎นพ๎น” (กระทรวงแรงงาน, 2560)  

จากการสวรรคตของพระองค๑เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น ได๎สร๎างความเศร๎า
โศกเสียใจแกํประชาชนชาวไทยเป็นอยํางมากรัฐบาลประกาศให๎ไว๎ทุกข๑เป็นเวลาหนึ่งปี ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกหมูํเหลําตํางแสดงออกซึ่งความเศร๎าโศกเสียใจ ทั้งนี้เพ่ือแสดงความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค๑ โดยเฉพาะในแวดวงบันเทิง เหลําศิลปิน และนักประพันธ๑เพลง ตํางรํวมกันแตํง
เพลงเพ่ือแสดงออกถึงความอาลัยตํอการสวรรคตของพระองค๑ ทั้งนี้เนื่องจากเพลงเป็นบทประพันธ๑ที่มี
รูปแบบ ที่สามารถถํายทอดอารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎ประพันธ๑ไปสูํผู๎ฟังได๎งําย อีกทั้งเข๎าถึงกลุํมผู๎ฟังได๎
หลากหลาย ดังที่ ชมนาด กิจขันธ๑ (2542) ได๎กลําวถึงเพลงวําเป็นรูปแบบค าประพันธ๑ที่สั้น กะทัดรัด 
และมีสัมผัส เหมือนบทกลอน หากผู๎ประพันธ๑ใสํจังหวะและท านองเพ่ือให๎ขับร๎องได๎อยํางไพเราะขึ้น อีก
ทั้งสามารถถํายทอดอารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎ประพันธ๑ผํานเนื้อเพลงและท านองนั้น   

 แตํกระนั้นก็ดี การที่เนื้อเพลงจะถํายทอดอารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎ประพันธ๑ ที่เป็นนามธรรม ได๎
อยํางแจํมชัดนั้นและกระทบอารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎ฟังได๎นั้น จ าเป็นที่ผู๎ประพันธ๑จะต๎ องเลือกใช๎กลวิธี
ทางภาษาอันหลากหลาย โดยเฉพาะกลวิธีทางวรรณศิลป์หรือภาษาวรรณศิลป์ (Literary Language) 
อันเป็นศิลปะของการใช๎ภาษาในการแตํงหนังสือเพ่ือให๎เกิดอารมณ๑สะเทือนใจ ความคิด หรือจินตนาการ 
(สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548) เฉกเชํนเดียวกับบทเพลงแสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผู๎ประพันธ๑ได๎สรรค าและใช๎ศิลปะประเภทตํางๆ 
ของการประพันธ๑อยํางหลากหลายเพ่ือถํายทอดอารมณ๑ความเศร๎าโศกเสียใจของคนไทยที่มีตํอความ
สูญเสียพระมหากษัตริย๑อันเป็นที่รัก ดังตัวอยําง  
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“…ทั้งชาติร่ าไห๎ใจสับสน 
หยดน้ าตาหลั่งมาดั่งสายชล 
ไหลเอํอล๎นทํวมท๎นทุกดวงใจ…” 

(ใต๎พระบรมโพธิสมภาร ของ รวมศิลปินล๎านนา) 

 จากตัวอยําง ดังจะเห็นได๎วําผู๎ประพันธ๑ใช๎วรรณศิลป์หลากหลายในการประพันธ๑เพ่ือถํายทอด
อารมณ๑เศร๎าโศกเสียใจ ตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งการใช๎
นามนัย ในค าวํา “ชาติ” เพ่ือแทนคนไทยทั้งประเทศ การใช๎อุปมา เปรียบน้ าตาที่ไหลมากอยํางไมํขาด
สายเหมือนสายน้ า และการใช๎อนุนามนัยในค าวํา “ดวงใจ” เพ่ือแทนคนไทยทั้งประเทศ จากที่กลําวมานี้
จึงน ามาสูํค าถามการวิจัยที่วํา ผู๎ประพันธ๑ใช๎วรรณศิลป์ใดบ๎างในการประพันธ๑เพลงเพ่ือแสดงความอาลัย
ตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาวรรณศิลป์ในบทเพลงแสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาวรรณศิลป์ในบทเพลงแสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎เก็บรวบรวมบทเพลงที่แตํงขึ้นเพ่ือ
แสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากบริษัทต๎น
สังกัดทุกบริษัทและทุกแนวเพลงจากเว็บไซต๑ที่รวบรวมบทเพลง 2 เว็บไซต๑ ได๎แกํ www.youtube.com 
และ www.lyrics.im ระหวํางวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 
162 เพลง จากนั้น จึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาวรรณศิลป์และเพลง เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นจึงวิเคราะห๑วรรณศิลป์ที่ปรากฏในเพลง 
พร๎อมทั้งน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห๑ (Descriptive Analysis)  
 

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาวรรณศิลป์ในบทเพลงแสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจ านวน 162 เพลง จากการวิเคราะห๑ พบวรรณศิลป์
ในการประพันธ๑เพลง 3 ด๎าน ได๎แกํ การเลํนเสียงสัมผัส การใช๎ค า และการใช๎ภาพพจน๑ มีรายละเอียด
ดังนี้   
 

1. การเลํนเสียงสัมผัส 
การเลํนเสียงสัมผัส หมายถึงการเลือกใช๎ค าที่มีเสียงคล๎องจ๎องกัน กลําวคือเสียงที่คล๎องจ๎องนั้น

อาจเป็นเสียงพยัญชนะต๎นหรือที่เรียกวําสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษร หรือเสียงสระ หรือที่เรียกวํา
สัมผัสสระก็ได๎ การเลํนค าสัมผัสนี้จะชํวยให๎เพลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น เพราะเสียงที่สัมผัสคล๎องจอง
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กันนั้นจะสํงผลให๎เสียงที่ขับร๎องสอดรับคล๎องจองกันไป (เกศราพร พรหมนิมิตกุล, 2555; บุญเหลือ ใจ
มโน, 2549; สิทธา พินิจภูวดล และประทีป วาทิกทินกร: 2518) จากการวิเคราะห๑บทเพลง พบการเลํน
ค าสัมผัสทั้งสัมผัสเสียงพยัญชนะต๎น และสัมผัสเสียงสระ ทั้งในต าแหนํงตําง ๆ ทั้งที่ตํอเนื่องกันหรือหําง
กันสองหรือสามพยางค๑ ดังตัวอยําง 

 

ตัวอยํางที่ 1  

 “รํมโพธิ์ทองของแผํนดิน พระองค๑ทรงสิ้นสูํสวรรค๑คาลัย ทวยราษฎร๑ทั่วหล๎า หลั่ง
น้ าตาอาลัยชาวโลกเศร๎าโศกเสียใจพํอของเผําไทย ไมํหวนคืนมา…”  

     (รํมโพธิ์ทองของแผํนดิน ของ เสรี รุํงสวําง)  

จากตัวอยํางที่ 1 มีการเลํนเสียงสัมผัสคล๎องจอง ที่เป็นสัมผัสเสียงพยัญชนะต๎น ซึ่งเป็นเสียง
เดียวกัน โดยตัวอยํางที่ 1 มีการเลํนสัมผัสเสียงพยัญชนะเสียง /ซ/ ในพยางค๑ ทรง-สิ้น-สูํ-สะ (ในค าวํา 
“สวรรค๑”) และพยางค๑ เศร๎า-โศก-เสีย และเสียงพยัญชนะเสียง /ท/ ในพยางค๑ ทวย-ทั่ว 

 

ตัวอยํางท่ี 2 

 “…พํอไมํไปไหนพํออยูํในใจพํออยูํกับเรา ทุํงนาหรือวําป่าเขาพํออยูํกับเราพํอไมํไป
ไหน…” 

  (พํอไมํไปไหนของ นีโนํ กนกวรรณ, องุํน กรรณิกาและก๎อย ปรียานุช) 

จากตัวอยํางที่ 2 มีการเลํนเสียงสัมผัสคล๎องจอง ที่เป็นสัมผัสเสียงสระ ได๎แกํ การเลํนเสียงสัมผัส
เสียงสระ /อะ/ ในพยางค๑ ไมํ-ไป-ไหน และในพยางค๑ ใน-ใจ และมีการเลํนเสียงสัมผัสเสียงสระ /อา/ ใน
พยางค๑ นา-วํา-ปุา 

 

2. การใช๎ค า 

ในด๎านการใช๎ค านั้น คณะผู๎วิจัยพบวําผู๎ประพันธ๑เลือกใช๎ค าที่หลากหลาย ทั้งนี้เพ่ือความไพเราะ
ของบทเพลง และสื่ออารมณ๑ความรู๎สึกเศร๎าโศกเสียใจ รวมทั้งเพ่ือให๎ผู๎ฟังสามารถเข๎าถึงความหมายของ
บทเพลงที่ผู๎ประพันธ๑ต๎องการจะสื่อให๎ได๎มากที่สุด จากการวิเคราะห๑บทเพลงพบลักษณะการใช๎ค า  6 
ลักษณะ ได๎แกํ การใช๎ค าราชาศัพท๑ การใช๎ค าภาษาถิ่น การใช๎ค าซ้ า การซ้ าค า การใช๎ค าซ๎อน และการ
หลากค า มีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 การใช๎ค าราชาศัพท์ หมายถึงการน าค าศัพท๑ที่ใช๎เฉพาะแกํพระมหากษัตริย๑หรือ 
พระบรมวงศานุวงศ๑ (ส านักงานเสริมสร๎างเอกลักษณ๑ของชาติ, 2537: 1) มาใช๎ในการประพันธ๑เพลง ทั้งนี้
เนื่องจากบทเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงจ าเป็นต๎องใช๎
ภาษาให๎เหมาะสม การเลือกใช๎ภาษาให๎เหมาะสมแกํบุคคลที่สื่อสารนี้ เป็นความงามของการใช๎ภาษา
อยํางหนึ่งของภาษา เนื่องจากภาษาให๎ความส าคัญกับบุคคลที่สื่อสารด๎วยเป็นอยํางมาก ดังจะเห็นได๎วํา
ภาษาไทยนั้นมีค าพ๎องความหมายจ านวนมาก แตํก็ไมํได๎เป็นค าพ๎องความหมายที่แท๎จริง ทั้งนี้อาจมีความ
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แตกตํางกันที่ท าเนียบภาษาหรือสถานการณ๑ของการใช๎  ดังค าราชาศัพท๑เป็นต๎น ที่ต๎องใช๎แกํ
พระมหากษัตริย๑หรือพระบรมวงศานุวงศ๑ อยํางไรก็ดี จากการศึกษาพบวําค าราชาศัพท๑ที่ใช๎นั้นมักเป็นค า
ที่คนทั่วไปเข๎าใจความหมาย และไมํได๎ใช๎ถูกต๎องตามแบบแผนของหลักภาษาไทยไปทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือ
ต๎องการให๎คนทั่วไปเข๎าใจความหมายของเนื้อเพลง รวมทั้งเพ่ือความไพเราะของการลงจังหวะและสัมผัส
ในบทเพลง ดังตัวอยําง 

ตัวอยํางท่ี 3 

  “…สุดเขตแดนของไทย มั่นในใจ เพราะพระองค์ ผู๎ทรงเป็นมิ่งขวัญเรา ชนชาติไทย
หมดดวงใจให๎ไป ถวายไว๎แดํพระองค์ ด๎วยเศียรเกล๎า ฉันกราบลงแทบพระบาท…”  

                (อยูํนิรันดร ของ วงพอส) 

 จากตัวอยํางท่ี 3 มีการใช๎ค าราชาศัพท๑ค าวํา “พระองค๑” ซึ่งเป็นค าบุรุษสรรพนามที่ 3 เมื่อต๎อง
กลําวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งปรากฏค าราชาศัพท๑ค าวํา “พระบาท” 
ที่หมายถึง เท๎า 
 

2.2 การใช๎ค าภาษาถิ่น แม๎วําเนื้อเพลงที่ประพันธ๑สํวนมากจะเป็นภาษาไทยมาตรฐาน แตํก็
ปรากฏการใช๎ค าภาษาถิ่นตํางๆ ซึ่งเป็นภาษายํอยของภาษาไทยที่แตกตํางกันไปตามท๎องถิ่นด๎วย (อมรา 
ประสิทธิ์รัฐสินธ๑, 2542) ทั้งนี้เพ่ือแสดงให๎เห็นวําคนไทยทุกถิ่นฐานเสียใจและอาลัยตํอการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอยํางมาก รวมทั้งให๎คนในทุกถิ่นฐานสามารถ
เข๎าใจเนื้อหาของบทเพลงได๎อยํางแจํมชัด จากการวิเคราะห๑พบการใช๎ค าภาษาถิ่นเหนือและถิ่นอีสาน 
รวมทั้งมีการขับร๎องด๎วยส าเนียงภาษาถ่ิน ดังตัวอยําง 

 

 ตัวอยํางที่ 4 

  “ฟูาบดมืดคล้ า สายน้ าหยุดไหล ผํอยอดป๋ายใบ ไม๎บํอไหวบํอเซิ้ง สายลมหยุดนิ่ง 
บํอปั๊ดกิ่งไม๎เนิ้ง สิ้นแล๎วตี้เปิ้ง ของสยามเมืองไทย จอมมหากษัตริย๑ ของปวงชนตังหลาย ได๎จากหมูํเฮา
ไป แผํนดินไทยหมองเศร๎า หกสิบล๎านหัวใจ๋ คนไทยปวดร๎าว…” 

  (ซอพํอหลวงของแผํนดิน ของรวม 24 ศิลปินชํางซอ) 

 จากตัวอยํางที่ 4 มีการใช๎ค าภาษาถิ่นเหนือ ค าวํา ผํอ หมายถึง ดู, ป๋าย หมายถึง ปลาย จาก
ข๎อความ “ผํอยอดป๋ายใบ” จึงหมายถึง มองดูยอดปลายไม๎ที่ไมํมีการเคลื่อนไหว ซึ่งค าวํา บํ หมายถึง  
ไม,ํ บํอเซ้ิง หมายถึง ไมํเคลื่อนไหว, ปั๊ด หมายถึง พากัน, เนิ้ง หมายถึง เอน เอียง, ตี้เปิ้ง หมายถึง ที่เพ่ิง 
โดยในบทเพลงกลําวถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่เพ่ิงของประชาชน
ชาวไทย ได๎จากหมูํเฮาไป ค าวํา เฮา หมายถึง เรา ท าให๎แผํนดินไทยหมองเศร๎าหกสิบล๎านหัวใจ๐ คนไทย
ปวดร๎าว ค าวําหัวใจ๐ หมายถึง หัวใจ 
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ตัวอยํางท่ี 5 

  “พ่ีน๎องเอ๐ย พี่น๎องเอย บํมีหยังมาเทียมได๎ ความยิ่งใหญํมหาศาล ไทยฮํมเย็นสุขส าราญ 
พํอทรงงานดอกคุ๎มเกล๎า เม่ือยน าเฮามาโดนแล๎ว ถึงเวลาฟูาเอ่ินซื่อฮักส่ าได๋บํอาจยื้อ คิดฮอดส่ าได๋บํ
อาจยื้อ ยอมคืนพํอขึ้นสวรรค๑ สํงทํานพํอขึ้นสวรรค๑ เด๎น๎อ…” 

(ล าภูไทด๎วยหัวใจที่รักพํอ ของครูสลา คุณวุฒิ, แมํบานเย็น รากแกํน, อ๊ีด โปงลาง, ตุ๏กก้ี สุดารัตน๑) 

 จากตัวอยํางที่ 5 มีการใช๎ภาษาถิ่นอีสาน ค าวํา บํมีหยัง หมายถึง ไมํมีอะไร โดยจากบทเพลง 
กลําวถึงความยิ่งใหญํของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หาอะไรมาเทียบเทียมไมํได๎ 
ท าให๎ประเทศไทยรํมเย็น ค าวํา ฮํม หมายถึง รํม, เมื่อย หมายถึง เหนื่อย, น า หมายถึง ด๎วย, เฮา 
หมายถึง เรา, โดน หมายถึง นาน จากข๎อความ “เมื่อยน าเฮามาโดนแล๎ว” จึงหมายถึง เหนื่อยกับเรามา
นานแล๎ว และค าวํา เอ่ิน หมายถึง เรียก, ซื่อ หมายถึง ชื่อ, ฮัก หมายถึง รัก, ส่ าได๐ หมายถึง เทําไร  
 

2.3 การใช๎ค าซ้ า หมายถึงการน าค ามากลําวหรือเขียนซ้ ากันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความหมายในลักษณะตําง ๆ เชํน เพ่ิมหรือลดน้ าหนักของความหมายหรือเป็นการเน๎นย้ า
การกระท าหรือกริยาอาการ เป็นต๎น (สุนันท๑ อัญชลีนุกูล, 2552: 24) ดังตัวอยําง 

 

ตัวอยํางท่ี 6 

 “…ดีใจ ดีใจที่ได๎เกิดมามีในหลวงน าพา สํองทางสวํางไสว…” 

(รักพํอสุดหัวใจ ของ ดาว มยุรีย๑) 

จากตัวอยํางท่ี 6 มีการใช๎ค าซ้ าในค าวํา “ดีใจ” เป็นการซ้ าค ากริยาเพ่ือย้ าความหมายของค าให๎
ชัดเจนมากขึ้น จากบทเพลงข๎างต๎นสื่อความหมายวํารู๎สึกดีใจเป็นอยํางมากที่มีพระบาทสมเด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นต๎นแบบในการด าเนินชีวิต 

 

2.4 การซ้ าค า หมายถึงการใช๎หรือกลําวค าหรือกลุํมค าซ้ า ๆ กันในประโยคตําง ๆ ทั้งนี้เพ่ือ
ต๎องการเน๎นย้ าถ๎อยค าที่กลําวให๎โดดเดํนชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังตัวอยําง  

 

ตัวอยํางท่ี 7 

 “…เหนื่อยพอแล๎ว พํอเหนื่อยพอแล๎ว ตํอไปให๎เป็น หน๎าที่ของเรา…” 

   (พํอเหนื่อยพอแล๎วของกลุํมศิลปิน นักร๎อง นักดนตรีเชียงใหมํ) 

จากตัวอยํางที่ 7 มีการซ้ ากลุํมค า “เหนื่อยพอแล๎ว” ทั้งในประโยค “เหนื่อยพอแล๎ว” และ
ประโยค “พํอเหนื่อยพอแล๎ว” ทั้งนี้เ พ่ือต๎องการเน๎นย้ าถึงการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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2.5 การใช๎ค าซ๎อน หมายถึงการเลือกใช๎ค าที่เกิดจากน าค าที่มีความหมายเหมือนกัน คล๎ายกัน 
หรือตรงกันข๎ามกันมารวมกัน (สุนันท๑ อัญชลีนุกูล, 2552: 32) ทั้งนี้เพ่ือต๎องการเน๎นความหมาย และให๎
ความหมายของค าที่ต๎องการสื่อนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอยําง 

 

 ตัวอยํางที่ 8 

 “…ตอนบํายสาม 52 นาทีได๎ฟังประกาศ ความโศกเศร๎าเข๎ามาทันที…” 

(พํอไมํไปไหน ของ นีโนํ กนกวรรณ, องุํน กรรณิกา, ก๎อย ปรียานุช) 
 จากตัวอยํางที่ 8 มีการใช๎ค าซ๎อนคือค าวํา “โศกเศร๎า” ซึ่งทั้งค า “โศก” และ “เศร๎า” ตํางมี
ความหมายวํา ความทุกข๑ ความเศร๎า ความสลด ไมํเบิกบาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ทั้งนี้เพ่ือ
ต๎องการเน๎นย้ าให๎เห็นถึงความทุกข๑ ความเศร๎าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยที่มีตํอการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

2.6 การหลากค า เป็นการใช๎ค าหรือกลุํมค าที่มีความหมายเหมือน คล๎ายคลึงกัน หรืออยูํใน 
แวดวงความหมาย หรือแวดวงภาษาเดียวกัน มาใช๎กลําวถึงบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจาก  
บทเพลงที่ประพันธ๑ขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค๑เพ่ือแสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นจึงปรากฏค าหรือกลุํมค าที่มีความหมายเกี่ยวกับความเศร๎าโศก
เสียใจจ านวนมาก เชํน โศก โศกศัลย๑ จาบัลย๑ อาลัย เป็นต๎น ดังตัวอยําง  

 

ตัวอยํางที่ 9 

 “…บํายสามโมงห๎าสิบสองนาทีกวําเมื่อสิบสามตุลาพาโศกศัลย์สองพันห๎าร๎อยห๎าสิบเก๎า
ต๎องจาบัลย์วันพฤหัสวันนั้นแสนอาลัยพระคุณพํอมากล๎นเกินจะเปรียบเอกภพยังเทียบเปรียบไมํไหว…” 

(ลึกสุดใจอาลัยพํอหลวงของ วัชราภรณ๑ สมสุข) 

จากตัวอยํางที่ 9 พบการใช๎ค าศัพท๑ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเศร๎าโศกเสียใจ 3 ค า ได๎แกํ 
โศกศัลย๑ จาบัลย๑ และอาลัย ทั้งนี้เพ่ือใช๎สื่ออารมณ๑ความรู๎สึกเสียใจตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 นอกจากนี้  ยังปรากฏการใช๎ค าหรือกลุํมค า ที่ ใช๎ อ๎างถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช เชํน พระภูมินทร๑ องค๑จอมราชันย๑ มหาบพิตร พํออยูํหัว พํอหลวง พระราชา  
พระเจ๎าแผํนดิน พระเจ๎าอยูํหัว พระภูมิพล พระปรเมศวร๑ พระมหามงคล พระทรงธรรม๑ มหาราชัน  
มหาราชา องค๑ภูมินทร๑ องค๑ราชา องค๑เหนือหัว ภูวนัย ในหลวง เป็นต๎น ดังตัวอยําง  
 

 ตัวอยํางที่ 10 

  “…องค๑พํอหลวงของแผํนดิน องค์ภูมินทร์ของเราชาวไทย ค าพํอสอนยังตรึงตราไว๎ไมํ
อาจลบเลือนองค๑พํอหลวงของแผํนดินองค์ภูมินทร์มหาราชา จะจงรักและขอเป็นข๎ารองพระบาททุก
ชาติไป…” 

(องค๑ภูมินทร๑ มหาราชา ของ อู๏ด หัวล าโพง, วงจ าเป็น) 
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จากตัวอยํางที่ 10 พบการใช๎ค าที่อ๎างถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4 
ค า ได๎แกํ พํอ พํอหลวง องค๑ภูมินทร๑ และองค๑ภูมินทร๑มหาราชา 

 

3. การใช๎ภาพพจน์ 
 ภาพพจน๑เป็นศิลปะในการประพันธ๑อยํางหนึ่ง อันเป็นการใช๎ถ๎อยค าอยํางมีชั้นเชิงเพ่ือให๎ผู๎อําน
เกิดจินตภาพตาม รวมทั้งเข๎าใจเนื้อหาของบทเพลงได๎อยํางลึกซึ้ง (วิภา กงกะนันท๑, 2522; กอบกุล อิง
คทานนท๑, 2540; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; สมเกียรติ รักษ๑มณี, 2551) จากการวิเคราะห๑บทเพลง
แสดงความอาลัยตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พบการใช๎
ภาพพจน๑ 11 ประเภท ดังนี้  
 

3.1 อุปมา (Simile) หมายถึงการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยสองสิ่งนั้นมีลักษณะ
เดํนบางประการรํวมกัน ซึ่งมักใช๎ค าเปรียบเทียบวํา เหมือน คล๎าย ดัง ดั่ง คล๎าย ดุจ ราว ราวกับ  เป็น
ต๎น (วิภา กงกะนันท๑, 2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; สมเกียรติ รักษ๑มณี, 2551) ดังตัวอยําง   

 

ตัวอยํางท่ี 11 

 “…ขาดพํอเหมือนเรือถํอหัก เราจงรักสามัคคีกันไว๎ท าตามค าสอนของพํอ…” 

 (ฟูาร๎องไห๎ ของ รวมศิลปินลูกทํุงไทย) 
 จากตัวอยํางท่ี 11 มีการเปรียบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเหมือน ไม๎ถํอ
เรือ ทั้งนี้เนื่องจากพระองค๑ทรงพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎า เทียบได๎กับ ไม๎ถํอเรือ ที่ใช๎ส าหรับยันดิน
ใต๎ท๎องน้ าเพ่ือให๎เรือเคลื่อนที่ไปข๎างหน๎าเชํนกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)   
 

ตัวอยํางที่ 12 

  “…ทัง้ชาติร่ าไห๎ใจสับสนหยดน้ าตาหลั่งมาดั่งสายชลไหลเอํอล๎นทํวมท๎นทุกดวงใจ…” 

 (ใต๎พระบรมโพธิสมภาร ของ รวมศิลปินล๎านนา) 
จากตัวอยํางที่ 12 มีการเปรียบปริมาณน้ าตาที่มาจากความเสียใจของประชาชนชาวไทยที่มีตํอ

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วํามีปริมาณมากเหมือนกับสายชล 
ซึ่งหมายถึงสายน้ า หรือแมํน้ า 

 

3.2 อุปลักษณ์ (Metaphor) หมายถึงการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยสองสิ่งนั้นมี
ลักษณะเดํนบางประการรํวมกัน ซึ่งมักใช๎ค าเปรียบด๎วยค าวํา เป็นคือ เทําหรือบางครั้งอาจไมํใช๎ค าแสดง
การเปรียบเทียบแตํผู๎อํานสามารถเข๎าใจได๎ (วิภา กงกะนันท๑, 2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; 
สมเกียรติ รักษ๑มณี, 2551) ดังตัวอยําง 

 

ตัวอยํางท่ี 13 

  “…พํอไมํได๎จากเราไปไหนพํออยูํในใจของลูกทุกคน…” 

 (พํอไมํได๎จากเราไปไหน ของ หทัยรัตน๑ วรรณรัตน๑) 
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จากตัวอยํางที่ 13 มีการใช๎อุปลักษณ๑ โดยเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ผู๎เป็นพระมหากษัตริย๑ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงหํวงใยพสกนิกรชาวไทยตลอด
ระยะเวลาที่พระองค๑ทรงครองราชย๑ กับพํอ ผู๎ที่มีพระคุณ คอยดูแลลูกด๎วยความหํวงใยนอกจากนี้ ยังมี
การเปรียบ ประชาชนชาวไทย ที่ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค๑ วําเป็น ลูก ที่ได๎รับการเลี้ยงดู 
หํวงใยจากพํอ  

 

ตัวอยํางท่ี 14 

 “…ด๎วยผลบุญพํอกํอเป็นสะพานทอดรอ น าพํอสูํสรวงสวรรค๑…” 

(ฟูาร๎องไห๎ ของ รวมศิลปินลูกทุํงไทย) 

จากตัวอยํางที่ 14 มีการใช๎อุปลักษณ๑ โดยเปรียบ ผลบุญ เป็น สะพาน ทั้งนี้เนื่องจาก สะพาน
เป็นสิ่งที่สร๎างขึ้นเพ่ือใช๎ข๎ามยังจุดหมาย เฉกเชํนเดียวกับ ผลบุญ ที่จะน าผู๎สร๎างไปยังจุดหมาย ซึ่งก็คือ
สวรรค๑ ในเนื้อเพลงนี้จึงเปรียบผลบุญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎ทรงกระท า 
กับสะพานที่จะน าพระองค๑ไปยังสรวงสวรรค๑  

 

3.3 บุคคลวัต (Personification) หมายถึงการให๎สิ่งที่ไมํใชํมนุษย๑กระท ากิริยาอาการ 
เฉกเชํนเดียวกับมนุษย๑ (วิภา กงกะนันท๑, 2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; สมเกียรติ รักษ๑มณี, 
2551) ดังตัวอยําง 

  ตัวอยํางท่ี 15 

  “…13 ตุลาคม วันที่คนทั้งชาติไมํอาจลืม วันที่สวรรค๑และก็ท๎องฟูาได๎เทวดากลับคืนมี
ต านานเรื่องเลํารักใดจะเทียมเทํา เมฆฝนก็ซึมเศร๎าท๎องฟ้าก็เงียบเหงา…” 

(กวีลายกนกของ CP สมิง Feat. Edit Room) 

 จากตัวอยํางท่ี 15 มีการให๎เมฆฝน ซึ่งเป็นสิ่งไมํมีชีวิต กระท ากิริยาอาการ ซึมเศร๎า ซึ่งเป็นกิริยา
อาการของสิ่งมีชีวิตอยํางมนุษย๑ ทั้งนี้เพ่ือต๎องการสื่อถึงความเศร๎าโศกเสียใจของคนไทยที่ตํอการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แม๎แตํเมฆฝนก็ยังรู๎สึกเศร๎าหมอง สิ้นหวัง และ
เปลําเปลี่ยว  
 

ตัวอยํางท่ี 16 

  “…ดินฟ้านั้นยังร๎องไห๎ น้ าตาคนไทยหลั่งไปทุกที่…” 

(พํอของฉัน ของ วิรดา วงศ๑เทวัญ) 

 จากตัวอยํางที่ 16 ค าวํา ร๎องไห๎ หมายถึง อาการที่น้ าตาไหลเพราะประสบอารมณ๑อันแรงกล๎า 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 974) ซึ่งค าดังกลําวเป็นอาการของมนุษย๑ แตํในบทเพลงนี้ผู๎ประพันธ๑ได๎
น ามาเป็นอาการของแผํนดินและท๎องฟูา ซึ่งเป็นสิ่งไมํมีชีวิตให๎มีกิริยาอาการเหมือนกับมนุษย๑ “ดินฟูานั้น
ยังร๎องไห๎” อันเนื่องมาจากเหตุการณ๑สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 
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3.4 อติพจน์ (Hyperbole) หมายถึงการกลําวถ๎อยค าที่มีเนื้อความเกินความจริง อันเป็น 
การถํายทอดความรู๎สึกเพ่ือเน๎นย้ าความหมายของเรื่องที่ต๎องการสื่อให๎หนักแนํนยิ่งขึ้น (วิภา กงกะนันท๑, 
2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; สมเกียรติ รักษ๑มณี, 2551) ดังตัวอยําง 

 

ตัวอยํางท่ี 17 

  “…สายตาที่คอยหํวงใยพวกเรา 70 ล๎านน้ าตาแสนเศร๎า ไหลนองทั่วแผํนดินไทย…” 

(ด๎วยน้ าตาที่อาลัยพํอ ของ กรีฑา ศรีแพง) 

 จากตัวอยํางที่ 17 มีการใช๎อติพจน๑ในถ๎อยค า “ไหลนองทั่วแผํนดินไทย” เพ่ือเน๎นย้ าถึง 
ความเสียใจมากของประชาชนชาวไทยตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วน้ าตาจากความเสียใจนี้ ไมํสามารถมีมากถึงขนาดไหลนองหรือค๎างขัง
ทั่วทั้งประเทศได๎   
 

3.5 อนุนามนัย (Synecdoche) หมายถึงการใช๎ค าหรือวลีที่เป็นสํวนประกอบของสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง มาใช๎หมายแทนถึงสิ่งนั้นทั้งหมด (วิภา กงกะนันท๑ , 2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; 
สมเกียรติ รักษ๑มณี, 2551) ดังตัวอยําง 

 

ตัวอยํางท่ี 18 

  “…สองหูที่คอยรับฟังปัญหามากมายสองแขนโอบอ๎ุมคุ๎มภัยให๎ลูกหลานดวงตาที่คอย
จ๎องมองทุกรายละเอียดของงานเพ่ือประชาชนที่ทํานรักและเมตตา…” 

 (ถึงคนบนฟูา ของ บัว บัณชติา) 

 จากตัวอยํางที่ 18 ปรากฏการใช๎อนุนามนัยในค าวํา หู แขน และ ดวงตา ซึ่งเป็นสํวนประกอบ
ของมนุษย๑ ซึ่งในเนื้อเพลงนี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพ่ือต๎องการ
สื่อความหมายวําพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช๎ทั้งพระกรรณ พระหัตถ๑ และ
พระเนตร รับฟังปัญหา รวมทั้งแก๎ปัญหาให๎ประชาชนของพระองค๑  
 

3.6 ปฏิวาทะ (Oxymoron) หมายถึงการกลําวถ๎อยค าหรือวลีที่มีความหมายขัดกันหรือ
ขัดแย๎งกัน กลําวคือเนื้อความของทั้งสองถ๎อยค าหรือวลีนั้นไมํมีความเป็นไปได๎ที่จะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ความ
ขัดแย๎งกันนี้กํอให๎เกิดความเดํน ความหมายใหมํ รวมทั้งมีผลตํออารมณ๑ของผู๎ฟัง (วิภา กงกะนันท๑ , 
2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; สมเกียรติ รักษ๑มณี, 2551) ดังตัวอยําง 

 

ตัวอยํางท่ี 19 

 “จากไปแล๎ว แตํไมํเคยหายไป ยังชัดเจนในหัวใจ ในดวงตา…”  

(แก๎วตาในดวงใจ ของ รวมศิลปินชํอง 7) 
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จากตัวอยํางท่ี 19 มีการน าถ๎อยค าที่มีความหมายขัดแย๎งกัน และไมํมีความเป็นไปได๎ที่จะเกิดขึ้น
จริง โดยได๎กลําวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต แตํพระองค๑ก็ไมํเคย
หายไป ซึ่งในความเป็นจริงเมื่อเสด็จสวรรคต พระองค๑ก็ต๎องหายไปจากแผํนดินนี้แล๎ว การใช๎ภาษาเชํนนี้
ก็เพ่ือเร๎าอารมณ๑ความรู๎ของผู๎ฟังให๎ลดความเศร๎าโศกเสียใจ ที่แม๎พระองค๑จะสวรรคต แตํพระองค๑ก็ยังคง
อยูํในใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป 

 

3.7 ปฏิภาคพจน์ (Paradox) หมายถึงการใช๎รูปภาษาที่ขัดกันหรือตรงกันข๎ามกัน คล๎าย
กับปฏิวาทะ แตํในความขัดกันของปฏิภาคพจน๑นั้น มีความเป็นไปได๎ที่จะเกิดขึ้นจริง การที่ผู๎ประพันธ๑
เพลงเลือกใช๎ภาพพจน๑ประเภทนี้ก็เพ่ือให๎เนื้อเพลงมีความเดํน รวมทั้งเพ่ิมน้ าหนักของความหมายของค า
ที่ขัดกัน อันมีผลตํออารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎ฟัง (วิภา กงกะนันท๑ , 2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; 
สมเกียรติ รักษ๑มณี, 2551) ดังตัวอยําง 

 

ตัวอยํางท่ี 20 

 “....อุปสรรคมากมาย แตํใจไมํเคยอํอนล๎า เพราะรู๎ดีวํามีพํอคอยหํวงใยเหนื่อยอยํางไร
ไมํท๎อ ข๎อนี้พํอสอนเอาไว๎ล าบากกาย แตํหัวใจนั้นเป็นสุข....” 

(อยําหํวงเลยนะพํอของ ติ๊กชนัญอาร๑สยาม) 

จากตัวอยํางที่  20 มีการใช๎รูปภาษาที่ขัดกัน คือค าวํา “ล าบาก” กับ “เป็นสุข” ทั้งที่ในความ
เป็นจริงเมื่อคนเรายากล าบาก ก็ยํอมน าซึ่งความทุกข๑ แตํในเนื้อเพลงนี้เลือกใช๎ค าวํา “เป็นสุข” เพ่ือ
กํอให๎เกิดความขัดกันของรูปภาษา ทั้งนี้เพ่ือต๎องการเร๎าอารมณ๑ของผู๎ฟังเพลง ที่วําแม๎จะยากล าบาก 
หรืออํอนล๎าเทําไรก็ตาม เราก็ยังมีความสุขอยูํ เพราะเชื่อวําพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชจะทรงคอยหํวงใยและเคียงข๎างประชาชนของพระองค๑ตลอดไป 

 

3.8 อาวัตพากย์ (Synesthesia) หมายถึงการใช๎ค าบํงการรับรู๎ด๎วยอวัยวะที่แปลกไปจากปกติ 
เชํน จมูก ใช๎รับรู๎กลิ่น แตํน ามาใช๎รับรส เป็นต๎น ทั้งนี้เพ่ือให๎สิ่งที่กลําวถึง ซึ่งมักเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ให๎
มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (วิภา กงกะนันท๑, 2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; สมเกียรติ รักษ๑มณี, 
2551) ดังตัวอยําง  

 

ตัวอยํางท่ี 21 

 “…แตํหลับตาฝัน ครั้งใด กลิ่นอายความรักนั้นยังคงอยูํเหมือนเดิม…” 

      (เพลงรักจากฟูา ของ โปเตโต๎) 

จากตัวอยํางที่ 21 มีการใช๎อาวัตพากย๑ คือ “กลิ่นอายความรัก” ทั้งนี้ความรักเป็นสิ่งที่รับรู๎ผําน
ทางความรู๎สึก แตํในบทเพลงนี้ใช๎วิธีการรับรู๎ความรักผํานทางกลิ่นซึ่งเป็นการรับรู๎ที่ผิดแปลกไปจากความ
เป็นจริง ทั้งนี้เพ่ือท าให๎ความรัก ซึ่งเป็นอารมณ๑ความรู๎สึกและเป็นนามธรรมมากนั้น ให๎มีความเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นเฉกเชํนเดียวกับกลิ่นตํางๆ ที่มีความเป็นรูปธรรมมากกวํา  
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3.9 ปฏิรูปพจน์ (Allusion) หมายถึงการอ๎างถึงบุคคล สิ่งที่มีชื่อเสียง หรือน าข๎อความที่เป็น 

ที่รู๎จักกันดี ของกวี นักปราชญ๑ รัฐบุรุษ สุภาษิต มากลําวหรือน ามาดัดแปลงให๎มีลักษณะคล๎ายกัน  
(วิภา กงกะนันท๑, 2522) ดังตัวอยําง 

 

ตัวอยํางท่ี 22 

  “…เราจะปกครองแผํนดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามทุกถ๎อย
ทุกค าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว…” 

    (รอยยิ้มพํอของ แอ๏ด คาราบาว Feat. ปาน ธนพร) 
 

 จากตัวอยํางที่22  มีการน าพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความวํา    
“เราจะปกครองแผํนดินโดยธรรมเพื่อประโยชน๑สุขของมหาชนชาวสยาม” มากลําวไว๎ในบทเพลง 
 

 3.10 ปฏิปุจฉา (Rhetorical Question) หมายถึงการใช๎รูปประโยคค าถาม แตํไมํได๎มีเจตนา
ถามเพ่ือต๎องการค าตอบแตํอยํางใด ทั้งนี้เนื่องจากประพันธ๑เชื่อวําผู๎ฟังรู๎ค าตอบนั้นดีอยูํแล๎ว แตํต๎องการ
เน๎นย้ า เรียกร๎องความสนใจผู๎ฟัง หรือให๎ข๎อคิดแกํผู๎ฟัง (วิภา กงกะนันท๑, 2522) ดังตัวอยําง 
 

ตัวอยํางท่ี 23 

  “…อยากรู๎บ๎างไหม วําท าไมพํอมีเหตุผลใด ที่ต๎องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักที 
แล๎วเราจะรู๎ดีวําค าตอบคืออะไร…” 

        (เหตุผลของพํอ ของ เบิร๑ด ธงไชย แมคอินไตย๑) 

 จากตัวอยํางท่ี 23 ผู๎ประพันธ๑เลือกใช๎รูปประโยคค าถาม “…อยากรู๎บ๎างไหม วําท าไมพํอมีเหตุผล
ใด ที่ต๎องเหนื่อยขนาดนี้...” ทั้งนี้เพ่ือเน๎นย้ าให๎ผู๎ฟังตระหนักถึงพระราชภาระของพระองค๑ ที่ทรงท างาน
หนัก ก็เพ่ือประโยชน๑สุขของประชาชน ดังปรากฏค าตอบที่ข๎อความตํอมา  
 
 3.11 สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึงการน าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาใช๎แทนอีกสิ่งหนึ่งที่มีความหมาย
แตกตํางกันออกไป หรือไมํมีความเกี่ยวข๎องหรือสัมพันธ๑กัน เชํน นกพิราบ เป็นสัญลักษณ๑ของสันติภาพ 
เป็นต๎น ทั้งนี้ สิ่งที่ใช๎เป็นสัญลักษณ๑อาจเป็นสากลหรือไมํสากล ขึ้นอยูํกับการตกลงใช๎รํวมกันของคนใน
สังคม (วิภา กงกะนันท๑, 2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548) ดังตัวอยําง 
 

ตัวอยํางท่ี 24 

  “…เสียงครวญคร่ าไปท่ัวขวานทองความหมํนหมองครอบครองอยูํทั่วไทยแม๎แตํฟูาก็ยัง
ร๎องไห๎เหมอืนรู๎ใจคนไทยอาลัยอาวรณ๑…” 

             (ฟูาร๎องไห๎ ของ รวมศิลปินลูกทํุงไทย) 
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 จากตัวอยํางที่ 24 มีการใช๎ “ขวานทอง” ให๎เป็นสัญลักษณ๑แทนประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก
รูปพรรณสัณฐานของประเทศมีลักษณะคล๎ายขวาน อีกทั้งคนไทยมีความเชื่อวําดินแดนแถบนี้เป็น
ดินแดนแหํงทองทีเ่จริญรุํงเรือง หรือที่เรียกวํา สุวรรณภูมิ ดังนั้นจึงแทนประเทศไทยด๎วย ขวานทอง 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาในครั้งนี้พบวํา กลวิธีที่ผู๎ประพันธ๑ใช๎ในการประพันธ๑เพลงเพ่ือแสดงความอาลัยตํอ  
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น สอดคล๎องกับแนวคิดของ
นักวิชาการทางภาษาไทยหลายคน (วิภา กงกะนันท๑, 2522; สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, 2548; สมเกียรติ 
รักษ๑มณี, 2551) ที่ได๎กลําวถึงแนวคิดของวรรณศิลป์หรือศิลปะการประพันธ๑วําจะเกิดขึ้นได๎ทั้งในระดับ
ของเสียงสัมผัส การเลือกใช๎ค า และการใช๎ภาพพจน๑ อีกทั้งวรรณศิลป์เหลํานี้จะชํวยสํ งเสริมให๎ผลงาน
ของผู๎ประพันธ๑มีคุณคํา โดยเฉพาะคุณคําทางวรรณศิลป์ รวมทั้งยังสอดคล๎องกับงานวิจัยอ่ืน ๆ (เกศราพร 
พรหมนิมิตกุล, 2555; สุนทรี ดวงทิพย๑, 2558) ที่ศึกษาวรรณศิลป์ในเพลง ดังนั้นจึงเป็นเครื่องบํงชี้ได๎วํา 
ผู๎ประพันธ๑ตั้งใจประพันธ๑บทเพลงเหลํานี้ ด๎วยการสรรค าและเลือกใช๎ภาษาอยํางมีศิลปะที่สุด เพ่ือแสดง
ความอาลัยตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท๎าย   

จากที่กลําวมาแสดงให๎เห็นวํา วรรณศิลป์มีความส าคัญตํอการประพันธ๑ ไมํเฉพาะแตํบท
ประพันธ๑ประเภทร๎อยกรองเทํานั้น หากแตํมีความส าคัญตํอการประพันธ๑บทเพลงด๎วยเชํนกัน โดยจะชํวย
สํงเสริมให๎ผู๎ประพันธ๑ได๎ถํายทอดความรู๎สึกและอารมณ๑ได๎อยํางชัดเจน รวมทั้งผู๎ฟังสามารถรับรู๎ถึง
ความรู๎สึกและอารมณ๑นั้นได๎ โดยเฉพาะในงานวิจัยนี้ ที่ผู๎ประพันธ๑เลือกใช๎บทเพลงเพ่ือถํายทอดอารมณ๑
เศร๎าโศกเสียใจตํอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผํานการใช๎ภาษา
อยํางมีศิลปะ ซึ่งชํวยให๎ผู๎ประพันธ๑ได๎ถํายทอดอารมณ๑ออกมาได๎อยํางชัดเจน จนกระทบตํอความรู๎สึกของ
ผู๎ฟัง และสามารถรับรู๎ถึงอารมณ๑เศร๎าโศกเสียใจนั้นได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะการน าเสนอสิ่งที่เป็น
นามธรรมอยํางอารมณ๑ความรู๎สึกให๎กลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังตัวอยําง “…70 ล๎านน้ าตา
แสนเศร๎าไหลนองทั่วแผํนดินไทย…” จากตัวอยํางผู๎ประพันธ๑ท าให๎ผู๎ฟังได๎เข๎าใจถึงความเสียใจมาก ซึ่ง
เป็นนามธรรม ด๎วยการใช๎อติพจน๑ หรือกลําวเกินจริง ด๎วยการเปรียบระดับของความเสียใจมากกับ
ปริมาณของน้ าตาของคนไทยที่สามารถทํวมแผํนดินไทยได๎  

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะการใช๎ค าอ๎างถึงพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นั้น พบการใช๎ค าอ๎างถึงพระองค๑หลายค า โดยเฉพาะการน าค าเรียกญาติอยํางค าวํา “พํอ” หรือการเติม
ค าวํา “หลวง” กลายเป็น “พํอหลวง” มักพบการใช๎ค าสองค านี้อยูํบํอยครั้ง ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นมุมมอง
ของประชาชนชาวไทยที่มีตํอพระมหากษัตริย๑พระองค๑นี้ได๎อยํางชัดเจน วําประชาชนของพระองค๑นั้น
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค๑ทรงงานหนักเพ่ือความสุขของประชาชน เปรียบได๎กับความรัก
ของพํอที่มีตํอลูก ดังนั้นประชาชนคนไทยทุกคนจึงรักและเทิดทูนพระองค๑เฉกเชํนเดียวกับความรักของ
ลูกที่มีตํอพํอ  
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ปัจจัยด๎านคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟ้าใต๎ดิน 
(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 

Service Quality Factors affecting Customer Satisfaction towards Metropolitan 
Rapid Transit (MRT) Chaloem Ratchamongkhon Line 

 
สิทธิพัฒน์  จูฑะสุวรณ1, ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ2 
 

บทคัดยํอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาถึงระดับการรับรู๎คุณภาพบริการ

ของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 2) เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 3) เพ่ือศึกษาถึงระดับความแตกตํางของปัจจัยสํวน
บุคคลของผู๎ใช๎บริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัช
มงคล และ4) เพ่ือศึกษาถึงระดับการรับรู๎คุณภาพบริการของผู๎ใช๎บริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากผู๎ที่ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล จ านวน 385 คน ใช๎สถิติ คําความถี่ คํา
ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําที คําเอฟ และการวิเคราะห๑การถดถอยแบบงําย  

 ผลการวิจัยพบวํา  1) คุณภาพบริการของรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล อยูํใน
ระดับอยูํในระดับปานกลาง  2) ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 
โดยรวม อยูํในระดับมาก 3) ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ เฉลี่ยตํอเดือน 
และชํวงเวลาที่ใช๎บริการบํอยครั้งที่สุดแตกตํางกันมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎
ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่แตกตํางกัน สํวนเพศไมํแตกตํางกัน และ 4) ปัจจัยด๎านลักษณะทาง
กายภาพ ด๎านความนําเชื่อถือและความไว๎วางใจ และด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการมีอิทธิพลตํอความ
พึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล สํวนปัจจัยด๎านความพร๎อมในการ
ให๎บริการ ด๎านการรับรู๎ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการไมํมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยด๎านคุณภาพ / ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ / รถไฟฟูาใต๎ดิน 

 
 

  

                                                           
1 นิสิตระดับปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
2 อาจารย๑ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
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Abstract 
 

  The purpose of this research was (1) to study the users’ perception level of 
the MRT Blue Line (Chaloem Ratchamongkhon) service quality, 2) to study the users’ 
satisfaction level towards the said services, 3) to study the difference level in the 
personal factors of the users that determined their satisfaction, and 4) to study the 
users’ perception level of the service quality that influenced their contentment. The 
survey used the questionnaire to collect the data of 385 samples, statistics, 
frequencies, percentages, means, standard deviation, T and F tests including the simple 
regression analysis. 
  The research found as follows: 1) the service quality of the MRT Blue Line 
was in the moderate level, 2) the users’ satisfaction towards  the MRT Blue Line 
services was in the high level, 3) the difference in  the personal factors, which were the 
age, the educational level, the occupation, the monthly income average, and the time 
of the most frequent uses impacted their satisfaction towards the MRT Blue Line 
services differently, but the dissimilarity in gender did not, and 4) the physical feature, 
the reliability, and the confidence, and the care towards the service users decided the 
service users’ satisfaction while the servicing readiness and the perception of the needs 
of the service users did not. 
 
Keywords : Service Quality Factors /Customer Satisfaction/Metropolitan Rapid Transit  
 
 

บทน า 
 การขนสํงสาธารณะในมหานครมีความแตกตํางในพ้ืนที่เอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรปเป็น

อยํางมาก ในเอเชียการขนสํงมวลชนมีผู๎ให๎บริการคือบริษัทเอกชนหรือมหาชนที่แสวงหาผลก าไรและผู๎
ลงทุนทางการอสังหาริมทรัพย๑ ในอเมริกาเหนือ หนํวยงานด๎านการขนสํงมวลชนเป็นผู๎ดูแลการบริการ
ขนสํงสาธารณะ ในยุโรป รัฐบาลมักมอบหมายให๎บริษัทเอกชนเป็นผู๎ดูแลจัดการการขนสํงสาธารณะ 
บริการขนสํงสาธารณะได๎รับก าไรจากการเก็บคําโดยสารซึ่งอาจจะขึ้นอยูํกับระยะทางของการเดินทาง
หรืออาจจะเก็บแบบราคาเดียวก็ได๎ หากมีจ านวนผู๎โดยสารมากและราคาคําเดินทางสูงพอก็อาจจะท าให๎
มีก าไรได๎ ทั้งนี้รัฐบาลอาจจะอัดฉีดเงินภาษีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เมืองบางเมืองมีการให๎บริการ
ขนสํงสาธารณะที่ไมํเสียคําใช๎จํายโดยรัฐบาลเป็นผู๎ออกคําด าเนินงานทั้งหมด (ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนสํง, 2557) 

 ในประเทศไทยนั้นการขนสํงสาธารณะที่มีมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเป็นเมือง
หลวงขนาดใหญํเป็นศูนย๑กลางความเจริญของประเทศทั้งในด๎านการบริ หารราชการ การค๎า 
อุตสาหกรรม การคมนาคมขนสํง ตลอดจนการศึกษาและบริการสังคมอ่ืน ๆ ของภาครัฐ จึงท าให๎มี
ประชากรอยูํอาศัยเป็นจ านวนมากถึง 12 ล๎านคน (รายงานส ามโนประชากรส านักทะเบียนราษฎร๑
กรุงเทพมหานคร, 2558) โดยไมํรวมกับคนตํางจังหวัดที่ย๎ายถิ่นฐานเข๎ามา และ ประชากรจากการ



 39 
วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

ทะเบียน จ าแนกตามเพศประมาณ 6 ล๎านคน (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2559) ซึ่งปัญหาความแออัดของ
ประชากรนี้ท าให๎เกิดปัญหาอ่ืนตามมาอีกมาก เชํน การจราจรติดขัด เป็นต๎น  

 ด๎วยสภาพการจราจรที่ติดขัดปริมาณรถที่เพ่ิมขึ้นทุกวันและความเรํงรีบของประชาชนใน
การเดินทางซึ่งเป็นปัญหาที่คนที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครต๎องเผชิญอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ระบบการ
ขนสํงมวลชนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางมากในการชํวยลดปัญหาการจราจรติดขัดให๎กับประชาชน
ในสังคมเมือง ประชาชนมีความจ าเป็นที่จะต๎องเดินทางไปในสถานที่ตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การ
เดินทางด๎วยรถไฟฟูา ไมํวําจะเป็น รถไฟฟูายกระดับ (BTS) หรือรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) ซึ่งมีข๎อดีในเรื่อง
ของการประหยัดพลังงาน ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความรวมเร็วและความตรงตํอเวลาของ
รถไฟฟูาท าให๎การบริการด๎วยรถไฟฟูาเป็นทางเลือกล าดับต๎นๆในการใช๎บริการโดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
ชํวงเวลาที่จะเริ่มเข๎าท างานหรือชํวงที่มีการจัดงานเทศกาล นิทรรศการตําง ๆ ซึ่งจะมีผู๎โดยสารเข๎าใช๎
บริการจ านวนมาก 

 การรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย (รฟม.) หรือ Mass Rapid Transit Authority 
of Thailand (MRTA) เป็นหนํวยงานรัฐที่ด าเนินการให๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดินสายแรกของประเทศไทย
โดยมีผู๎รับสัมปทาน คือ บริษัท รถไฟฟูากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ Bangkok Metro Public 
Company Limited (BMCL) โดยมีอายุสัมปทาน 25 ปี ในการด าเนินการให๎บริการระบบรถไฟฟูามหา
นครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) โดยมีเส๎นทางเริ่มจากสถานีรถไฟฟูาใต๎ดินหัวล าโพงถึงสถานีรถไฟฟูาใต๎
ดินบางซื่อรวม 18 สถานีมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยเปิดให๎บริการตั้งแตํวันที่ 3 กรกฎาคม 
2547 จนถึงปัจจุบัน มียอดจ านวนผู๎โดยสารในปี 2555 จ านวน 213,549 คน ปี 2556 จ านวน 246,552 
คน และในปี 2557 จ านวน 276,590 คน แตํเมื่อเทียบกับระบบรถไฟฟูากรุงเทพ (BTS) ยังถือวําจ านวน
ผู๎โดยสารเฉลี่ยตํอวันของระบบรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) คํอนข๎างน๎อย และเมื่อมาดู
อัตราการเพ่ิมขึ้นของผู๎โดยสารในแตํละปี พบวํารถไฟฟูา MRT มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณผู๎โดยสาร
เฉลี่ยประมาณร๎อยละ 3 ถึงร๎อยละ 8 ตํอปี ในขณะที่รถไฟฟูา BTS มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
ผู๎โดยสารสูงถึงร๎อยละ 6 ถึงร๎อยละ 12 ตํอปี (บีทีเอสและบมจ.รถไฟฟูากรุงเทพ, 2560) 
 โดยที่จ านวนผู๎ใช๎บริการของระบบรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) มีปริมาณที่
น๎อยกวําของระบบรถไฟฟูากรุงเทพ (BTS) มีผลมาจาก คุณภาพการบริการ เส๎นทางในการให๎บริการ 
ระยะเวลาในการเดินทางและคําบริการในการเดินทาง ซึ่งความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถที่จะ
พิจารณาวําบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจของผู๎ใช๎บริการหรือไมํโดยพิจารณาจาก 1. การให๎บริการอยํางเสมอ
ภาค 2. การให๎บริการอยํางตรงเวลา 3. การให๎บริการอยํางเพียงพอ 4. การให๎บริการอยํางตํอเนื่องและ 
5. การให๎บริการที่มีความก๎าวหน๎า (วิภาวัลย๑ แซํโง๎ว, 2557) 
 ด๎วยเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงศึกษาข๎อมูลทางความแตกตํางของปัจจัยสํวนบุคคล คุณภาพ
บริการ  และความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎ในการ
พัฒนาคุณภาพบริการของรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) ท าให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดีในการ
ให๎บริการ และนอกจากนี้ยังเป็นการรองรับผู๎โดยสารที่จะมีเพ่ิมข้ึนในอนาคตอีกด๎วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงระดับการรับรู๎คุณภาพบริการของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สาย
เฉลิมรัชมงคล 
 2. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 
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 3. เพ่ือศึกษาถึงระดับความแตกตํางของปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ใช๎บริการที่มีอิทธิพลตํอ
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 

 4. เพ่ือศึกษาถึงระดับการรับรู๎คุณภาพบริการของผู๎ใช๎บริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม         
      
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากร ได๎แกํ ผู๎ที่ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งไมํทราบจ านวน
ประชากรที่แนํนอน 

 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎ที่ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งถูกคัดเลือกมา
จากประชากร ใช๎วิธีการค านวณจากกรณีที่ไมํทราบประชากรที่แนํนอน ของ Cochran (Cochran, 
1977) ใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบความไมํนําจะเป็น และใช๎วิธีการแจกแบบสอบถามโดยการเลือก
กลุํมตัวอยํางโดยใช๎ความสะดวก 
 

เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งแบํง

ออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5.  อาชีพ 
6.  ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 

คุณภาพบริการ 
1. ลักษณะทางกายภาพ 
2. ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ 
3. ความพร้อมในการให้บริการ 
4. การรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
5. การเอาใจใส่ดูแลผู้ใช้บริการ 
 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน 

สายเฉลิมรัชมงคล 
1. ด้านการให้บริการจากพนักงาน 
2. ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 
3. ด้านความเพียงพอในการให้บริการ 
4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
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 สํวนที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
และชํวงเวลาที่ใช๎บริการ มีจ านวน 6 ข๎อ โดยมีลักษณะค าถามแบบให๎เลือกตอบหรือเป็นค าถามปลายปิด  
 สํวนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการของรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 
ประกอบด๎วย 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านลักษณะทางกายภาพ ด๎านความนําเชื่อถือและความไว๎วางใจ ด๎านความ
พร๎อมในการให๎บริการ ด๎านการรับรู๎ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ และด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการ
โดยเป็นค าถามทีม่ีโครงสร๎างแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จ านวน 19 ข๎อ  
 สํวนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) ประกอบด๎วย 
5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการให๎บริการจากพนักงาน ด๎านระยะเวลาในการด าเนินการ ด๎านความเพียงพอใจใน
การให๎บริการ ด๎านคุณภาพของการให๎บริการ ด๎านคุณภาพของการให๎บริการ และด๎านการให๎บริการ
อยํางก๎าวหน๎า โดยเป็นค าถามที่มีโครงสร๎างแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จ านวน 12 ข๎อ  
 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) ร๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คําที (t-test) คําเอฟ (f-test) และ
การวิเคราะห๑การถดถอยแบบงําย (Enter Multiple Linear Regression) 
 

ผลการวิจัย 
 คุณภาพบริการของรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล 
 
ตารางที่ 1 : คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพบริการของรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สาย

เฉลิมรัชมงคล ในภาพรวม 
(n=385) 

คุณภาพบริการ X  S.D. ระดับ 
1. ด๎านลักษณะทางกายภาพ  3.62 0.49 มาก 
2. ด๎านความนําเชื่อถือและความไว๎วางใจ 3.50 0.53 มาก 
3. ด๎านความพร๎อมในการให๎บริการ 2.59 0.67 ปานกลาง 
4. ด๎านการรับรู๎ความต๎องการผู๎ใช๎บริการ 3.33 0.73 ปานกลาง 
5. ด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการ 2.80 0.73 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.16 0.37 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 1 พบวํา คุณภาพบริการของรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ใน
ภาพรวม มีผลตํอการตัดสินใจ อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวํา อยูํในระดับมากได๎แกํ ด๎านลักษณะทางกายภาพ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.62 ด๎านความนําเชื่อถือและ
ความไว๎วางใจ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.50 อยูํในระดับปานกลางได๎แกํ ด๎านการรับรู๎ความต๎องการผู๎ใช๎บริการ 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.33 รองลงมาคือ ด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.80 และด๎าน
ความพร๎อมในการให๎บริการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.59 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 : คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน 
(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ในภาพรวม 

(n=385) 
ความพึงพอใจ X  S.D. ระดับ 

1. ด๎านการให๎บริการจากพนักงาน 3.93 0.65 มาก 
2. ด๎านระยะเวลาในการด าเนินการ 3.18 0.81 ปานกลาง 
3. ด๎านความเพียงพอในการให๎บริการ 2.77 0.94 ปานกลาง 
4. ด๎านคุณภาพของการให๎บริการ 3.45 0.79 มาก 
5. ด๎านการให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า 3.44 0.78 มาก 

ภาพรวม 3.67 0.58 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัช
มงคล โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา อยูํในระดับมาก
ได๎แกํ ด๎านการให๎บริการจากพนักงาน มีคําเฉลี่ย เทํากับ 3.93 รองลงมาคือ ด๎านคุณภาพของการ
ให๎บริการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.45 ด๎านการให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.44  และในระดับ
ปานกลาง ได๎แกํ ด๎านระยะเวลาในการด าเนินการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.18 และด๎านความเพียงพอในการ
ให๎บริการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.77 ตามล าดับ 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ใช๎บริการ ได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
และชํวงเวลาที่ใช๎บริการบํอยครั้งที่สุดที่แตกตํางกันมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูา
ใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่แตกตํางกัน สํวนเพศไมํแตกตํางกัน 

 ปัจจัยด๎านคุณภาพบริการ ได๎แกํ ด๎านลักษณะทางกายภาพ ด๎านความนําเชื่อถือและความ
ไว๎วางใจ และด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน 
(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล สํวนปัจจัยด๎านความพร๎อมในการให๎บริการ ด๎านการรับรู๎ความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการไมํมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจ 

 

อภิปรายผล 

  1. ผลการศึกษาคุณภาพบริการพบวํา ผู๎ใช๎บริการรับรู๎คุณภาพการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน 
(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ที่เป็นเชํนนี้อาจจะเนื่องจากผู๎ใช๎บริการยังไมํ
รับรู๎ถึงคุณภาพการให๎บริการที่ครอบคลุมทุกด๎านเทําที่ควร เชํน ด๎านการรับรู๎ความต๎องการผู๎ใช๎บริการ 
ด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการ และด๎านความพร๎อมในการให๎บริการ เป็นต๎น จึงท าให๎ภาพรวมถึ งการ
คุณภาพการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) อยูํในระดับปานกลางซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของกีรติ บันดาลสิน (2558) ได๎ศึกษาการรับรู๎คุณภาพที่สํงผลตํอความจงรักภักดีในการใช๎
บริการของลูกค๎าออมสินสาขาราชด าเนิน ผลการวิจัย พบวํา การรับรู๎คุณภาพบริการรายด๎านทุกด๎าน ใน
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ความใสํใจลูกค๎า การตอบสนองลูกค๎า  เป็นต๎น  



 43 
วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน พบวํา ผู๎ใช๎บริการมีความพึง
พอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดินไฟฟูา (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล อยูํในระดับมาก ที่เป็นเชํนนี้อาจจะ
เนื่องจากผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาได๎รับการให๎บริการที่ดีจากพนักงาน ซึ่งเน๎นย้ าคุณภาพการให๎บริการอยําง
ก๎าวหน๎า ที่การไฟฟูาพยายามให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ   ชนะดา วีระพันธ๑ (2555) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการให๎บริการของ
ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวํา ความพึง
พอใจของประชาชนตํอการให๎บริการขององค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านเกํา อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด๎านการให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า  

 3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1 การเปรียบเทียบความแตกตํางของปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริการกับความพึงพอใจ

ในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล  
       3.1.1 เพศ พบวํา เพศของผู๎ใช๎บริการที่แตกตํางกันมีความพึงพอใจในการใช๎บริการ

รถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่ไมํแตกตํางกัน ที่เป็นเชํนนี้เนื่องจาก ไมํวําผู๎ใช๎บริการไมํวําจะ
เป็นเพศหญิงหรือเพศชายล๎วนมีความจ าเป็นที่ต๎องการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล
ที่เหมือนกัน เพราะวําต๎องใช๎ในการเดินทางไปการไปท างาน ไปศึกษาเลําเรียน และท าธุระอ่ืน ๆ อีกทั้ง
รถไฟฟูาใต๎ดินสามารถอ านวยความสะดวกในชั่วโมงเรํงดํวนท าให๎การเดินทางมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของสุรพงษ๑ ธีระภาพ (2556) ได๎ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของลูกค๎าที่มีตํอคุณภาพการให๎บริการของบริษัท ธานีเครื่องจักรกลจ ากัด จังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานด๎านประชากรศาสตร๑พบวําลูกค๎าที่มีเพศแตกตํางกัน มีความพึงพอใจตํอคุณภาพการ
ให๎บริการของบริษัท ทรัพย๑ธานีเครื่องจักรกล จ ากัด จังหวัดกาญจนบุรีไมํแตกตํางกัน  

       3.1.2 อายุ พบวํา อายุของผู๎ใช๎บริการที่แตกตํางกันมีความพึงพอใจในการใช๎บริการ
รถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่แตกตํางกัน ที่เป็นเชํนนี้เนื่องจาก ผู๎ใช๎บริการที่มีอายุมากกวํา
อาจจะต๎องการความสะดวกสบายในการใช๎บริการกวําผู๎ใช๎บริการที่มีอายุน๎อยกวํา เพราะผู๎ใช๎บริการอายุ
น๎อยกวําอาจจะมีความคลํองตัวสูงในการขึ้นรถไฟฟูาที่มีความหนาแนํนของผู๎ใช๎บริการ ซึ่งผลการวิจัยมี
ความสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของของศิริรัตน๑ สะหุนิล (2556) ได๎ท าการศึกษาความพึงพอใจในการใช๎
บริการรถไฟฟูาบีทีเอส พบวํา อายุที่แตกตํางกันมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎รถไฟฟูาใต๎ดินแตกตํางกัน 

 3.1.3 ระดับการศึกษา พบวํา ระดับการศึกษาของผู๎ใช๎บริการที่แตกตํางกันมีความ
พึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่แตกตํางกัน ที่เป็นเชํนนี้เนื่องจาก คน
ที่จบระดับการศึกษาที่สูงกวําอาจจะมีทัศนคติทางความคิดแตกตํางกันกับคนที่มีระดับการศึกษาต่ ากวํา
ตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) ในแงํมุมตําง ๆ ของการให๎บริการของรถไฟฟูาใต๎
ดิน ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของของวรพัทธ๑ ภูสิรินิธิธัญกูล (2559) ได๎
ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอคุณภาพการให๎บริการของร๎านณัฐฐาภรณ๑
การเกษตรอ าเภอศรีประจันต๑ จังหวัดสุพรรณบุรี พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มี
ความพึงพอใจตํอร๎านณัฐฐาภรณ๑การเกษตรในภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
0.05   

   3.1.4 อาชีพ พบวํา อาชีพของผู๎ใช๎บริการที่แตกตํางกันมีความพึงพอใจในการใช๎
บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่แตกตํางกัน ที่เป็นเชํนนี้เนื่องจาก แตํละอาชีพอาจจะมี
ความจ าเป็นในการเดินทางไปประกอบอาชีพที่แตกตํางกัน เชํน คนที่ประกอบอาชีพ นักศึกษา และ
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พนักงานบริษัทเอกชนอาจจะต๎องมีความจ าเป็นในการเข๎าเรียน หรือเข๎าท างานที่ตรงเวลา เนื่องจากหาก
เข๎าท างานสาย หากเข๎าสายจะโดนอาจารย๑ท าโทษหรือคนที่เข๎าท างานสายอาจจะโดนหักเงินเดือนเป็น
ต๎น ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกับผลการวิจัยของศิริรัตน๑ สะหุนิล (2556) ได๎ท าการศึกษาความพึง
พอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาบีทีเอส พบวําอาชีพที่แตกตํางกันมีผลตํอความพึงพอใจในการใช๎รถไฟฟูา
ใต๎ดินแตกตํางกัน 

 3.1.5 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของผู๎ใช๎บริการที่แตกตํางกัน
มีความพึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่แตกตํางกัน ที่เป็นเชํนนี้
เนื่องจากผู๎ใช๎บริการแตํละคนอาจจะมีรายได๎ที่แตกตํางกัน บางคนอาจจะมีรายได๎สูง บางคนอาจจะมี
รายได๎ต่ า ดังนั้นเมื่อใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดินบุคคลที่มีรายได๎น๎อยอาจจะคิดถึงความคุ๎มคําในการใช๎
บริการรถไฟฟูา เนื่องจากราคารถไฟฟูาใต๎ดินมีราคาสูงกวํารถเมล๑สาธารณะ ซึ่งยํอมต๎องมีความคาดหวัง
ในการตัดสินใจใช๎บริการที่แตกตํางกับคนที่มีรายได๎สูงกวํา ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของสุรพงษ๑ ธีระภาพ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอคุณภาพการ
ให๎บริการของบริษัท ธานีเครื่องจักรกลจ ากัด จังหวัดกาญจนบุรีผลการทดสอบสมมุติ ฐานด๎าน
ประชากรศาสตร๑พบวําลูกค๎าที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจตํอคุณภาพการ
ให๎บริการของบริษัท ทรัพย๑ธานีเครื่องจักรกล จ ากัด จังหวัดกาญจนบุรีแตกตํางกัน 

 3.1.6 ชํวงเวลาที่ใช๎บริการที่แตกตํางกัน พบวํา ชํวงเวลาที่ใช๎บริการของผู๎ใช๎บริการ
ที่แตกตํางกันมีความพึงพอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลที่แตกตํางกัน ที่
เป็นเชํนนี้เนื่องจากผู๎ใช๎บริการแตํละคนมีความจ าเป็นในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดินในชํวงเวลาที่
แตกตํางกัน เชํน ในชํวงเวลา 06.00-09.00 น. ผู๎ที่ใช๎บริการมากที่สุดสํวนใหญํคือนักศึกษาและพนักงาน
บริษัทเอกชน สํวนนักธุรกิจ ข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจอาจจะใช๎บริการในชํวงเวลาถัดไป ดังนั้นการเลือกใช๎
เวลาที่บํอยที่สุดจะข้ึนอยูํกับความจ าเป็นในแตํละชํวงเวลาของแตํละสาขาอาชีพ ซึ่งผลการศึกษามีความ
สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของเปรีวิน ไตรทิพย๑ (2554) ได๎ท าการศึกษาการเดินรถไฟฟูาใต๎ดิน สายเฉลิม
รัชมงคลในชํวงเวลาเรํงดํวน ด๎วยแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร๑ พบวําชํวงเวลาที่ใช๎บริการมีผลตํอความ
พึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดินที่แตกตํางกัน 

 3.2 การศึกษาการรับรู๎คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
รถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล พบวํา ด๎านลักษณะทางกายภาพ ด๎านความนําเชื่อถือและ
ความไว๎วางใจ และด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการมีอิทธิผลตํอความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎
ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล โดยมีคําท านายที่สามารถพยากรณ๑ได๎เพียงร๎อยละ 18.9 ที่เป็น เชํนนี้
อาจจะเนื่องจากท้ัง 3 ปัจจัย ที่บํงบอกถึงการมีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อีก
ทั้งความนําเชื่อถือที่รถไฟฟูาใต๎ดินมีการปรับปรุงคุณภาพบริการการให๎ความรู๎ การประชาสัมพันธ๑ และ
การดูแลเอาใจใสํผู๎ใช๎บริการเป็นอยํางดีสํงผลตํอความพึงพอใจของผู๎ ใช๎บริการสํวนหนึ่ง แตํอาจจะมี
ปัจจัยอ่ืน ๆ ปัจจัยทางด๎านสังคม เชํน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การอยูํอาศัยที่หํางไกลที่
ท างาน และปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ เชํน อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนเป็นต๎น ที่มีอิทธิพลตํอความพึง
พอใจในการใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของการศึกษาของวรพัทธ๑ ภูสิรินิธิธัญกูล  (2559) ได๎ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจความพึง
พอใจของลูกค๎าที่มีตํอคุณภาพการให๎บริการของร๎านณัฐฐาภรณ๑การเกษตร อ าเภอศรีประจันต๑ จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวําคุณภาพการให๎บริการด๎านความเชื่อถือและด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการได๎มีผลตํอ
ความพึงพอใจของลูกค๎าร๎านณัฐฐาภรณ๑การเกษตร 
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ข๎อเสนอแนะ 

 1. ด๎านลักษณะทางกายภาพ  การรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ควรมีการ
ปรับปรุงอุณหภูมิภายในสถานีละตู๎โดยสารให๎มีความสม่ าเสมอ โดยการมีการตรวจเช็คอุณหภูมิอยําง
ตํอเนื่องหรือมีการติดตั้งอุปกรณ๑ในการวัดอุณหภูมิภายในสถานที่หรือในตู๎โดยสายในจุดตําง ๆ 
 2. ด๎านความนําเชื่อถือและความไว๎วางใจ การรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ควร
มีการประชาสัมพันธ๑ขําวสารตํางเกี่ยวกับรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคลอยํางตํอเนื่อง และมี
หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้น และมีการประชาสัมพันธ๑เป็นระยะ ๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ๑ได๎เข๎าถึง
ผู๎ใช๎บริการ อีกทั้งอาจจะมีการประชาสัมพันธ๑ผํานชํองทางอ่ืน ๆ เชํน การท าปูายประชาสัมพันธ๑การมี
เอกสารแจกในการประชาสัมพันธ๑ขําวสาร เป็นต๎น 
 3. ด๎านความพร๎อมในการให๎บริการ  การรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ควรมีตู๎
โดยสารแตํละขบวนรถมีจ านวนเพียงพอตํอผู๎โดยสารในแตํละรอบ หรือการเพิ่มรอบการเดินรถให๎มากขึ้น 
เพ่ือให๎เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 4. ด๎านการรับรู๎ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ ควรมีการสร๎างจุดเชื่อมตํอกับระบบขนสํง
สาธารณะอ่ืน ๆ เชํน BTS , Airport Link ให๎มีความเชื่อมตํอกันทั้งระบบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเดินทางของผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาใต๎ดินและระบบขนสํงอ่ืน ๆ 
 5. ด๎านการเอาใจใสํดูแลผู๎ใช๎บริการ  พนักงานผู๎ให๎บริการควรมีการดูแลเอาใจใสํผู๎ใช๎บริการ
อีกท้ังสนใจผู๎มารับบริการในแตํละบุคคล โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เด็ก คนชรา คนท๎อง เป็นต๎น 
 6. ด๎านการให๎บริการจากพนักงาน พนักงานผู๎ให๎บริการควรมีความสุภาพ อัธยาศัยดี กับ
ผู๎ใช๎บริการทุกคน 
  7.  ด๎านระยะเวลาในการด าเนินการ การรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ควรเพ่ิม
ความเร็วของระยะเวลาระหวํางรอขบวนรถแตํละรอบ เพ่ือให๎เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
อยํางทั่วถึงและเพียงพอ 
 8. ด๎านความเพียงพอในการให๎บริการ การรถไฟฟูาใต๎ดิน(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ควรดูแล 
ตรวจเช็ค สิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ เชํน บันไดเลื่อน ชํองจ าหนํายบัตรโดยสาร ให๎มีเพียงพอตํอ
ผู๎ใช๎บริการมากยิ่งขึ้น  

 9. ด๎านคุณภาพการให๎บริการ การรถไฟฟูาใต๎ดิน(MRT) สายเฉลิมรัชมงคล และพนักงาน
ควรให๎บริการเป็นไปอยํางสม่ าเสมอ ยึดประโยชน๑ของสาธารณะเป็นหลัก  

 10. ด๎านการให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า การรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล ควรมี
การเปิดรับฟังความคิดเห็นตํอการให๎บริการ เชํน กลํองรับฟังความคิดเห็น, แบบสอบถาม เป็นต๎น  
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การใช๎โปรแกรม R  ในงานวิจัยทางการศึกษา 
Using Program R for Educational Research 

                                                                         

     รศ.ดร.พิศิษฐ  ตัณฑวณิช1  

 
บทคัดยํอ 

 บทความนี้มุํงแนะน าให๎ผู๎อํานรู๎จักโปรแกรม R  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช๎เพ่ือการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
เป็นโปรแกรมให๎เปลํา  โปรแกรม R  มีทั้งสํวนของค าสั่งส าเร็จรูปที่ผู๎ใช๎สามารถใช๎งานได๎ทันทีและใน
ขณะเดียวกันก็มีสํวนที่เปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีความสามารถด๎านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สามารถ
เขียนชุดค าสั่งที่เรียกวํา “Package” ให๎มาท างานบนโปรแกรม R ได๎ ปัจจุบันมีผู๎พัฒนาชุดค าสั่งใน
งานวิจัยทางการศึกษาโดยใช๎โปรแกรม R ขึ้นมาหลายชุด และแจกจํายพร๎อมคูํมือให๎กับผู๎ใช๎ทั่วไปใน
ลักษณะของการให๎เปลํา แตํการท าความเข๎าใจกับคูํมือคํอนข๎างยาก ผู๎เขียนจึงได๎เขียนบทความนี้ขึ้น
เพ่ือให๎ผู๎อํานทราบถึงวิธีการจัดหาการติดตั้งโปรแกรม R และ Package ตําง ๆ  แนะน าวิธีการเตรียม
ไฟล๑ข๎อมูลเพ่ือน ามาใช๎กับชุดค าสั่งเหลํานั้น  วิธีการอํานค าสั่งในคูํมือของชุดค าสั่ง แนะน าวิธีการเรียกดู
และจัดเก็บผลลัพธ๑ที่ได๎จากชุดค าสั่ง และท๎ายสุดได๎แนะน าค าสั่งภาษาฟอร๑แทรนที่ใช๎เพ่ือการปรับ
ไฟล๑ข๎อมูลทั่วไปจากการตอบข๎อสอบของผู๎สอบให๎เป็นไฟล๑ข๎อมูลที่สามารถน าเข๎ามารํวมใช๎งานกับ
ชุดค าสั่ง ในโปรแกรม  R  ได๎ทันท ี

ค าส าคัญ :  โปรแกรม R / ชุดค าสั่งที่ท างานรํวมกับโปรแกรม R   

 

Abstract 

   This article wants to introduce “The program R” to readers. The program R is 
invented for data analyzing and it is a free program.  It also lets any computer 
programmers to come and sharing the program developments. Besides that anyone 
who can write a computer program can develop a program for doing a specific task 
called “Package” which can work on program R is accepted. Today many packages for 
educational research are developed. However it is hard to understand the manual.  

  The writer wants to introduce how to get R and packages which can work on the 
program R and how to install them. Also how to prepare data for analyzing, how to get 
meanings from the manuals and how to call and keep the output from the packages 
are introduced.  At last the fortran sources code for converting general data file to the 
new format file which can be read by the program R are presented.  

                                                           
1 อาจารย๑ประจ าสาขาวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา  คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร๑ 
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Keywords :  Program R / R-Package 

บทน า : แนะน าโปรแกรม R 
     โปรแกรม R ได๎รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Ross Ihaka และ   Robert Gentleman ณ 
มหาวิทยาลัยโอคแลนด๑ ประเทศนิวซีแลนด๑  ชื่อของโปรแกรม R  ก็ได๎มาจากตัวยํอของบุคคลทั้งสอง 
(Kuhnert and Venables, 2005)  โปรแกรม  R  เป็นโปรแกรมให๎เปลํา  และทั้งยังเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มี
ความสามารถทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑เข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาโปรแกรมได๎   โปรแกรม
R เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการค านวณและการท างานด๎านกราฟิก  ปัจจุบันมีหนํวยงานที่ดูแลและ
พัฒนาโปรแกรมดังกลําวอยํางตํอเนื่องคือ The R Foundation  เมือ่ท าการติดตั้งโปรแกรม R เสร็จและ
เรียกออกมาใช๎งาน จะปรากฏหน๎าจอดังนี้ 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 จุดเริ่มต๎นเขียนค าสั่ง 

                                                                                              

 

       โปรแกรม R ยังมีข๎อดีอีกข๎อหนึ่งคือสามารถสร๎างชุดของค าสั่งที่เรียกกันวํา “Package” ซึ่งมี
ลักษณะเป็นโปรแกรมมุํงท างานเฉพาะกิจให๎เข๎ามาติดตั้งและท างานรํวมกับโปรแกรม R  ได๎   ในชํวง
ระยะสิบปีที่ผํานมา  เกิดมี Package  ให๎เปลําที่เข๎ามาท างานรํวมกับโปรแกรม R   มากมาย  ในด๎าน
งานวัดผลประเมินทางการศึกษา เทําท่ีผู๎เขียนติดตามในเบื้องต๎นมีดังนี้ 

  Package “CDM”  ใช๎วิเคราะห๑หาคําประจ าข๎อสอบตามแนวทฤษฎี  Cognitive  Diagnostic 
Model  (เป็นทฤษฎีการสร๎างข๎อสอบแนวใหมํที่ยังหาโปรแกรมวิเคราะห๑ข๎อสอบได๎ยาก) 

          Package   “ltm”  ใช๎วิเคราะห๑หาคําประจ าข๎อสอบตามแนวทฤษฎี  Item Response Theory 

         Package   “mirt”  ใช๎วิเคราะห๑หาคําประจ าข๎อสอบตามแนวทฤษฎี  Multidimensional 
Item Response Theory 

 Package  “multilevel”  ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลตามแนวทฤษฎี  Multi-Level Analysis 

  Package  “OpenMx”   ใช๎วิเคราะห๑ด๎าน Structural Equating Model   

          Package  “psych”  ใช๎วิเคราะห๑ด๎าน Factor Analysis และ Exporatory Structural 
Equation Modelling   
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           Package   “psychometric”   ใช๎วิเคราะห๑หาคําหลักทฤษฎีการวัดและประเมินผลทั่วไป 
(เชํนคําความยาก คําอ านาจจ าแนก  คําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ)                      

   โปรแกรม  R   และ   Package ตําง ๆ ที่ใช๎รํวมได๎เหลํานี้จะดูเหมือนไมํมีคุณคําทางวิชาการใน
บรรยากาศการจัดการศึกษาด๎านงานวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยเลยหากไมํมีผู๎น ามาใช๎ โดยอาจ
เป็นไปได๎วํา ไมํได๎ใช๎ เพราะไมํทราบวํามีอยูํ หรือไมํได๎ใช๎ เพราะทราบวํามี แตํไมํทราบวําจะใช๎อยํางไร 
เพราะแม๎จะมีคํูมือให๎มาพร๎อมกับตัว Package แตํการท าความเข๎าใจกับคูํมือก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร  
ข๎อเขียนตํอไปนี้จะมุํงน าเสนอสาระหลัก 6 ประการ คือ 

           1.  การจัดหาโปรแกรม R    

           2.  พ้ืนฐานด๎านการจัดกระท ากับ  Matrix  โดยโปรแกรม R 

           3.  การจัดหาและติดตั้ง Package  ที่ท างานบนโปรแกรม  R  

           4.  พ้ืนฐานการสร๎างแฟูมข๎อมูลเพื่อการวิเคราะห๑ในโปรแกรม  R 

           5.  ค าสั่งพ้ืนฐานและการจัดเก็บผลลัพธ๑ใน Package   ตําง ๆ 

           6.  การแก๎ปัญหาความยุํงยากในการสร๎างแฟูมข๎อมูลเพื่อการวิเคราะห๑ในโปรแกรม R   

           แตํละหัวข๎อมีสาระส าคัญดังนี้ 

 1.  การจัดหาโปรแกรม R    

       การจัดหาโปรแกรม R มาติดตั้ง สามารถกระท าได๎โดยงํายที่สุดคือการเข๎าไปในบริการค๎นหา
ของ google.com  โดยปูอนค าวํา Program R  ลงไป  โปรแกรมการค๎นหาจะพาผู๎ใช๎ไปพบกับไฟล๑
โปรแกรมดังกลําว หรือติดตํอโดยตรงที่ https://wwwr-project.org  ผู๎ใช๎สามารถ Download  มาท า
การติดตั้งได๎  โดยเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นลงจะปรากฏ Icon ตัว R ขึ้นที่ Desktop  ผู๎ที่ต๎องการเรียนรู๎พ้ืนฐาน
การใช๎โปรแกรม R  สามารถหาคูํมือการใช๎ขั้นพ้ืนฐานได๎ทางอินเทอร๑เนต โดยใช๎ค าค๎นวํา “Manual for 
R” หรือเข๎าไปตรงที่ https://cran.r-project.org/manuals.html คูํมือที่แนะน าในเบื้องต๎นคือ     
“An Introduction to  R.” (Venables and Smith, 2016).  

 

2.  พื้นฐานด๎านการจัดกระท ากับ Matrix  โดยโปรแกรม R 

 ในการเรียนการสอนวิชาทางด๎าน Multivariate Statistics  พ้ืนฐานส าคัญที่ผู๎เรียนจะต๎องมี
อยํางมาก คือความเข๎าใจด๎าน Matrix อยํางน๎อย 3 ประการ คือ  การหา Inverse Matrix   การหา  
Eigen Value  และ Eigen Vector  ของ Matrix  และการหาผลลัพธ๑จากการคูณระหวําง Matrix  กับ 
Matrix ซึ่งแม๎วําผู๎ศึกษาจะมีความเข๎าในในหลักทฤษฎีแล๎วก็ตาม แตํการค านวณหาคําตําง ๆ นั้นอาจจะ
เป็นปัญหาที่หนักมากในทางปฏิบัติ  ปัญหาดังกลําวจะหมดไปหากหันมาใช๎โปรแกรม R  มาเป็นตัวชํวย
ค านวณ ดังตัวอยํางตํอไปนี้  (Venables and Smith, 2016 : 18 - 24. และพิศิษฐ  ตัณฑวณิช, 2558 : 
239 – 243.) 



50 วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

   สมมุติวํา ต๎องการหา  Inverse  Matrix  
2 4
1 5
ª º
« »
¬ ¼

 

           เมื่อเรียกโปรแกรม  R   ออกมาใช๎จะมีล าดับขั้นดังนี้    

             ขั้นที่ 1 ค าสั่งสร๎าง Matrix ข๎างต๎นดังนี้ 
 ก.  >A<-c(2,1,4,5)                    (สร๎างชุดของตัวเลขข้ึนตามคําใน Matrix ) 
 ข.  > A<-matrix(A,2,2)              (สั่งสร๎าง Matrix  ชื่อวํา A ) 

 ค.  >A                                   (สั่งเรียกดู Matrix  ที่สร๎างขึ้น)           
  ได๎หน๎าจอดังนี้ 
            [,1] [,2] 
     [1,]    2    4    

     [2,]    1    5 

ดังนี้ หมายความวําทํานสามารถสร๎าง Matrix  ขนาด 2x2   ขึ้นได๎แล๎ว              

ง.  >B<- solve(A)             (สั่งให๎โปรแกรมสร๎าง  Inverse Matrix   ของ A ชื่อวํา B) 

จ.  >B                            (ขอดู  Matrix  B)  

                     จะได๎หน๎าจอดังนี้ 
                                  [,1]       [,2] 

                      [1,]  0.8333333 -0.6666667 

                      [2,] -0.1666667  0.3333333 

                   หมายถึง Matrix  B  ซึ่งเป็น   Inverse  ของ Matrix   A  

                   เมื่อสร๎าง Matrix  A  ได๎แล๎วดังข๎างต๎น  หากต๎องการทราบคํา  Eigen Value   Eigen 
Vector   ของ Matrix  A   ใช๎ค าสั่งดังนี้ 

                    >eigen(A)    

                    จะได๎หน๎าจอดังนี้ 

                    eigen() decomposition 

                    $values 

                    [1] 6 1 

                     $vectors 

                                   [,1]       [,2] 
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                     [1,] -0.7071068 -0.9701425 

                     [2,] -0.7071068  0.2425356 

                     หากต๎องการทราบผลคูณของ Matrix A กับ Matrix   B  ให๎ชื่อวํา Matrix  C  ใช๎ค าสั่ง
ดังนี้ 

                    > C<-A%*%B 

                    > C      (เป็นค าสั่งขอดู  Matrix  C) 

                     จะปรากฏหน๎าจอดังนี้ 
                                          [,1]               [,2] 
                              [1,]  1.000000e+00    0 

                              [2,]  8.326673e-17     1 

            ซึ่งจะท าให๎การเรียนการสอนวิชา Multivariate Statistics ดูงํายและมีความสุขมากขึ้นทั้ง
ผู๎เรียนและผู๎สอน  
 

3.  การจัดหาและติดตั้ง Package  ที่ท างานบนโปรแกรม R 

       ปัจจุบันได๎มีนักวิชาการเขียนโปรแกรมเพ่ือการค านวณคํางานในทฤษฎีตําง ๆ ที่ยากและใช๎เวลา
อยํางมากหากจะค านวณด๎วยมือ ให๎อยูํในรูปของ Package ส าเร็จรูปที่สามารถท าการติดตั้งและท างาน
รํวมกับโปรแกรม R  ได๎   โดยโปรแกรมทั้งหมดเหลํานี้เป็นโปรแกรมแบบให๎เปลํา  การจัดหาและติดตั้ง
สามารถกระท าได๎ดังนี้ 
           ขั้นที่ 1  เรียกใช๎โปรแกรม R  ได๎หน๎าจอดังภาพหน๎าแนะน าโปรแกรม R (หน๎า 48) 
            ขั้นที่ 2   โดยเครื่องคอมพิวเตอร๑ของทํานติดตํอและพร๎อมท างานในระบบอินเทอร๑เนต 

สมมุติวําทํานต๎องการติดตั้ง  Package   “ltm”  จะสั่งดังนี ้

                    คลิกเมาส๑  เลือกตรงทูลบาร๑ที่  Packages 

                    จะเกิดเป็นหน๎าตํางห๎อยลงมา  คลิกเมาส๑เลือกตรง Install package(s)  

                     โปรแกรมจะท าการติดตั้ง Package  ให๎  โดยในชํวงแรกของการติดตั้งโปรแกรมจะ
ถามดังนี้ 
                    ---- Please select a CRAN mirror for use in this session --- 

                   เป็นการให๎เลือกชํองทางที่จะใช๎ติดตั้ง (ยุคปัจจุบัน ควรจะเลือกตรง  O-Cloud [https])                        

                   จากนั้นให๎คลิกเมาส๑เลือกตรง Package และ  Install package(s) อีกครั้ง 

                   จะเกิดเป็นแถบรายชื่อ Package ตําง ๆ   ให๎เลือกตรง ltm   (หรืออ่ืน ๆ ที่ต๎องการ)  
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               ในชํวงระหวํางการติดตั้ง  หากการท างานของ Package ดังกลําว ต๎องท างานรํวมกับ  
Package  อ่ืน ๆ อีก  โปรแกรม R   ก็จะท าการติดตั้ง  Package   นั้น ๆ ลงมาให๎ด๎วย 

               เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว การเรียก Package  ดังกลําวมาใช๎งานท าได๎โดยใช๎ค าสั่งดังนี้ 

                >library(ltm) 

                Package ltm  ก็จะถูกเรียกออกมาเตรียมพร๎อมที่จะท างานให๎กับผู๎ใช๎   
 

4.   พื้นฐานการสร๎างแฟ้มข๎อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในโปรแกรม  R 

         การวิเคราะห๑ข๎อมูลใด ๆ ก็ตามขั้นตอนแรกสุดก็คือการที่ผู๎ใช๎จะต๎องสร๎างแฟูมข๎อมูลขึ้นมากํอน  
โปรแกรม R ก็เชํนกัน จะต๎องสร๎างแฟูมข๎อมูลขึ้นมากํอนเชํนกัน   โปรแกรม R  สามารถอํานข๎อมูลได๎
หลายรูปแบบ  แตํรูปแบบพื้นฐานที่เป็นไปได๎มากที่สุดคือการสร๎างแฟูมข๎อมูลในลักษณะของ  Text File  

(แนะน าให๎ใช๎โปรแกรม EditPad Lite  Download ได๎ที ่  “https://www.editpadlite.com/ 

download.html)”  ภายใต๎เงื่อนไขวํา การ Key  ข๎อมูลนั้น  จะต๎องแยกระหวํางข๎อมูลแตํละตัว 1 
คอลัมน๑  เชํน  สมมุติวํา  มีข๎อสอบ 3 ข๎อ ผู๎เข๎าสอบ 5  คน    ข๎อใดที่ตอบถูกแทนด๎วยเลข 1   ข๎อที่ตอบ
ผิดแทนด๎วยเลข 0  ผลการสร๎างแฟูมบน  Text File  จะปรากฏข๎อมูลพื้นฐานท านองดังนี้ 
       1 0 0 

      1 1 1 

      0 0 0   

      1 0 1 

      1 0 0   

 การน าเข๎าข๎อมูลหลังจากเรียก Package ออกมาได๎แล๎ว ใช๎ค าสั่งท านองนี้  สมมุติวํา ให๎ชื่อ
แฟูมข๎อมูลข๎างต๎นวํา CHEM    เก็บไว๎ในห๎อง (Folder)  ชื่อวํา  A   ใน  Drive D  ให๎สั่งดังนี้ 

            >mydata<-read.table("D:/A/CHEM”,header=FALSE) 

 

            หมายความวํา ทํานสร๎างไฟล๑ข๎อมูลขึ้นในระบบมีชื่อข๎อมูลวํา “mydata” โดยเรียกจาก Drive 
D  ในห๎อง A   ลักษณะแฟูมข๎อมูลของทํานไมํได๎ตั้งชื่อตัวแปรไว๎ที่บรรทัดแรก (header=FALSE) โดย
ปลํอยให๎เป็นหน๎าที่ของ Package ที่เรียกออกมาใช๎งานก าหนดชื่อให๎เอง  
       การท างานของ Packages ตําง ๆ โดยทั่วไปค าสั่งแรกคือค าสั่งเรียกไฟล๑ข๎อมูลเข๎าไปรอการ
ค านวณ  โดย Package ตําง ๆ อาจต๎องการข๎อมูลลักษณะเฉพาะลงไป  ผู๎ใช๎ต๎องศึกษาจากคูํมือของ 
Package ดังกลําวเป็นรายกรณีไป 
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5.   ค าสั่งพื้นฐานและการจัดเก็บผลลัพธ์ใน Package ตําง ๆ 

 เมื่อสร๎างไฟล๑ข๎อมูล และเรียกข๎อมูลออกมาตามข๎อ 4 แล๎ว  ขั้นตอนตํอไปก็จะเป็นการสั่งให๎ 
Package นั้น ๆ วิเคราะห๑ข๎อมูลตําง ๆให๎ตามความของการของผู๎สั่ง  มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

   5.1  ผู๎ใช๎จะต๎องมี Manual ของ  Package  นั้น ๆ ซึ่งหาได๎ไมํยากในระบบอินเทอร๑เนตแทบ
ทั้งหมดจะเป็นไฟล๑นามสกุล pdf 

5.2  ในแตํละ  Package  ยังคงสามารถค านวณคําตําง ๆ ได๎หลายตัว  โดยข๎อมูลเกี่ยวกับคําที่ 
Package สามารถค านวณให๎ได๎  จะเรียงล าดับรายชื่อตามล าดับอักษรจาก A-Z   

5.3 ตัวค าสั่งที่จะใช๎เพ่ือการวิเคราะห๑หาคําตําง ๆจะอยูํตรงหัวข๎อยํอยลงไปที่มีชื่อวํา Usage 
เชํน ใน Manual “ltm”  หัวข๎อ Rasch Model  มีค าบรรยายตรง Usage ดังนี้ 

               rasch(data, constraint = NULL, IRT.param = TRUE, start.value = NULL, 

                       na.action = NULL, control = list(), Hessian =TRUE) 

 
               ทั้งนี้ การที่ผู๎ใช๎จะเข๎าใจได๎นั้น ตนเองจะต๎องรู๎จักทฤษฎีของ Rasch Model มาดีแล๎ว
พอสมควร พร๎อมกันนั้นจะหาค าอธิบายความหมายของค าสั่งในแตํละสํวนได๎ตามหัวข๎อยํอยในคูํมือที่มี
ชื่อวํา “Arguments” ทั้งนี้ในการเขียนค าสั่งจริง  ผู๎ใช๎สามารถเลือกสั่งได๎บางสํวน  โดยไมํจ าเป็นต๎องสั่ง
ครบดังที่ปรากฏในคูํมือ เชํน สั่งวํา 
                 >rasch(mydata,  IRT.param = TRUE)  

                 แปลวํา  ให๎วิเคราะห๑ข๎อสอบโดยวิธีการของ Rasch Model โดยใช๎ไฟล๑ข๎อมูลที่มีชื่อวํา 
mydata   โดยให๎วิเคราะห๑หาคําประจ าข๎อสอบตามวิธีการของ Rasch Model ออกมา (ดูตัวอยํางค าสั่ง
เพ่ิมเติมใน  Ravand and Robitzsch, 2015 : 6). 

5.4  ทั้งนี้วิธีการสั่งให๎โปรแกรมท างานยังแยกได๎เป็น 2 ลักษณะยํอย คือ 
     5.4.1 สั่งให๎วิเคราะห๑ผลออกมาที่หน๎าจอโดยตรง เชํนใช๎ค าสั่ง 

>rasch(mydata,  IRT.param = TRUE)  

ผลลัพธ๑จะปรากฏที่หน๎าจอเม่ือการวิเคราะห๑สิ้นสุดลง 

                 5.4.2  สั่งให๎โปรแกรมสร๎างเป็น  Object เก็บข๎อมูลไว๎ เชํน 

                          >model1<- rasch(mydata,  IRT.param = TRUE)  

                         ผลลัพธ๑จะถูกเก็บไว๎ในสํวนของ Object ที่มีชื่อวํา model1  โดยไมํปรากฏข๎อมูล
ผลลัพธ๑ใด ๆ ที่หน๎าจอ  หากผู๎ใช๎ต๎องการดูผลลัพธ๑ที่โปรแกรมวิเคราะห๑ไว๎ได๎  มีแนวทางดังนี้ 

                         ก.  ผลลัพธ๑อาจแยกได๎เป็นหลาย ๆ สํวนยํอย  ดูรายละเอียดของผลลัพธ๑ทั้งหมด 

ได๎ตรง  Manual ตรงหัวข๎อยํอยชื่อ  “Value” 

                        ข.  หากต๎องการดูผลลัพธ๑ที่หน๎าจอให๎สั่งท านองนี้ 
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                          >model1$coefficients  (เมื่อ ”coefficients” หมายถึง คําผลลัพธ๑ที่ต๎องการ
เรียกดู) 

                        ค.  หากต๎องการเก็บผลลัพธ๑ดังกลําวไว๎ในหนํวยความจ าของระบบคอมพิวเตอร๑ให๎สั่ง
ท านองนี้       
                          >write.csv(model1$coefficients,file=”D:/A/coef.csv”) 

                        (หมายความวํา ให๎เอาคํา “coefficients” ที่โปรแกรมค านวณไว๎ให๎แล๎ว ท าการเก็บ
รักษาไว๎ใน  Drive D  ใน Folder A  ใช๎ชื่อไฟล๑วํา coef.csv  ดูตัวอยํางเพ่ิมเติมค าสั่งได๎ใน Ravand and 
Robitzsch, 2015 : 6).   

                         ง.  ทั้งนี้ค าวํา  “csv”  เป็นตัวยํอของค าวํา  Comma Separated Value  มี
ลักษณะเป็นไฟล๑ประเภทหนึ่งที่ใช๎เครื่องหมาย “คอมมา” เป็นตัวแยกระหวํางคําหนึ่งกับอีกคําหนึ่ง  ไฟล๑
ดังกลําวสามารถเรียกดูและพิมพ๑ออกทางเครื่องพิมพ๑ได๎โดยการเรียกผํานทางโปรแกรมประเภท  
Spread Sheet  เชํน  Excel   หรือ Spread Sheet ของ Apache Office   
 
6.  การแก๎ปัญหาความยุํงยากในการสร๎างแฟ้มข๎อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในโปรแกรม R   

          ปัญหาการใช๎  Package ในโปรแกรม R ประการหนึ่งมีอยูํวํา  การสร๎างไฟล๑ข๎อมูลขนาดใหญํ  
เชํน ข๎อสอบ 100 ข๎อสอบกับนักเรียน 500 คน ซึ่งเดิมเป็นข๎อสอบแบบ 4 หรือ 5 ตัวเลือก  แตํ
แฟูมข๎อมูลที่จะท างานบนโปรแกรม R  จะต๎องมีการปรับแก๎จากการตอบตัวเลือกตําง ๆ มาเป็นวํา  ตอบ
ถูกให๎แทนด๎วย  “1”  ตอบผิดให๎แทนด๎วย “0”  และต๎องปูอนข๎อมูลแบบตัวเว๎นตัว ซึ่งเป็นภาระงานที่
หนักมาก  ผู๎เขียนจึงได๎เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑โดยใช๎ภาษาฟอร๑แทรน 77 (ที่ใช๎ฟอร๑แทน 77 เพราะ
เป็นโปรแกรมให๎เปลํา) ให๎ชื่อวําโปรแกรม “conxx”   เพ่ือท าการแก๎ไขโดยแนวคิดท านองนี้ 

   6.1  สร๎างไฟล๑ข๎อมูลจากโปรแกรม Text File ทั่วไป โดยปูอนข๎อมูลติดกันและปูอนเป็น 1 2 3 4 5   
ตามตัวเลือกที่ผู๎สอบได๎ตอบ เชํน ข๎อสอบ 3 ข๎อ  ผู๎สอบ 5 คน  ข๎อสอบแบบ 4 ตัวเลือก  ปูอนข๎อมูลได๎ดังนี้ 
      421 

      124 

      314                                      
      432 

      134 

          6.2  น าข๎อมูลดังกลําวมาวิเคราะห๑ผํานโปรแกรม “conxx”จะได๎ Text File  เพ่ิมข้ึน 3 ไฟล๑ คือ 

           ไฟล๑  RES01  เป็นไฟล๑ผลลัพธ๑ที่ยังคงเป็นตัวเลข  1  2 3  4  เชํนเดิม  แตํอยูํในสภาพที่ตัวเลข
แตํละตัวอยูํหํางกันตัวละ 1 คอลัมน๑  พร๎อมเรียกเข๎าไปในโปรแกรม R ได๎  
          ไฟล๑  RES02  เป็นไฟล๑ผลลัพธ๑ที่ปรับตัวเลขเป็น 1  กับ 0  อยูํในสภาพที่ติดกัน   
          ไฟล๑  RES03  เป็นไฟล๑ผลลัพธ๑ที่ปรับตัวเลขเป็น 1  กับ 0  ตามการตอบถูกหรือผิด   
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แตอํยูํในสภาพที่ตัวเลขแตํละตัวอยูํหํางกันตัวละ 1 คอลัมน๑   พร๎อมเรียกเข๎าไปใช๎งานในโปรแกรม R   

          ซึ่งท าให๎การสร๎างไฟล๑ข๎อมูลเพ่ือการท างานกับ Package  บนโปรแกรม  R  เป็นไปได๎งํายขึ้น  
ทั้งนี้ Source Code ของโปรแกรม “conxx”  ปรากฏในตอนท๎ายของบทความนี้แล๎ว 

          ผู๎เขียนมีความหวังวํา สาระในบทความนี้ นําจะมีประโยชน๑ใน 2 สํวนคือ ชํวยให๎ผู๎ที่ยังไมํรู๎จัก
โปรแกรม  R   ได๎รู๎จักและเห็นประโยชน๑ของโปรแกรมนี้  ส าหรับผู๎ที่รู๎จักโปรแกรม R  และเคยพบเห็น 
Package ตําง ๆ ก็จะสามารถเข๎าใจและเห็นแนวทางในการอํานคูํมือและออกค าสั่งท างานใน Package 
ที่ท างานบนโปรแกรม R  ซึ่งจะท าให๎การวิจัยทางการศึกษาในหัวข๎อใหมํ ๆ ในประเทศไทยมีความเป็นไป
ได๎มากขึ้น และโปรแกรม “conxx”  ก็คงจะมีสํวนชํวยให๎การสร๎างไฟล๑ข๎อมูลเพ่ือใช๎กับโปรแกรม R  มี
ความเป็นได๎มากและงํายข้ึนอยํางมาก 
 
ตัวโปรแกรม (Source Code) “conxx”   ส าหรับแปลงแฟ้มข๎อมูลเพื่อท างานบนโปรแกรม R   
(เป็น Source Code ที่ผู๎เขียนพัฒนาขึ้นด๎วยตนเอง) 
     program con20 

     implicit none 

     INTEGER  J,I, NUMI, NUMS, M 

     INTEGER  IDATA, IKEY, IRES 

     CHARACTER  DATA*20 

     CHARACTER  KEY*20 

     DIMENSION  IDATA(1:120)  

     DIMENSION  IKEY(1:120)  

     DIMENSION  IRES(1:120)  

     PRINT *,  " " 

     PRINT *, "PROGRAM TO CONVERT 12345 TO  1 1 1 0 0 FOR USING WITH R" 

     PRINT *,  " " 

     PRINT *, "PROGRAMMER DR. PISIT TUNTAVANITCH 084 606 4875" 

     PRINT *, "SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY, SURIN 32000, THAILAND"  

     PRINT *,  " "  

     PRINT *,  "!!!!!  THIS PROGRAM IS FOR 20 ITEMS !!!"  

     PRINT *,  " "  
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     PRINT *, "!!!WARNING FILE RES01 RES02 AND RES03 MUST BE DELETED BEFORE 
RUNNING" 

     PRINT *,  " "  

     PRINT  *,"!!!WARNING FORMAT 10 AND 20 MUST BE CHANGED ACCORDING TO NUM 
OF ITEMS"   

     PRINT *,  " " 

     PRINT *, "PLEASE TYPE NAME OF YOUR DATA FILE" 

     READ *, DATA 

     PRINT  *, "  " 

     PRINT *, "NAME OF YOUR DATA FILE IS  " , DATA  

     OPEN(UNIT=1,FILE=DATA) 

     PRINT *, " " 

     PRINT *, " "  

     PRINT *, "PLEASE TYPE NAME OF YOUR KEY FILE"  

     READ *, KEY 

     PRINT *, " "  

     PRINT *, "NAME OF YOUR KEY FILE IS  " , KEY   

     OPEN(UNIT=2,FILE=KEY)    

     PRINT *, " "  

     PRINT *, " "   

     PRINT *, "PLEASE TELL ME NUMBER OF TOTALS ITEMS"  

     READ (*,30) NUMI 

     READ(2,10) (IKEY(J),J=1,NUMI) 

     PRINT *, "  "  

     PRINT *, " "   

     PRINT *, "YOUR KEY IS   "  

     WRITE(*,20) (IKEY(J),J=1,NUMI)  
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     PRINT *, " " 

     PRINT *, " " 

     PRINT *, " PLEASE TELL ME NUMBERS OF CASE TO CONVERT" 

     READ (*,30) NUMS       

     OPEN (UNIT=3, FILE= 'RES01', STATUS = 'NEW')  

     OPEN (UNIT=4, FILE= 'RES02', STATUS = 'NEW') 

     OPEN (UNIT=5, FILE= 'RES03', STATUS = 'NEW') 

     DO 100  I = 1,NUMS 

     READ(1,10) (IDATA(J),J=1,NUMI) 

     WRITE(3,20) (IDATA(J), J = 1, NUMI)  

      DO 90 M = 1,NUMI 

      IF(IDATA(M).EQ.IKEY(M)) THEN 

      IRES(M)= 1 

      ELSE 

      IRES(M) = 0   

      ENDIF       

    90 CONTINUE  

      PRINT *, "YOUR RESULT FOR CASE NUMBER.."      

      WRITE (*,30)  I         

      WRITE(*,20) (IDATA(J),J=1,NUMI)     

      WRITE (4,10) (IRES(J),J=1,NUMI) 

      WRITE (5,20) (IRES(J), J=1,NUMI)       

      WRITE (*,10) (IRES(J),J=1,NUMI) 

      WRITE (*,20) (IRES(J), J=1,NUMI)    

      PRINT *, " " 

   100 CONTINUE     

    10 FORMAT(20I1) 
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   20 FORMAT(20I2) 

   30 FORMAT(I5)               

       CLOSE(1) 

       CLOSE(2) 

       CLOSE(3) 

       CLOSE(4) 

       CLOSE(5) 

       PRINT *,  " " 

       PRINT *, "YOUR JOB IS DONE" 

       PRINT *, "SEPARATE 1 2 3 4 5  IS KEPT IN FILE RES01" 

       PRINT *, "CLOSED   11111      IS KEPT IN FILE RES02"    

       PRINT *, "SEPARATE 1 1 1 1 1  IS KEPT IN FILE RES03" 

       STOP 

       END program con20 

 
                ค าอธิบายตัว  Source Code  

1. ตัวค าสั่งของโปรแกรมภาษาฟอร๑แทรน 77 เริ่มต๎นที่คอลัมน๑ 7 

2. การใช๎งานต๎องน า Source Code ข๎างต๎นไปแปล (Compile)   เป็นภาษาเครื่องกํอน 
โดยใช๎ตัวแปลภาษาฟอร๑แทรน 77   ผู๎เขียนใช๎ฉบับที่หา Download ได๎โดยไมํมี
คําใช๎จํายที่ http://www.cse.yorku.ca/~roumani/fortran/ftn.htm”  ในไฟล๑ชื่อ   
Fort99.zip 

3. ไฟล๑ข๎างต๎นนี้ ใช๎กับการสร๎างไฟล๑ที่มีข๎อสอบ 20 ข๎อ   หากผู๎ใช๎ต๎องการสร๎างไฟล๑เพ่ือใช๎
กับข๎อสอบที่ไมํใชํ 20 ข๎อ   เชํน  เป็น 35 ข๎อ  ให๎แก๎ไข  source code  กํอน ใน 4 
บรรทัดตํอไปนี้  

                     บรรทัดแรก       program con20    ให๎แก๎เป็น  program con35   

                     บรรทัดสุดท๎าย   END program con20    ให๎แก๎เป็น  END program con35       

                     บรรทัดตรง   10 FORMAT(20I1)   ให๎แก๎เป็น  10 FORMAT(35I1)     

                     บรรทัดตรง    20 FORMAT(20I2)   ให๎แก๎เป็น  20 FORMAT(35I2)     

                ส าหรับการสร๎างไฟล๑ที่จ านวนข๎อสอบอ่ืน ๆ ก็ให๎แก๎ไขท านองเดียวกันนี้   
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ความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่มีตํอมาตรการซองบหุรี่แบบเรียบใน
ประเทศไทย 

The opinion of people in east area Bangkok influence principles of 
cigarette plain packaging in Thailand. 

พันต ารวจโท ดร.พิชศาล พันธุ์วัฒนา1
 

 

บทคัดยํอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของประชาชนผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัย
ในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก และเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางผู๎สูบบุหรี่กับผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยใน
พ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่มีตํอมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัย 2 แนวทางทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณใช๎แบบสอบถามเก็บข๎อมูลจากประชาชนผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่
อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกจ านวนกลุํมละ 180 ราย ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบพ้ืนที่ด๎วยวิธีการสุํม
ไมํค านึงถึงโอกาสความนําจะเป็น วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติพรรณนาและอัตราสํวนร๎อย เชิงคุณภาพเก็บ
ข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ๑เจาะลึก การสังเกตแบบมีโครงสร๎าง สนทนากลุํม และบันทึกความจ า  

ผลการศึกษาพบวํา (1) ผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ 41 – 60 ปี สถานภาพสมรส     
จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพอิสระ รายได๎ตํอเดือน 30,001 – 45,000 บาท สาเหตุที่สูบครั้งแรกจ าไมํ 
ได๎แตํสูบมากวํา 11 – 20 ปี สํวนประชากรเปูาหมายที่ไมํสูบบุหรี่พบวําสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ      
21 – 40 ปี สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท างานภาคเอกชน รายได๎ตํอเดือน  
30,001 – 45,000 บาท (2) ประชากรทั้งสองกลุํมที่อาศัยในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกสํวนใหญํ
คิดเห็นตรงกันวําซองบุหรี่แบบเรียบสามารถหยุดการโฆษณาชวนเชื่อเด็ก ท าให๎ความพึงพอใจของผู๎สูบ
บุหรี่ลดลง ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น และท าให๎ยอดขายผู๎ประกอบการร๎านค๎าลดลง 

ค าส าคัญ : ผู๎สูบบุหรี่ / ซองบุหรี่แบบเรียบ 
 

 

Abstract 

The objective of this research was to study (1) generality of people east area in 
Bangkok. And (2) compare smoker and no smoker east area in Bangkok influence 
principles of plain packaging in Thailand. This study was conducted by applying 2 
research methodologies, both quantitative & qualitative. For quantitative approach, 
Questionnaire were used to collect data from 180 smoker and 180 nonsmoker by 
cluster sampling. The data was analyzed using descriptive statistics and valid percent. 

                                                           
1 อาจารย๑ประจ าคณะต ารวจศาสตร๑ โรงเรยีนนายร๎อยต ารวจ 
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To the qualitative approach, in-depth interview, structured observation, focus group, 
memos was conducted with the smoker and non smoker.  

The results indicated that (1) The most of smokers had male, 41-60 years old, 
married, bachelor's degree, freelance, income 30,001 – 45,000 per month, smoke more 
than 11-20 years. Most of no smokers had male, 21 – 40 years old, single, master 
degree, private work, income 30,001 – 45,000 per month and (2) both of smoker and 
smoker had agree with to plain packaging stop to advertise children, make the 
satisfaction of smokers decreased, gives warning messages stand out and decrease 
total sale. 

Keywords:  Smoker / The Plain Packaging 

บทน า 
บุหรี่เป็นสารเสพติดอยํางอํอนที่ถูกต๎องตามกฎหมายประเทศไทยแตํเป็นภัยร๎ายที่ท าให๎ประชาชน

ในประเทศเสียชีวิตมากกวําปีละ 42,000 คน (คณะกรรมการการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแหํง 
ชาติและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการด าเนินงานด๎านการวิจัยรํวมกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2558)  การสูบบุหรี่กํอให๎เกิดต๎นทุนแกํผู๎สูบ สังคม และรัฐบาลในรูปของคําบุหรี่ คําใช๎จํายในการรักษา 
พยาบาล รายได๎ที่สูญไปจากการขาดงานของผู๎สูบบุหรี่ การเสียชีวิตกํอนวัยอันควร เงิน เวลา และแรง 
งานที่ครอบครัวผู๎สูบบุหรี่ต๎องสูญเสียเพ่ือดูแลรักษา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เงินออกนอกประเทศ 
และอีกมากมาย ปัจจุบันประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคยาสูบมากถึง 10.9 ล๎านคน อัตราการสูบ
คิดเป็นร๎อยละ 19.9  ประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร๑จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
คําใช๎จํายทั้ง หมดเทํากับ 74,884 ล๎านบาท หรือ ร๎อยละ 0.78 ของ GDP (ส านักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค, 2559) ภาครัฐตระหนักถึงปัญหาภัยร๎ายดังกลําวจึงได๎ด าเนินมาตรการตํางๆ เพ่ือ
ลดการสูบบุหรี่ของประชาชน โดยหนึ่งในมาตรการที่ใช๎  ได๎แกํ ภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ที่เป็นเครื่องมือ
สื่อสารทางสุขภาพที่ส าคัญที่ปัจจุบันภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ของประเทศไทยเป็นภาพที่มีขนาดไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 85 ของด๎านที่มีพ้ืนที่มากที่สุดอยํางน๎อย 2 ด๎านของซองบุหรี่ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ซึ่ง
จัดวําเป็นขนาดภาพค าเตือนที่ใหญํเป็นอันดับสองของโลก โดยประเทศ 5 อันดับแรกของโลก
ประกอบด๎วย (1) เนปาล (ร๎อยละ 90) (2) ไทย (ร๎อยละ 85) (3) ออสเตรเลีย (ร๎อยละ 82.5) อุรุกวัยและ
ศรีลังกา (ร๎อยละ 80) เป็นอันดับ 4-5 (ผู๎จัดการออนไลน๑, 2558) สํวนค าเตือนมีขนาดร๎อยละ 60 ของ
พ้ืนที่ด๎านข๎างซองบุหรี่ทั้ง 2 ด๎าน มุํงหวังให๎ประชาชนตระหนักถึงอันตรายโรคภัยที่มาสาเหตุจากการสูบ
บุหรี่ ความมุํงหวังนี้รวมถึงมาตรการลดการสูบบุหรี่ด๎วยแนวคิดซองบุหรี่แบบเรียบตามกรอบอนุสัญญา
วําด๎วยการควบคุมยาสูบขององค๑การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco 
Control: FCTC) มาตรา 11 ที่แนะน าให๎ประเทศตําง ๆ ใช๎ซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ (WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2013)  

ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ใช๎ซองบุหรี่แบบเรียบปี ค.ศ.2012 ตํอมาประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส 
ฟินแลนด๑ นิวซีแลนด๑ และนอร๑เวย๑ใช๎บุหรี่แบบเรียบในประเทศตน (Hfocus, 2559) ขณะที่ประเทศไทย
ได๎รณรงค๑ให๎ใช๎ซองบุหรี่แบบเรียบเชํนกันซึ่งอยูํในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือออกกฎหมาย ซึ่งกระทรวง
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สาธารณสุขริเริ่มค าขวัญประจ าวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัย
เงียบ ลดโรค” พร๎อมผลักดันให๎ออกกฎหมายเพ่ือใช๎ และในชํวงที่ผํานมาคณะรัฐมนตรีได๎เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร๑การควบคุมยาสูบแหํงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 โดยมีเปูาประสงค๑เพ่ือลดอัตราการ
บริโภคยาสูบและท าให๎สิ่งแวดล๎อมปลอดควันบุหรี่ (ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค , 
2559) สํวนรํางกฎหมายบุหรี่ฉบับใหมํที่อยูํในขั้นพิจารณาออกกฎหมายได๎ระบุเพ่ิมวํา ลักษณะส าคัญ
ของซองบุหรี่แบบเรียบคือ ห๎ามพิมพ๑โลโก๎เครื่องหมายการค๎า สีสันสวยงาม ข๎อความที่สํงเสริมการขาย
บนตัวซองบุหรี่ให๎พิมพ๑ได๎เพียงภาพค าเตือนพิษภัย และยี่ห๎อบุหรี่หรือรุํนบุหรี่เป็นตัวอักษรตามขนาดที่
ก าหนดลงบนสีพื้นที่ตามกฎหมายก าหนดเทํานั้น แก๎ปัญหาบริษัทบุหรี่ตําง ๆ ที่ใช๎ยุทธวิธีการสื่อสารถึงผู๎ 
บริโภคโดยพยายามออกแบบลวดลายสีสันซองเพ่ือกลบเกลื่อนความเดํนชัดของภาพค าเตือนพร๎อมกับดึง 
ดูดใจให๎ผู๎สูบเลือกซ้ือผลิตภัณฑ๑ของตน 

                          

ภาพที่ 1 ตัวอยํางซองบุหรี่แบบเรียบ 

ผู๎วิจัยต๎องศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทั้งที่เป็นผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่ง
ตะวันออกที่มีตํอมาตรการใช๎ซองบุหรี่แบบเรียบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล๎เพ่ือเป็น
ข๎อมูลที่อาจน าไปใช๎ประโยชน๑ตํอการพิจารณาออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบฉบับใหมํแทน
พระราชบัญญัติเดิมปี พ.ศ.2535 การศึกษาใช๎พ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ศึกษาประกอบด๎วย 9 
เขต ได๎แกํ บางกะปิ สะพานสูง บึงกุํม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา และ
ประเวศ (ศูนย๑ข๎อมูลกรุงเทพมหานคร, 2557) เริ่มศึกษาตั้งแตํต๎นเดือนสิงหาคม 2560 เสร็จสิ้นเดือน
มกราคม 2561 มุํงหวังได๎ข๎อมูลที่ตรงกับสภาพแหํงความจริง มีความถูกต๎อง สามารถน าข๎อมูลไปใช๎
ประโยชน๑  

วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของประชาชนผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก 
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางผู๎สูบบุหรี่กับผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่

มีตํอมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ใช๎ทั้งแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและแนวทางการวิจัย
เชิงปริมาณควบคูํกัน (Mixed Method) เพ่ือให๎ได๎ข๎อค๎นพบที่มีลักษณะการเกื้อกูลกันของข๎อมูล ซึ่งการ
ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ สามารถอธิบายพอสังเขปได๎ดังนี้ 
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ประชากรเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ: ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบพ้ืนที่ (Cluster Sampling) กรุงเทพฝั่งตะวันออกมีทั้งสิ้น 9 
เขต เขตละ 40 คน แตํละเขตประกอบด๎วยผู๎สูบบุหรี่  20 คน และผู๎ไมํสูบบุหรี่ 20 คน รวมทั้งสิ้น 360 
คน แบํงเป็นกลุํมผู๎สูบบุหรี่ 180 คน และกลุํมผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ 180 คน เป็นการสุํมแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ที่ไมํค านึงถึงโอกาสความนําจะเป็น  คัดเลือกจากประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่กรุง 
เทพมหานครฝั่งตะวันออกท่ีพูดจารู๎เรื่อง สามารถอํานออกเขียนได๎ เลือกกลุํมประชากรเปูาหมายให๎สอด 
คล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการวิจัยและการใช๎สถิติโดยใช๎วิจารณญาณของผู๎วิจัยเป็นหลัก  (Palinkas, 
Horwitz, Green, Wisdom, Duan, & Hoagwood, 2015) 

เชิงคุณภาพ: ใช๎การสุํมตัวอยํางเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling)  ด๎วยกลยุทธ๑ตามโอกาส
อ านวย (Opportunistic) ตามความสมัครใจของประชากรเปูาหมายที่คุณสมบัติครบ (Creswell, 2014) 
คัดเลือกจากประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ไมํก าหนดจ านวนตายตัวสามารถ
ยึดหยุํนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ๑ ยุติเมื่อข๎อมูลเกิดการอ่ิมตัวเชิงทฤษฎี (Theoretical Saturation)  
ที่จ านวน 18 ราย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ๑, 2554) 

 
เครื่องมือการวิจัย 

เชิงปริมาณ: ใช๎แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสร๎างมาตรวัดแปลงแนวคิดที่เป็นนามธรรม
เป็นตัวแปรที่เป็นรูปธรรม (Concrete) ให๎คําตัวเลขมีคุณสมบัติของหนํวยวิเคราะห๑ (Units of Analysis) 
การตอบแบบสอบถามได๎ก าหนดเกณฑ๑ตามรูปแบบการวัดลิเกิร๑ตสเกล (Likert, 1932) แบํงมาตรสํวน
การให๎คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยที่ 1 = ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง 2 = ไมํเห็นด๎วย 3 = ไมํแนํใจ 4 = เห็นด๎วย 
และ 5 = เห็นด๎วยอยํางยิ่ง แบบสอบถามได๎ผํานการทบทวนวรรณกรรม การให๎ค านิยามปฏิบัติการ วัด
ความเชื่อมั่นของความคงตัว (Stability Reliability) ทดสอบรายการข๎อค าถาม (pretest) กับประชากร
ที่มีคุณสมบัติใกล๎เคียงประชากรเปูาหมายจ านวน 30 ราย ใช๎แบบสอบถามชุดเดียวกันกับผู๎สูบบุหรี่และผู๎
ไมํสูบบุหรี่ระยะเวลาหํางกันชํวงหนึ่งหรือเรียกวําการทดสอบซ้ า (Test–Re test Method) (Resch, 
Driscoll, McCaffrey, Brown, Ferrara, & Macciocchi, 2013) และยืนยันความถูกต๎องตามหลักวิชา 
การเชิงทฤษฎีวําแบบสอบถามได๎วัดในสิ่งที่ต๎องการ (Agarwal, Osiyevskyy, & Feldman, 2015)  

เชิงคุณภาพ: ใช๎ทฤษฎีติดพ้ืนที่ (Grounded Theory) โดยเลือกใช๎แบบสัมภาษณ๑ (Interview 
Schedule) การสัมภาษณ๑เจาะลึก (In depth Interview) การสังเกตแบบมีโครงสร๎าง (Structured 
Observation) การสนทนากลุํม (Focus Group) บันทึกความจ า (Memos) (Creswell, 2014)  
โปรแกรม ATLAS.ti และตัวผู๎วิจัยที่ใช๎เป็นเครื่องมือหลัก (Researcher as a Human Instrument) 
อาศัยประสบการณ๑ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และความรับผิดชอบเป็นตัวขับเคลื่อน ยึดตามสภาพความจริงเป็น
หลักตามแรงขับของข๎อมูล (Data-driven Approach) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ๑, 2554)   

 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

เชิงปริมาณ: เก็บแบบสอบถามด๎วยตนเอง รวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากประชากรเปูาหมายจ านวน 360 
ชุด น าเข๎าโปรแกรม SPSS เพ่ือท าการวิเคราะห๑ 

เชิงคุณภาพ: ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารอ๎างอิงตําง ๆ เพ่ือหาชํองวํางของความรู๎ (Gap of 
Knowledge) ประกอบกับเครื่องมือการวิจัยข๎างต๎น ผู๎วิจัยตั้งใจใช๎หลากหลายวิธีแบบที่เรียกวําพหุวิธี 
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(Triangulation) เพ่ือใช๎การยืนยันข๎อค๎นพบวํามีความถูกต๎องและตรวจสอบความเชื่อถือได๎ของข๎อมูล
ข๎อสนเทศที่ได๎ภายใต๎ความหลากหลายวิธีการจัดเก็บข๎อมูล (Multiple Methods of Data Collection) 
โดยค านึงถึงความสัมพันธ๑กับวัตถุประสงค๑การวิจัยเป็นส าคัญ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ๑ และกรรณิการ๑ สุข
เกษม, 2551)  

 

การวิเคราะห์ข๎อมูล 

เชิงปริมาณ: ใช๎การวิเคราะห๑ด๎วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่มีคุณสมบัติการวัด
ระดับกลุํม (Categorical Scale) ใช๎คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราสํวนร๎อย (Valid Percent) ใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

เชิงคุณภาพ: ใช๎แนวทางการวิเคราะห๑เชิงอุปนัย (Inductive Analysis) ท าการให๎รหัสเริ่มจากการ
เตรียมแฟูมข๎อมูลดิบ ศึกษารายละเอียดเอกสารข๎อความให๎เกิดความ คุ๎นเคยกับข๎อมูล แยกประเด็นเนื้อ
เรื่องตํางๆ เพื่อได๎แบบแผนความสัมพันธ๑ (Patterns of Relationships) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ๑, 2554) 
เมื่อข๎อมูลจัดเป็นกลุํมเรียบร๎อย จึงใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปน ารายการข๎อมูลเข๎าโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห๑ข๎อ 
มูลเชิงคุณภาพ 

สถิติที่ใช ๎ 
เชิงปริมาณ: ใช๎สถิติ 2 ประเภท คือ (1) สถิติตัวแปรตัวเดียว ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตร 

ฐาน และ (2) สถิติหลายตัวแปรในการหาน้ าหนักรายการข๎อความที่ใช๎สร๎างมาตรวัด ทดสอบความถูก 
ต๎องของมาตรวัด  

เชิงคุณภาพ: ใช๎สถิติพรรณนา การกระจายอัตราสํวนร๎อยของความถี่แตํละกลุํม 

ตารางท่ี 1 : รายการและคําน้ าหนักรายการและคําความเชื่อถือได๎ที่ใช๎วัดซองบุหรี่แบบเรียบ 

    รายการที่ใช๎วัด   คําน้ าหนักรายการ   คําความเชื่อถือได๎ 
มีความเหมาะสมกับสังคมไทย .547 .686 
คุ๎มครองสุขภาพประชาชนได๎จริง .589 .645 
สามารถหยุดการโฆษณาชวนเชื่อเด็ก .711 .709 
ลดความเย๎ายวนของซองบุหรี่ได๎ .754 .723 
ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง .687 .711 
ชํวยให๎ภาพค าเตือนโดดเดํนขึ้น .707 .757 
ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น                                                                    .693 .748 
ท าให๎เกิดบุหรี่ปลอมแพรํหลาย .642 .679 
ยอดขายผู๎ประกอบการร๎านค๎าลดลง .618 .664 
ผลักดันให๎มีกฎหมายรองรับโดยเร็ว .584 .652 
ซองบุหรี่แบบเรียบลดภัยเงียบลดโรค .527 .689 
 

จากตารางที่ 1 พบวําผลที่ได๎จากการใช๎เทคนิควิเคราะห๑ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) คําน้ าหนักมาตรวัดซองบุหรี่แบบเรียบอยูํในเกณฑ๑ปานกลาง คําน้ าหนักรายการมีคําระหวําง 
.527 - .754  สํวนคําความเชื่อถือได๎ (Reliability) อยูํในเกณฑ๑คํอนข๎างดี มีคําระหวําง .645 - .757 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 1 ที่ศึกษาสภาพทั่วไปของประชาชนผู๎สูบบุหรี่และ
ผู๎ไมํสบูบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกปรากฏในตารางที่ 2 สํวนผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประ 
สงค๑การวิจัยข๎อที่ 2 ที่เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางผู๎สูบบุหรี่กับผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยพ้ืนที่กรุงเทพฝั่ง 

ตะวันออกท่ีมีตํอมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบปรากฏในตารางที่ 3 รายละเอียดมีดังนี้ 

ตารางท่ี 2 : สภาพทั่วไปของผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก  
 
           รายการที่ใช๎วัด 

             ร๎อยละ 
      ผู๎สูบ           ผู๎ไมํสูบ 
   (n=180)           (n=180) 

เพศ                                   ชาย 83.7 75.4 
อายุ                                   ไมํเกิน 20 ปี 12.3 7.1 

21 – 40 ป ี 27.2 35.8 
41 – 60 ปี 34.4 33.1 
มากกวํา 60 ปี 26.1 24.0 

สถานภาพ                            โสด 28.0 46.3 
สมรส 60.3 53.7 
หยํา / มําย 11.7 - 

การศึกษา                             ต่ ากวําปริญญาตรี 7.1 - 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 48.6 41.2 
ปริญญาโท 34.0 44.5 
ปริญญาเอก 10.3 14.3 

การท างาน                           ภาครัฐ 22.3 24.2 
ภาคเอกชน 31.6 40.4 
อาชีพอิสระ 37.6 23.7 
อ่ืน ๆ 8.5 11.7 

รายได๎ตํอเดือน (บาท)               ไมํเกิน 15,000 4.1 7.1 
15,001 – 30,000 35.8 28.8 
30,001 – 45,000 37.8 43.4 
มากกวํา 45,000 22.6 30.7 

สาเหตุที่สูบครั้งแรก                 อยากทดลองด๎วยตนเอง 28.7 - 
ถูกชักจูงหรือถูกบังคับ 24.9 - 
ไมํแนํใจ / จ าไมํได๎ 46.4 - 

ระยะเวลาในการสูบ (ปี)             1 – 10 28.2 - 
11 - 20 44.1 - 
มากกวํา 20 27.7 - 
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จากตารางที่ 2 สภาพทั่วไปของประชาชนผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่ง
ตะวันออกเพ่ือใช๎ตอบวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 1 พบวํา ผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํที่ตกเป็นประชากรเปูาหมาย
เป็นเพศชาย อายุระหวําง 41 – 60 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพอิสระ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 45,000 บาท สาเหตุที่สูบครั้งแรกจ าไมํได๎แตํสูบมากวํา 11 – 20 ปี สํวน
ประชากรเปูาหมายที่ไมํสูบบุหรี่พบวําสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุระหวําง 21 – 40 ปี สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท ท างานภาคเอกชน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 – 45,000 บาท 

ตารางท่ี 3 : ความคิดเห็นของของประชาชนผู๎สูบบุหรี่และไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่ง
ตะวันออกท่ีมีตํอบุหรี่ซองเรียบ (ผู๎สูบ n = 180 และผู๎ไมํสูบ n = 180 / นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) 

           รายการที่ใช๎วัด X S.D. P-Value 
มีความเหมาะสมกับสังคมไทย         ผู๎สูบ 2.86 1.14 0.000 
                                            ผู๎ไมํสูบ 3.17 1.47 0.000 
คุ๎มครองสุขภาพประชาชนได๎จริง      ผู๎สูบ 3.26 1.41 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 3.11 1.32 0.000 
สามารถหยุดการโฆษณาชวนเชื่อ      ผู๎สูบ 2.81 .97 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 2.84 1.21 0.000 
ลดความเย๎ายวนของซองบุหรี่ได๎       ผู๎สูบ 2.57 1.17 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 2.96 1.24 0.000 
ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง     ผู๎สูบ 3.07 1.26 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 3.04 1.16 0.000 
ชํวยให๎ภาพค าเตือนโดดเดํนขึ้น        ผู๎สูบ 2.44 .84 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 2.77 1.24 0.000 
ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น      ผู๎สูบ                                                         2.73 1.29 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 2.79 1.26 0.000 
ท าให๎เกิดบุหรี่ปลอมแพรํหลาย        ผู๎สูบ 3.31 1.51 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 2.57 1.16 0.000 
ยอดขายร๎านค๎าลดลง                   ผู๎สูบ 2.91 1.27 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 2.87 1.09 0.000 
ผลักดันให๎มีกฎหมายโดยเร็ว           ผู๎สูบ 2.47 .91 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 2.88 1.57 0.000 
ซองบุหรี่แบบเรียบลดภัยเงียบลดโรค ผู๎สูบ 2.31 .73 0.000 

 ผู๎ไมํสูบ 3.11 1.42 0.000 
จากตารางที่ 3 พบวํา ผู๎สูบบุหรี่และผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่มีความเห็นเรื่องมีความเหมาะสมกับสังคม ไทย 

คุ๎มครองสุขภาพประชาชนได๎จริง สามารถหยุดการโฆษณาชวนเชื่อ ลดความเย๎ายวนของซองบุหรี่ได๎ 
ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง ชํวยให๎ภาพค าเตือนโดดเดํนขึ้น ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น ท า
ให๎เกิดบุหรี่ปลอมแพรํหลาย ยอดขายร๎านค๎าลดลง ผลักดันให๎มีกฎหมายโดยเร็ว และซองบุหรี่แบบเรียบ
ลดภัยเงียบลดโรค ที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพบวํา ผู๎สูบบุหรี่เห็นด๎วยกับ
การค๎ุมครองสุขภาพประชาชนได๎จริง ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง ท าให๎เกิดบุหรี่ปลอมแพรํหลาย 
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และยอดขายร๎านค๎าลดลงมากกวํากลุํมผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ ขณะที่ผู๎ไมํสูบบุหรี่เห็นด๎วยกับที่มีความเหมาะสม
กับสังคมไทย  สามารถหยุดการโฆษณาชวนเชื่อ ลดความเย๎ายวนของซองบุหรี่ได๎ ชํวยให๎ภาพค าเตือน
โดดเดํนขึ้น ชํวยให๎ข๎อ ความเตือนโดดเดํนขึ้น ผลักดันให๎มีกฎหมายโดยเร็ว และซองบุหรี่แบบเรียบลด
ภัยเงียบลดโรคมากกวํากลุํมผู๎สูบบุหรี่  

อภิปรายผล 

การตอบวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 2 ที่ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํ
สูบบุหรี่ที่มีตํอซองบุหรี่แบบเรียบสามารถอธิบายได๎ความวํา ผู๎สูบบุหรี่ที่ตกเป็นประชากรเปูาหมายสํวน
ใหญํเห็นด๎วยกับการคุ๎มครองสุขภาพประชาชนได๎จริง ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง ท าให๎เกิดบุหรี่
ปลอมแพรํหลาย และยอดขายร๎านค๎าลดลงมากกวํากลุํมผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ โดยทั้งสี่ประเด็นดังกลําวของกลุํม
ผู๎สูบบุหรี่เป็นความคิดเห็นในเชิงบวกเพียงประเด็นเดียว คือ มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย
สามารถการค๎ุมครองสุขภาพประชาชนได๎จริง สํวนอีกสามประเด็นที่ผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํคิดเห็นเป็นความ 
คิดในเชิงลบของกลุํมผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํที่เห็นวําคือ มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทยท าให๎
ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง ท าให๎เกิดบุหรี่ปลอมแพรํหลาย และยอดขายร๎านค๎าลดลง ขณะที่กลุํม
ผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่สํวนใหญํเห็นด๎วยวํามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทยมีความเหมาะสมกับสังคม 
ไทย สามารถหยุดการโฆษณาชวนเชื่อ ลดความเย๎ายวนของซองบุหรี่ได๎ ชํวยให๎ภาพค าเตือนโดดเดํนขึ้น 
ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น ผลักดันให๎มีกฎหมายโดยเร็ว และซองบุหรี่แบบเรียบลดภัยเงียบลดโรค
มากกวํากลุํมผู๎สูบบุหรี่ โดยทั้งเจ็ดประเด็นดังกลําวของความคิดเห็นกลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่สํวนใหญํเป็นไปใน
เชิงบวกท้ังสิ้น     

ในภาพรวมทั้งหมดสามารถสรุปความคิดเห็นสํวนใหญํของผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืน 
ที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกได๎วําทั้งสองกลุํมตํางมีความเห็นที่แตกตํางกัน อยํางไรก็ดีทั้งสองกลุํมมี
ความคิดเห็นที่คล๎ายคลึงไมํตํางกันมาก เป็นไปในลักษณะในทิศทางเดียวกัน 4 ประเด็น ได๎แกํ สามารถ
หยุดการโฆษณาชวนเชื่อเด็ก ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น  และ
ยอดขายผู๎ประกอบการร๎านค๎าลดลง ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
        1. สามารถหยุดการโฆษณาชวนเชื่อเด็ก: ทุกวันนี้บุหรี่ที่วางแผงขายในประเทศไทยมีภาพค าเตือน
พร๎อมข๎อความบนซองบุหรี่ขนาดร๎อยละ 85 ของจ านวนพ้ืนที่และด๎านข๎างซองบุหรี่ทั้งสองข๎างมีค าเตือน
ขนาดร๎อยละ 60 ของจ านวนพ้ืนที่ นับเป็นมาตรการที่ยุติการชวนเชื่อเด็กได๎ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
สัญลักษณ๑บุหรี่ก็ดี สีสันลวดลายที่เป็นเอกลักษณ๑ของบุหรี่แตํละยี่ห๎อก็ดี ปัจจุบันพ้ืนที่ใช๎โฆษณาชวนเชื่อ
ที่ปรากฏให๎เด็กพบเห็นมีน๎อยมาก ซึ่งแนวโน๎มที่จะชักชวนหรือจูงใจเด็กเยาวชนให๎ไปสูบบุหรี่ก็คงมีไมํ
มากนัก  

2. ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง: การที่ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่จะลดลงได๎ผลตาม
เปูาหมายหรือไมํเป็นเรื่องที่นําคิดหากพิจารณาประชากรสูบบุหรี่จ าแนกเป็นภาค เนื่องจากผู๎สูบบุหรี่ที่
อาศัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสํวนใหญํนิยมสูบบุหรี่แบบมวนเอง (ยาเส๎น) มากกวํา
บุหรี่ที่ผลิตโดยโรงงานถึง ร๎อยละ 60  ขณะที่ผู๎สูบบุหรี่ภาคใต๎สํวนใหญํมักซื้อบุหรี่น าเข๎าผิดกฎหมายหรือ
บุหรี่เถื่อนเพราะราคาถูกกวําซื้อตามร๎านค๎ามาก (ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค, 2559) 
ดังนั้นบุคคลกลุํมที่กลําวเหลํานี้ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องตํอความพึงพอ ใจในรูปลักษณ๑ซองบุหรี่แบบเรียบที่จะ
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ท าให๎เกิดการสูบบุหรี่ลดลงแตํอยํางใด รวมถึงกลุํมผู๎สูบบุหรี่ที่ติดในขั้นหนักก็มีแนวโน๎มจะไมํสนใจ
รูปลักษณ๑ภายนอกในซองบุหรี่แบบเรียบแตํอยํางใดเชํนกัน  

3. ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น: การใช๎บุหรี่ซองเรียบแล๎วสํงเสริมให๎ข๎อความค าเตือนโดดเดํน
ขึ้นไมํนําจะเป็นกรณีที่ถูกต๎องนัก เนื่องจากหากยังยึดแนวปฏิบัติเดิมที่ต๎องมีภาพโรคภัยที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ขนาดใหญํประกอบปรากฏบนซองบุหรี่แบบเรียบก็ไมํตํางจากซองบุหรี่ที่ใช๎มาตรการค าเตือนบน
ซองบุหรี่มากเทําใดนัก เพราะในภาพรวมหากพิจารณาโดยมองซองบุหรี่จะพบวํา สิ่งที่ปะทะสายตาเมื่อ
แรก เริ่มดูซองบุหรี่คือ ภาพเกี่ยวกับโรคภัยกลําวคือ ภาพจะดูโดดเดํนมากกวําข๎อความเมื่อมองเป็นครั้ง
แรก ดังนั้นประชาชนเปูาหมายสํวนใหญํของทั้งสองกลุํมจึงเห็นด๎วยในลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ยอดขายผู๎ประกอบการร๎านค๎าลดลง: นิด๎าโพลรํวมกับสมาคมการค๎ายาสูบไทเมื่อปลายปี 2557 
ส ารวจความคิดเห็นผู๎ค๎าขายบุหรี่พบวํา ร๎อยละ 90 ของร๎านค๎าปลีกไทยเชื่อวําซองบุหรี่แบบเรียบจะท า
ให๎ซองบุหรี่ปลอมงํายขึ้น บุหรี่ปลอมหรือที่เรียกบุหรี่เถื่อนจะมีเพ่ิมมากขึ้นในตลาด รวมทั้งการลักลอบ
น าบุหรี่ผิดกฎหมายเข๎ามาในประเทศก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปด๎วย และร๎านค๎าอีกร๎อยละ 92  มองวําจะท าให๎
การบริหารจัดการสินค๎าและสต๏อกมีความยุํงยากมากขึ้นเนื่องจากซองเหมือนกันหมด ซึ่งเมื่อพิจารณา
ประเด็นบุหรี่ปลอมหรือเถื่อนก็สนับสนุนเรื่องยอดขายผู๎ประกอบการร๎านค๎าที่ มีแนวโน๎มต๎องลดลง ไมํ
รวมถึงรายได๎ของประเทศชาติที่ได๎จากภาษีสินค๎าฟุุมเฟือยประเภทบุหรี่ซิกกาแรตที่ต๎องลดลงตามเชํนกัน 
(คณะกรรมการการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแหํงชาติและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการด า 
เนินงานด๎านการวิจัยรํวมกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2558)  ดังนั้นในประเด็นนี้ผู๎วิจัยคิดตํางจาก
ประชาชนเปูาหมายสํวนใหญํทั้งสองกลุํมที่ไมํแนํใจวํายอดขายผู๎ ประกอบการจะลดลง แตํกลับมีความ 
เห็นด๎วยอยํางยิ่งท่ียอดขายผู๎ประกอบจะลดลง 

 
ทั้งนี้ข๎อมูลที่ได๎จากการการสัมภาษณ๑เจาะลึกที่นําสนใจพบวํากลุํมผู๎สูบบุหรี่และกลุํมผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่

ให๎ความเห็นสอดคล๎องกันในประเด็นของมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทยสามารถหยุดการ
โฆษณาชวนเชื่อเด็กได๎ในระดับหนึ่ง โดยให๎เหตุผลวําไมํกระทบตํอสายตา ไมํสะดุดใจตํอการที่เด็กและ
เยาวชนมีความคิดอยากลอง เนื่องจากซองบุหรี่เป็นเสมือนกลํองสีเหลี่ยมผืนผ๎าที่มีพ้ืนสีด าหรือสีขาวไมํมี
ลวดลายใดที่จะดึงดูดใจตํอเด็ก และชี้ให๎เห็นวําซองบุหรี่ที่มีทั้งภาพค าเตือนและข๎อความเตือนไมํสามารถ
หยุดพฤติกรรมอยากลองสูบบุหรี่ของเด็กบางกลุํมได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมเด็กที่มีพฤติกรรมอยากรู๎
อยากเห็นหรืออยูํในสภาพแวดล๎อมที่มีบุคคลสูบบุหรี่ ซึ่งในข๎อความเตือนที่ปรากฏบนซองบุหรี่ในปัจจุบัน
บางข๎อความอํานแล๎วไมํคํอยนําเชื่อถือหรือจะท าให๎ผู๎สูบเกิดความกลัว เชํน สูบบุหรี่ท าให๎เท๎าเนํา แตํ
ทั้งนี้ภาพค าเตือนที่ปรากฏบนซองบุหรี่ในปัจจุบันที่คิดเห็นวําเด็กและเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัว 
ได๎แกํภาพสูบบุหรี่แล๎วจะเป็นมะเร็งปอด สูบบุหรี่แล๎วจะเป็นมะเร็งที่ปาก สูบบุหรี่แล๎วจะเป็นมะเร็งที่
กลํองเสียง อยํางไรก็ดีประเด็นที่กลุํมผู๎สูบบุหรี่และกลุํมผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่เห็นตํางกันอยํางชัดเจนดั่งเชํน
ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถาม คือ มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทยท าให๎เกิดบุหรี่ปลอม
แพรํหลายและซองบุหรี่แบบเรียบลดภัยเงียบลดโรค โดยกลุํมผู๎สูบบุหรี่เห็นวํา หากมีการใช๎มาตรการซอง
บุหรี่แบบเรียบจริงจะมีบุหรี่เถื่อนแพรํในตลาดผู๎สูบบุหรี่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในประเด็นนี้ผู๎วิจัยเห็นแย๎งแตํเห็น
ด๎วยกับกลุํมผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ที่กลําววําประเด็นนี้ไมํนํามีผลตํอการเพิ่มขึ้นของบุหรี่ปลอม ซึ่งคิดเห็นวําปัจจัย
ด๎านราคานํา จะสํงผลตํอการเพ่ิมของบุหรี่ปลอมมากกวําการเปลี่ยนรูปลักษณ๑ซองบุหรี่ และที่ทั้งสอง
กลุํมเห็นตํางอีกประเด็น คือ ซองบุหรี่แบบเรียบลดภัยเงียบลดโรค เป็นไปในลักษณะที่ตํางกลุํ มตํางมี
ค าอธิบายสนับสนุนที่มีเหตุผล โดยกลุํมผู๎สูบบุหรี่ที่ไมํเห็นด๎วยกลําววํา การจะสูบหรือไมํสูบบุหรี่มีเหตุผล
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อ่ืนในการพิจารณามากกวําจะกลําววําซองบุหรี่แบบเรียบลดภัยเงียบลดโรค ขณะที่กลุํมผู๎ไมํสูบบุหรี่เห็น
ด๎วยโดยมีเหตุผลสนับสนุนคล๎ายกันวําหากผู๎สูบบุหรี่สามารถลดหรือหยุดสูบได๎ก็จะสํงผลให๎โอกาสที่จะ
เกิดโรคภัยไข๎เจ็บจากการสูบบุหรี่มีแนวโน๎มลดลง   

อยํางไรก็ดีความคิดเห็นของกลุํมผู๎สูบบุหรี่และกลุํมผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับ
อนุสัญญาควบคุมยาสูบองค๑การอนามัยโลกตามมาตรา 11  ที่ระบุวําการเตือนพิษภัยยาสูบ แนะน าให๎ 
ประเทศตาํง ๆ ใช๎ซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ เนื่องจากบริษัท
บุหรี่พยายามที่จะออกแบบลวดลายสีสันบนซอง เพ่ือกลบเกลื่อนความเดํนชัดของภาพค าเตือน และใน
มาตรา 13  วําด๎วยการห๎ามโฆษณาและสํงเสริมการขายที่แนะน าให๎ใช๎ซองบุหรี่แบบเรียบเชํนเดียวกัน
เนื่องจากภายหลังจากที่กฎหมายประเทศตําง ๆ ห๎ามโฆษณาบุหรี่ในทุกชองทาง บริษัทบุหรี่จึงหันมาใช๎
ซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณา  สํงเสริมการขายโดยตรงตํอผู๎บริโภคดวยการพิมพ๑ลวดลายสีสันและข๎อความที่
สื่อถึงการโฆษณาและสํงเสริมการขายบนซองบุหรี่แทน (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control, 2013) ซึ่งประเด็นเหลํานี้ภาครัฐก าลังพิจารณาถึงข๎อดีข๎อเสียในการออก
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบเพื่อบังคับใช๎ในประเทศไทย 

สรุปข๎อค๎นพบในการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางผู๎สูบบุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่มีตํอซองบุหรี่
แบบเรียบเพื่อตอบวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 2 สามารถอธิบายได๎ความวํามีความเห็นที่แตกตํางกันมาก 
กวําที่จะเห็นพ๎องตรงกัน ซึ่งประเด็นที่ทั้งสองกลุํมคิดเห็นสอดคล๎องกัน ได๎แกํ  สามารถหยุดการโฆษณา
ชวนเชื่อเด็ก ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ลดลง ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น และยอดขายผู๎ประ 
กอบการร๎านค๎าลดลง สํวนการตอบวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 1 ที่ศึกษาสภาพทั่วไปของประชาชนผู๎สูบ
บุหรี่และผู๎ไมํสูบบุหรี่ที่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกสามารถอธิบายได๎ความวํา ผู๎สูบบุหรี่สํวนใหญํ
ที่ตกเป็นประชากรเปูาหมายเป็นเพศชาย อายุระหวําง 41 – 60 ปี สถานภาพสมรส ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพอิสระ มีรายได๎ตํอเดือนอยูํระหวําง 30 ,001 – 45,000 บาท สาเหตุที่สูบครั้งแรกจ า
ไมํได๎แตํสูบมากวํา 11 – 20 ปี สํวนประชากรเปูาหมายที่ไมํสูบบุหรี่พบวําสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ
ระหวําง 21 – 40 ปี สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท างานภาคเอกชน รายได๎ตํอ
เดือน  30,001 – 45,000 บาท 

ข๎อเสนอแนะ 

การที่ภาครัฐจะออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบฉบับใหมํแทนพระราชบัญญัติเดิมปี 
พ.ศ.2535 โดยบรรจุมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบไว๎ในพระราชบัญญัติจ าต๎องพิจารณาผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตควบคูํด๎วยหากจะมีการบังคับใช๎ เชํน การละเมิดความคุ๎มครองทางทรัพย๑สินทางปัญญาที่ไมํ
สอดคล๎องกับสิทธิทางการค๎า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights: TRIPs) หรือความตกลงวําด๎วยอุปสรรคทางเทคนิคตํอการค๎า (TBT) หรือความไมํสอดคล๎องกับ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค๎าเป็นต๎น  สังเกตจากสถิติการรายงานของหนํวยงานภาครัฐตลอด
ระยะเวลา 25 ปีที่ออกพระราชบัญญัติพบวํา จ านวนประชากรผู๎สูบบุหรี่ไมํได๎ลดลงจากเดิมมากนัก 
สํวนตัวคิดอยํางงําย ๆ เห็นวําเหตุผลที่คนซื้อบุหรี่ไมํใชํเพราะผู๎สูบบุหรี่ซื้อบุหรี่เพราะซองสวยหรือไมํสวย 
เรียบหรือไมํเรียบ มีค าเตือนใหญํหรือไมํใหญํ หากแตํซื้อเพราะเหตุผลอ่ืน เชํน ติดในรสชาติของบุหรี่  
ยี่ห๎อนั้นมากกวําหรือราคาเป็นที่ยอมรับได๎กับฐานะบุคคล เป็นต๎น  ดังนั้นการน ามาตรการซองบุหรี่แบบ
เรียบอาจชํวยให๎ลดจ านวนประชาชนผู๎สูบได๎เพียงแคํระดับหนึ่งหรืออาจไมํเลยก็เป็นได๎ จึงเห็นวําไมํจ า 
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เป็นต๎องตามกระแสนิยมที่ตํางประเทศให๎การสนับสนุนและได๎เริ่มใช๎มาตรการนี้ และเห็นควรวําทาง 
เลือกมาตรการลดการสูบบุหรี่ของประชาชนในประเทศมีหลากหลายแนวทางอ่ืนให๎เลือกปฏิบัติ เชํ น 
การพิจารณาทบทวนรายละเอียดทั้งหมดและปรับปรุงแก๎ ไขพระราชบัญญัติใหมํนี้ให๎มีความเหมาะยุค
เหมาะสมัยนําจะเกิดประโยชน๑แกํสํวนรวมมากกวําเพียงจะเพ่ิมมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ หรือการให๎
ความรู๎กับเยาวชนคนรุํนใหมํด๎วยการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ผํานชํองทางสื่อสารตําง ๆ อยํางเข๎มข๎นและ
ปฏิบัติด๎วยความสม่ าเสมอ เป็นต๎น การจะออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบฉบับใหมํโดยใช๎
มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบเพียงเรื่องเดียวเชื่อวําไมํสามารถท าให๎พฤติกรรมของผู๎สูบบุหรี่เปลี่ยนแปลง
ได๎มากนัก 

ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป (1) ขยายพ้ืนที่การศึกษาจากกรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็น
ภาพรวมทั้งหมดของความคิดเห็นของประชาชนทั้งจังหวัดกรุงเทพ รวมถึงจังหวัดอ่ืนและเพ่ิมการศึกษา
โดยแบํงเป็นระระดับภูมิภาค จนถึงภาพรวมทั้งหมดของความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ (2) 
มุํงเน๎นศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของผู๎สูบบุหรี่ และ (3) เจาะลึก 4 ประเด็น (สามารถหยุดการโฆษณา
ชวนเชื่อเด็ก  ความพึงพอใจของผู๎สูบบุหรี่ ชํวยให๎ข๎อความเตือนโดดเดํนขึ้น และยอดขายผู๎ประกอบการ
ร๎าน ค๎า) โดยมุํงเน๎นแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือได๎มาซึ่งรายละเอียดของข๎อมูลเชิงลึก 
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บทคัดยํอ 
 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑
ของส านักคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎
ระบบประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ผู๎ใช๎งานระบบและผู๎ดูแลระบบ คือ เจ๎าหน๎าที่ของ ส านัก
คอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จ านวน 16 คน ซึ่งผู๎ใช๎งาน จ านวน 16 คน เป็น
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานที่ส านักคอมพิวเตอร๑ จะทราบปัญหาของการรับงานและการแก๎ปัญหางานเป็นอยํางดี   
เครื่องมือที่ใช๎วิจัย ได๎แกํ  1) ระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎าน
สมเด็จเจ๎าพระยา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎
ระบบสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวํา  1) ประสิทธิภาพของระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎าน
หนํวยประมวลผลอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านสํวนการรับข๎อมูล และด๎านการแสดงผลลัพธ๑
ของระบบ  2) ความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบ ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา ด๎านการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านความ
ต๎องการของผู๎ใช๎ระบบ ด๎านการท างานได๎ตามฟังก๑ชั่นงานของระบบ และด๎านความงํายตํอการใช๎งาน
ระบบมีคําเฉลี่ยต่ าสุด 
  
ค าส าคัญ :  การพัฒนาระบบ/ ระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ 
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ABSTRACT 
 

  The purposes of this research were 1) To develop and examine the efficiency of 
online helpdesk system of Computer Office at Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University and 2) To study the users’ satisfaction towards the developed system. The 
population included system users and moderators, i.e., 16 Computer Office staff. The 
research instruments involved 1) Online helpdesk system 2) Efficiency assessment form 
and 3) A set of questionnaire. Data were statistically analyzed by mean and standard 
deviation. 
 The findings revealed as follows. 1) The efficiency of online helpdesk system of 
Computer Office at Bansomdejchaopraya Rajabhat University was generally found at 
the highest level. After item analysis, processing unit was rated with the highest mean 
followed by input process and output process.  2) The users’ satisfaction towards the 
developed system was generally found at the highest level. After item analysis, 
information security was rated with the highest mean followed by users’ need, 
operation in line with the function, and user-friendliness. 
  
Keywords : System Development/ Online Helpdesk System 
 
 

บทน า 

ประเทศไทยได๎ประกาศใช๎กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539  
(ICT2000) โดยก าหนดภารกิจที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  1) การลงทุนในโครงสร๎างพ้ืนฐานสารสนเทศ
แหํงชาติที่เสมอภาค 2) การลงทุนในด๎านการศึกษาที่ดีของพลเมืองและบุคลากรด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  3) การปรับปรุงบทบาทภาครัฐ เพ่ือบริการที่ดีข้ึนและสร๎างรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศ
ที่แข็งแกรํง จากการประเมินผลนโยบาย  ICT2000 พบวํา การใช๎บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะใน
ชนบทสะดวกมากขึ้น คนไทยมีความรู๎และทักษะทางคอมพิวเตอร๑ดีขึ้นและหนํวยงานของรัฐเริ่ม
ให๎บริการประชาชนด๎วยคอมพิวเตอร๑เพ่ิมขึ้น อยํางไรก็ตาม การประเมินผลไมํสามารถหาข๎อยุติวํา
ผลลัพธ๑ที่กลําวข๎างต๎นเป็นผลจากการใช๎นโยบาย ICT2000  โดยตรง หรือเป็นผลที่เกิดจากแผนงานที่ท า
ตํอเนื่องของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และที่ส าคัญภาคเอกชนที่รํวมให๎ความเห็นในการประเมินได๎แสดง
ความเป็นกังวลถึงระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทย ณ ขณะนั้นวํานอกจากไมํได๎รับ
การพัฒนาเทําที่ควรแล๎วยังอาจล๎าหลังมากขึ้นเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีใหมํๆ ที่เกิดขึ้นและก๎าวหน๎าไป
อยํางมากในชํวงระยะเวลาเดียวกันเนื่องจากขาดการผลักดัน นโยบายไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจัง ตํอจาก
กรอบนโยบาย ICT2000  ได๎มีการจัดท ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2544-2553 
ของประเทศไทย หรือ IT2010 ขึ้น เพื่อเป็นเข็มทิศชี้น าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
ในชํวงแรกของทศวรรษแรกของศตวรรษที่ ๒๑ โดย IT2010 ยังคงเจตนารมณ๑ของ IT2010 อยําง
ครบถ๎วนภายใต๎การด าเนินยุทธศาสตร๑ 5e’s  ที่เน๎นการพัฒนาและประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน
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สาขายุทธศาสตร๑หลัก 5 ด๎าน ได๎แกํ e-Government, e-Commerce, e-Industry, e-Education และ 
e-Society เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและน าพาประเทศไทยเข๎าสูํสังคม
แหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ (Knowledge-based economy and society) เนื่องจากกรอบนโยบาย 
IT2010 เป็นแนวนโยบายระยะยาวในระดับมหภาค คณะรัฐมนตรีจึงได๎มีมติจัดท าแผนระยะกลาง 
ชํวงเวลา 5 ปี  2 แผน ได๎แกํ แผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 2 เพ่ือให๎เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานที่สามารถใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าหรือปรับ
แผนแมํบท ICT ของตนเองได๎  ทั้งนี้ในภาคปฏิบัติได๎เกิดความลําช๎าในการเสนอพิจารณา และให๎ความ
เห็นชอบแผนแมํบทฯ ทั้งสองฉบับ  ท าให๎ชํวงเวลาของแผนแมํบทฯ มีความเหลื่อมล้ ากับกรอบนโยบาย 
IT2010 กลําวคือ แผนแมํบทฯ มิได๎มีเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดที่สอดคล๎องกับ IT2010 เสียทีเดียว โดยแผน
แมํบทฯ ฉบับที่ 1 ใช๎ในชํวงเวลาตั้งแตํระยะเวลาตั้งแตํ พ.ศ. 2545-2551 และแผนแมํบทฉบับฯ ที่ 2 ใช๎
ในชํวงเวลาตั้งแตํปี พ.ศ. 2542-2556  แผนแมํบท ICT ฉบับที่ 1 มุํงหวังให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลาง
การพัฒนาและการประกอบธุรกิจด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งด๎านซอฟต๑แวร๑ ผู๎ประกอบการและประชาชนสํวนใหญํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลจากระบบบริการ
อยํางทั่วถึงและเป็นธรรมเกิดประโยชน๑โดยตรงตํอการเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจแกํการผลิตและการบริการ
ทุกสาขา รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ให๎สามารถ แขํงขันและอยูํรอดในตลาดสากลได๎ ประชาชน
สามารถประยุกต๑ใช๎ ICT เพ่ือสนองความต๎องการในการด ารงอยูํอยํางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยที่
แท๎จริงในสังคมไทย สํวนแมํบท ICT ฉบับที่ 2 ได๎ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือสานความตํอเนื่องจากนโยบาย IT2010 
สํวนแผนแมํบท ITC ฉบับที่ 1 โดยให๎ความส าคัญกับการ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานสารสนเทศ การพัฒนา
ทัพยากรมนุษย๑ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติให๎มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,2554,น.2-3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน๎าที่ผลิตบัณฑิตออกสูํสังคม จ าเป็นต๎องน าไอซีทีเข๎ามา
ประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาองค๑กรเพ่ือน าไปสูํการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะทางไอซีทีออกสูํ
สังคม จึงได๎ก าหนดยุทธวิธีการพัฒนาและสํงเสริมไอซีทีเพ่ือการบริหารองค๑กรอยํางมีคุณภาพไว๎อยําง
ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของหนํวยงานตํางๆ ภายในองค๑กร อันเป็นทางไปสูํการบรรลุวัตถุประสงค๑
ตามกลยุทธ๑ของมหาวิทยาลัย (ส านักคอมพิวเตอร๑, 2558,) ส านักคอมพิวเตอร๑เป็นหนํวยงานกลางในการ
ประสานงาน และด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุํงมั่นในการสร๎างความเป็นเอกภาพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการสร๎างสรรค๑สังคมแหํงภูมิปัญญาการเรียนรู๎ 
ส านักคอมพิวเตอร๑ เป็นหนึ่งในหนํวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา มีพันธกิจในการพัฒนา และให๎บริการด๎านไอซีทีเพ่ือสนับสนุนภารกิจและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง 

ผู๎ วิ จั ยจึ ง ได๎ น า เทคโน โลยี  Web–Based มาชํ วยแก๎ปัญหา ในการท า งานของส านั ก
คอมพิวเตอร๑ ซึ่ง Web–Based เป็นการท างานผํานทางโปรแกรม Browser โดยอาศัยการเชื่อมตํอทาง
อินเทอร๑เน็ต หมายความวําเพียงเรามีโปรแกรม Browser ไมํวําจะเป็น Internet Explorer, Firefox, 
Safari, Opera หรือแม๎กระทั่ง Google Chrome ก็ตาม เราสามารถใช๎งานโปรแกรมหรือ Application 
ใดๆ ก็ได๎ โดยโปรแกรมหรือ Application เหลํานั้นจะติดตั้งบน Server แหํงใดแหํงหนึ่งหรืออาจติดตั้ง
ในส านักงานใหญํของเรา  ข๎อดีของเทคโนโลยี  ผู๎ใช๎งานทั่วไปก็สามารถใช๎งานได๎สะดวกเนื่องจากไมํ
เสียเวลาในการติดตั้งโปรแกรม ส าหรับผู๎ดูแลระบบ (Admin) สามารถดูแลควบคุมและอัพเดทโปรแกรม
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บน Server เพียงจุดเดียว ในสํวนของคําใช๎จําย License และคําบ ารุงรักษา (Maintenance) มีราคาถูก 
ในสํวนของเครื่องคอมพิวเตอร๑และฮาร๑ดแวร๑ก็สามารถใช๎คอมพิวเตอร๑ที่มีคุณสมบัติไมํสูงมาก ก็สามารถ
ใช๎งานได๎  ผู๎วิจัยหวังวําเทคโนโลยี Web–Based จะมาชํวยลดคําใช๎จํายซึ่งเป็นความหวังของทุกองค๑กร 
และมาชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น      
 ด๎วยส านักคอมพิวเตอร๑เป็นหนํวยงานกลาง มีหน๎าที่ให๎บริการทางด๎านไอทีแกํหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  และปัญหาที่พบในการให๎บริการก็คือส านักคอมพิวเตอร๑เป็น
หนํวยงานให๎บริการทางด๎านไอที   แตํยังไมํมีระบบรับแจ๎งปัญหาเพ่ือสนับสนุนงานทางด๎านการแจ๎ง
ปัญหาตํางๆ  จึงสํงผลให๎งานที่แจ๎งเข๎ามาไมํได๎รับการตอบสนองหรือตอบสนองช๎า และไมํสามารถทราบ
ได๎วํา มีงานอะไรบ๎างที่แจ๎งมาแล๎วได๎รับการแก๎ไขหรือไมํได๎รับการแก๎ไข  เนื่องจากการรับงานในปัจจุบัน 
การแจ๎งงานในปัจจุบันมีการโทรแจ๎งทางโทรศัพท๑ แจ๎งผํานสังคมออนไลน๑ เดินเข๎ามาแจ๎งด๎วยตนเอง บาง
รายจดไว๎ในสมุดบันทึกของตนเอง  หรือพบเจอเจ๎าหน๎าที่ของส านักคอมพิวเตอร๑ก็ฝากแจ๎งมา  จึงยากตํอ
การรวบรวม  และการติดตาม  จึงมีความจ าเป็นที่จะพัฒนาระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านัก
คอมพิวเตอร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎รวบรวมปัญหาที่พบในการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้  

1. การรับแจ๎งปัญหามีหลายชํองทางท าให๎ข๎อมูลกระจัดกระจายไมํถูกรวบรวมไว๎อยํางเป็น
ระบบ 

2. ไมํสามารถทราบวําในแตํละวันมีงานแจ๎งปัญหาเข๎ามามีจ านวนเทําใด 
3. ไมํสามารถติดตามได๎วํามีปัญหาใดๆ บ๎างที่ได๎รับการแก๎ไขแล๎วหรืองานที่ไมํได๎รับการแก๎ไข 

รวมทั้งงานที่ไมํสามารถแก๎ไขได๎  
4. เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานไมํสามารถทราบภาระงานของตนเองได๎  
5. ไมํสามารถรายงานสถิติของปัญหาในการรับแจ๎งตํอผู๎บังคับบัญชา  
จากความเป็นมาและปัญหาที่ได๎กลําวขึ้นข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิด ในการพัฒนาระบบรับแจ๎ง

ปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาขึ้น ซึ่งจะมีผู๎ดูแลระบบ 
(Admin) มีหน๎าที่คีย๑ข๎อมูลลงไปในระบบเพ่ือประสานสํงไปยังผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ใช๎งานจะเป็นเจ๎าหน๎าที่ของ
ส านักคอมพิวเตอร๑ มีหน๎าที่ล็อกอินเข๎ามาตรวจสอบงานของตนเอง และปรับสถานะของงาน เมื่อ
ด าเนินการปัญหาของแตํละงานเรียบร๎อยแล๎ว เพ่ือให๎แอดมินทราบถึงความคืบหน๎าของแตํละงาน  
ระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา สามารถ
ชํวยบันทึกการแจ๎งปัญหาของงาน การปรับสถานะของท างานเพื่อติดตามดูความเคลื่อนไหวของงานที่รับ
แจ๎ง และจัดเก็บข๎อมูลการแจ๎งงานไว๎ในระบบฐานข๎อมูล ปลอดภัย สะดวกตํอการสืบค๎น  สามารถแสดง
รายงานการรับแจ๎งปัญหาของงาน  และผลการแก๎ปัญหาในแตํละงานยังรวบรวมไปเขียนภาระงานของ
เจ๎าหน๎าที่ได๎ ทั้งยังสามารถน าข๎อมูลรายงานผู๎บังคับบัญชาได๎ภายหลัง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
2. เพ่ือศึกษาหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน ส านักคอมพิวเตอร๑มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จ านวน 16 คน แบบเฉพาะเจาะจง ที่ได๎ปฏิบัติงานและรับผิดชอบดูแล
ระบบรับแจ๎งปัญหาจ านวนออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาที่
ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นโดยตรง ซึ่งผู๎วิจัยต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมประชากร จ านวน 16 คน เพ่ือการ
วิเคราะห๑ระบบงานเดิม จากนั้นได๎น ามาพัฒนาระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาขึ้นชํวยในการบันทึกข๎อมูลการแจ๎งงาน เพ่ือสามารถเก็บ
รวบรวมปัญหาของงานและปัญหาที่ได๎รับแจ๎งเข๎ามาไว๎ในฐานข๎อมูลเดียวกัน   

 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

1. ระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา 

2. แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทําน  

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบรับแจ๎งปัญหาจ านวนออนไลน๑ของ   ส านัก
คอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ  

 1. ผู๎วิจัยได๎พัฒนาระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ด๎วยโปรแกรม PHP และฐานข๎อมูลด๎วยโปรแกรม MySQL โดยผํานเครื่องมือ 
Apache ในการท างานรูปแบบ Web Service โปรแกรม Sublime Text 2 ซึ่งใช๎ในการออกแบบหน๎า
เว็บของโปรแกรม และใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบกราฟิกและในการตกแตํงภาพที่น ามาใช๎
เป็นสํวนประกอบในการพัฒนาโปรแกรม โดยผํานการตรวจปรับแก๎ไขจากผู๎เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเป็น
ระยะ อยํางตํอเนื่องกํอนการน าไปทดสอบการใช๎งาน 
 2. น าระบบที่ผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้น ไปทดสอบและแสดงผลหน๎าจอการใช๎งานจริง ด๎วยการน า
โปรแกรมไปทดลองใช๎งานบนเครื่องแมํขํายจริง เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญ พร๎อมที่ปรึกษาให๎ข๎อเสนอแนะ 
พร๎อมกับแก๎ไข เพ่ือไมํให๎เกิดข๎อผิดพลาด และแก๎ไขงานเป็นที่พึงพอใจของผู๎เชี่ยวชาญ 
 3. หลังจากที่ทดสอบระบบจนเป็นที่พึงพอใจของผู๎เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาแล๎ว ผู๎วิจัยได๎น า
ระบบที่ปรับแก๎ไข ติดตั้งเพ่ือทดสอบการใช๎งาน โดยผู๎วิจัยได๎ใช๎ประชากรจ านวน 16 คน ซึ่งเป็น
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานจริงของส านักคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา เพ่ือ
ตรวจสอบข๎อผิดพลาด และน าไปแก๎ไขกํอนใช๎งานจริง 
 4. พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบกํอนน าไปทดสอบกับประชากร 
 4. พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบ โดยน าไปเก็บข๎อมูลกับประชากร  
 5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ผลการวิจัย ได๎แกํ คําเฉลี่ยเลขคณิต และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย  
 1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑

มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏบ๎ านสม เด็ จ เจ๎ าพระยา  ที่ ส ร๎ า งขึ้ นจากผู๎ เ ชี่ ย วชาญ  จ านวน  3 ทํ าน 
อยูํในเกณฑ๑มากที่สุด มีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 4.84 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.47 เป็นไป ตาม
เกณฑ๑และสูงกวําสมมติฐานที่ตั้งไว๎ในบทที่ 1 ซึ่งสามารถแบํงเป็น 3 ด๎าน ดังนี้ 

  1.1 ด๎านการประเมินผลสํวนการรับข๎อมูล (Input) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.80 คําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.33 อยูํในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

  1.2 ด๎านการประเมินผลหนํวยประมวลผล (Process) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.89 คําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 อยูํในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

  1.3 ด๎านการแสดงผลลัพธ๑ของระบบ  (Output) มีคําเฉลี่ยเทํากับ  4.80 คําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 อยูํในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

 2. ผลการหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ที่สร๎างขึ้น จ านวน 16 คน อยูํในเกณฑ๑มากที่สุด โดยมี
คําเฉลี่ยรวมอยูํที่ 4.73 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.05 

 ผู๎วิจัยได๎เก็บผลการวิจัยด๎านการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ดูแลระบบและ
เจ๎าหน๎าที่ส านักคอมพิวเตอร๑ ตามตารางท่ี 1 – 9 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 : ผลการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู๎เชี่ยวชาญทางเทคนิคในภาพรวม 

รายการประเมิน P V ระดับ 
1. ด๎านการประเมินผลสํวนการรับข๎อมูล (Input) 4.80 0.19 มากที่สุด 
2. ด๎านการประเมินผลหนํวยประมวลผล (Process) 4.89 0.33 มากที่สุด 
3. ด๎านการแสดงผลลัพธ๑ของระบบ (Output) 4.80 0.19 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.03 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 1 พบวํา แสดงให๎เห็นวําประสิทธิภาพของระบบจาการประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญ

ทางด๎านเทคนิคในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งมีคําเฉลี่ยรวม เทํากับ P = 4.67 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวม เทํากับ V = 0.03 อยูํในระดับที่มากที่สุด 
 
ตารางที่ 2 : ผลการหาประสิทธิภาพของระบบด๎านการประเมินผลสํวนการรับข๎อมูล  ( Input) 

โดยผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิค 
 

รายการประเมิน N P V ระดับ 
ด๎านที่ 1 ด๎านการประเมินผลสํวนการรับข๎อมูล 
(Input) 

    

1. ระบบชํวยเพิ่มชํองทางในการแจ๎งปัญหาการใช๎งาน 3 4.67 0.58 มากที่สุด 



78 วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

ระบบคอมพิวเตอร๑ให๎กับผู๎ใช๎งาน 
2. การใช๎ข๎อความท่ีสื่อให๎เกิดความเข๎าใจในสํวนของการ
ปูอนข๎อมูล 

3 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ระบบสามารถจัดเก็บข๎อมูลการแจ๎งปัญหาการใช๎งาน
ระบบคอมพิวเตอร๑ไว๎ในฐานข๎อมูลเดียวกัน 

3 4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ความสะดวกในการบันทึกข๎อมูลการแจ๎งงาน 3 5.00 0.00 มากที่สุด 
รวม  4.83 0.33 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2  แสดงให๎เห็นวํา ประสิทธิภาพของระบบจากการประเมินผลการทดลองใช๎ระบบ

ของผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทําน รายการประเมินอยูํในระดับมากที่สุดอยูํระหวําง (P= 4.67, 

V = 5.00) โดยรายการประเมินข๎อ 2 การใช๎ข๎อความที่สื่อให๎เกิดความเข๎าใจในสํวนของการปูอนข๎อมูล 
และข๎อ 4 ความสะดวกในการบันทึกข๎อมู ลการแจ๎งงาน  มีคํา เฉลี่ ยสู งที่ สุด คือ (P= 5.00, 
V = 0.00) สํวนข๎อ 1 ระบบชํวยเพ่ิมชํองทางในการแจ๎งปัญหาการใช๎งานระบบคอมพิวเตอร๑ให๎กับ
ผู๎ใช๎งาน และข๎อ 3 ระบบสามารถจัดเก็บข๎อมูลการแจ๎งปัญหาการใช๎งานระบบคอมพิวเตอร๑ไว๎ใน
ฐานข๎อมูลเดียวกันมีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (P= 4.67, V = 0.58) 
 

ตารางท่ี 3 : ผ ลก ารหาประสิ ทธิ ภ าพของร ะบบด๎ านกา รประ เ มิ น ผลหนํ ว ยปร ะมวลผล 
(Process) โดยผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิค 

รายการประเมิน N P V ระดับ 
ด๎านที่ 2 ด๎านการประเมินผลหนํวยประมวลผล 
(Process) 

    

1. ความสะดวกในการค๎นหาข๎อมูลการแจ๎งงาน 3 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ความรวดเร็วในการประมวลผลข๎อมูล 3 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ความคลํองตัวในการด าเนินงาน 3 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม  4.89 0.33 มากที่สุด 
     

 จากตารางที่ 3 แสดงให๎เห็นวํา ประสิทธิภาพของระบบจากการประเมินผลการทดลองใช๎
ระบบของผู๎เชี่ยวชาญ รายการประเมินอยูํในระดับมากที่สุดอยูํระหวําง (P = 4.67, V = 5.00) โดย
รายการประเมินข๎อ 1 ความสะดวกในการค๎นหาข๎อมูลการแจ๎งงาน และข๎อ 2 ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลข๎อมูล มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (P= 5.00,V= 0.00) สํวนข๎อ 3 ความคลํองตัวในการ
ด าเนินงาน มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (P= 4.67, V= 0.58) 

ตารางท่ี 4 : ผลการหาประสิทธิภาพของระบบด๎านด๎านการแสดงผลลัพธ๑ของระบบ (Output) โดย   
              ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิค 

รายการประเมิน N P V ระดับ 
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รายการประเมิน N P V ระดับ 
ด๎านที่ 3 ด๎านการแสดงผลลัพธ์ของระบบ 
(Output) 

    

1. ระบบสามารถเรียกดูรายงานสถิติการแจ๎งปัญหา
แจ๎งงานได๎ 

3 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ระบบสามารถแสดงรายงานสถานะของงานได๎ 3 4.00 0.00 มาก 
3. ระบบสามารถบันทึกข๎อมูลการแก๎ปัญหาของงาน
ไว๎เพ่ือเป็นองค๑ความรู๎ในการปฏิบัติงาน 

3 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม  4.80 0.19 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4 แสดงให๎เห็นวํา ประสิทธิภาพของระบบจากการประเมินผลการทดลองใช๎ระบบ
ของผู๎ เชี่ยวชาญทางด๎านเทคนิค รายการประเมินสํวนใหญํอยูํ ในระดับมากที่สุดอยูํระหวําง  
(µ = 4.6,V = 5.00) โดยรายการประเมินข๎อ 1 ระบบสามารถเรียกดูรายงานสถิติการแจ๎งปัญหาแจ๎ง
งานได๎ มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (P  = 5.00,V = 0.00) ข๎อ 3 ระบบสามารถบันทึกข๎อมูลการแก๎ปัญหา
ของงาน ไว๎เพื่อเป็นองค๑ความรู๎ในการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยรองลงมาคือ (P= 4.67,V = 0.58) สํวน ข๎อ 
2 ระบบสามารถแสดงรายงานสถานะของงานได๎ มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (P = 4.00,   = 0.00) 

 

ตารางที่  5 : ผลการหาความพึงพอใจของผู๎ ดูแลระบบและเจ๎ าหน๎าที่ ส านั กคอมพิวเตอร๑ 
 ในภาพรวม 

รายการประเมิน P V ระดับ 
1. ด๎านความต๎องการของผู๎ใช๎ระบบ 4.73 0.05 มากที่สุด 
2.ด๎านการท างานได๎ตามฟังก๑ชั่นงานของระบบ 4.69 0.08 มากที่สุด 

3. ด๎านความงํายตํอการใช๎งานระบบ 4.50 0.06 มากทีสุ่ด 

4. ด๎านการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ 4.77 0.02 มากที่สุด 
รวม 4.67 0.03 มากที่สุด 

 จากตารางที่  5  แสดงให๎ เห็นวํ าความพึงพอใจที่ มีตํอระบบจากการประเมินผล 
การทดลองใช๎งานจากผู๎ดูแลระบบและเจ๎าหน๎าที่ส านักคอมพิวเตอร๑ รายงานการประเมินอยูํในระดับมาก
ที่สุด (P = 4.67,V = 0.03) 
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ตารางท่ี  6  : ผลการหาความพึงพอใจ ของผู๎ ดูแลระบบและเจ๎ าหน๎าที่ ส านั กคอมพิวเตอร๑ 
 ด๎านความต๎องการของผู๎ใช๎ระบบ (Functional Requirement Test) 

 

รายการประเมิน N P V ระดับ 
1. ความสะดวกในการบันทึกข๎อมูลการแจ๎งปัญหา 
การใช๎งาน 

16 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

2. ความสามารถในการจัดเก็บฐานข๎อมูลไว๎ใน
ฐานข๎อมูลเดียวกัน 

16 4.69 0.48 มากที่สุด 

3. ระบบสามารถแสดงรายงานสถิติการแจ๎งปัญหาได๎ 16 4.63 0.50 มากที่สุด 

4. ความสะดวกในการค๎นหาข๎อมูลการแจ๎งงาน 16 4.81 0.40 มากที่สุด 

รวม  4.73 0.05 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6  แสดงให๎เห็นวํา ความพึงพอใจที่มีตํอระบบจากการประเมินผลการทดลองใช๎
ระบบจากผู๎ดูแลระบบและเจ๎าหน๎าที่ส านักคอมพิวเตอร๑ รายการประเมินอยูํในระดับมากที่สุดอยูํระหวําง 
(P= 4.63 V = 4.81) โดยรายการประเมินข๎อ 1 ความสะดวกในการบันทึกข๎อมูลการแจ๎งปัญหาการใช๎
ง าน  และข๎ อ  4  คว ามสะดวก ในการค๎ นหาข๎ อมู ลกา รแจ๎ ง ง าน   มี คํ า เ ฉลี่ ย สู งที่ สุ ด  คื อ 
(P= 4.81,V = 0.40) สํวนข๎อ 3 ระบบสามารถแสดงรายงานสถิติการแจ๎งปัญหาได๎ มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ  (  = 4.63, V = 0.50) 

 
ตารางที่  7 : ผลการหาความพึงพอใจของผู๎ ดูแลระบบและเจ๎ าหน๎าที่ ส านั กคอมพิวเตอร๑ 

   ด๎านการท างานได๎ตามฟังก๑ชั่นงานของระบบ (Functional Test) 

รายการประเมิน P V ระดับ 
1. การเพ่ิม  ลบ แก๎ไข ปรับสถานะ ข๎อมูลของงานที่รับแจ๎ง 4.88 0.34 มากที่สุด 

2. ระบบสามารถแสดงรายงานสถิติการแจ๎งปัญหา 
ของงานได๎ 

4.63 0.50 มากที่สุด 

3. ระบบสามารถบันทึกผลข๎อมูลการแก๎ปัญหาเพื่อใช๎เป็น 
องค๑ความรู๎ในการปฏิบัติงานได๎ 

4.44 0.51 มาก 

4. ระบบสามารถแนบไฟล๑รูปภาพในการแจ๎งปัญหา 
ของงานได๎ 

4.81 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.08 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 7  แสดงให๎เห็นวํา ความพึงพอใจที่มีตํอระบบจากการประเมินผลการทดลองใช๎
ระบบจากผู๎ดูแลระบบและเจ๎าหน๎าที่ส านักคอมพิวเตอร๑ รายการประเมินอยูํในระดับมากที่สุดอยูํระหวําง 
(P = 4.63 V= 4.88) โดยรายการประเมินข๎อ 1 การเพ่ิม ลบ แก๎ไข ปรับสถานะ ข๎อมูลของงานที่รับ
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แจ๎ง มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (P= 4.88,V = 0.34) สํวนข๎อ 3 ระบบสามารถบันทึกผลข๎อมูลการแก๎ปัญหา
เพ่ือใช๎เป็นองค๑ความรู๎ในการปฏิบัติงานได๎ มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (P= 4.44,V = 0.51) 

ตารางที่  8 : ผลการหาความพึงพอใจ ของผู๎ดูแลระบบและเจ๎าหน๎าที่ ส านักคอมพิวเตอร๑ 
   ด๎านความงํายตํอการ ใช๎งานระบบ (Usability Test) 

รายการประเมิน P V ระดับ 
1. ความยากงํายของการใช๎งานระบบ 4.69 0.60 มากที่สุด 
2. ชํองและปุุมการใช๎งานงํายตํอความเข๎าใจ 4.38 0.62 มาก 
3. ความเหมาะสมในการจัดวางสํวนตําง ๆ ของจอภาพ 4.31 0.48 มาก 
4. ความเหมาะสมในการใช๎สีตัวอักษรและสีพื้นหลัง และ 
องค๑ประกอบ 

4.56 0.63 มากที่สุด 

5. ความสะดวกในการใช๎งาน 4.56 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.06 มากที่สุด 
    

จากตารางที่ 9 แสดงให๎เห็นวํา ความพึงพอใจที่มีตํอระบบจากการประเมินผลการทดลองใช๎
ระบบจากผู๎ดูแลระบบและเจ๎าหน๎าที่ส านักคอมพิวเตอร๑ รายการประเมินอยูํ ในระดับมากที่สุด  
อยูํระหวําง (P = 4.75,V = 4.81) โดยรายการประเมินข๎อ 4 การท างานของระบบโดยภาพรวม 
มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (  = 4.81, V= 0.40) สํวนข๎อ 1 ความปลอดภัยของการเข๎าถึงข๎อมูล ข๎อ 2 ความ
เหมาะสมของการก าหนดกลุํมผู๎ ใช๎ระบบ  และข๎อ  3  การบันทึกข๎อมูล  เ พ่ิมลบแก๎ไข  ยกเลิก 
มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (P = 4.75, V = 0.45) 
 
ตารางท่ี 9 ผลการหาความพึงพอใจ ของเจ๎าหน๎าที่ส านักคอมพิวเตอร๑  ด๎านการรักษาความ 
  ปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ (Security Test) 

รายการประเมิน P V ระดับ 
1. ความปลอดภัยของการเข๎าถึงข๎อมูล 4.75 0.45 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของการก าหนดกลุํมผู๎ใช๎ระบบ 4.75 0.45 มากที่สุด 

3. การบันทึกข๎อมูล เพ่ิมลบแก๎ไข ยกเลิก 4.75 0.45 มากที่สุด 

4. การท างานของระบบโดยภาพรวม 4.81 0.40 มากที่สุด 
รวม 4.77 0.02 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 9 แสดงให๎เห็นวํา ความพึงพอใจที่มีตํอระบบจากการประเมินผลการทดลองใช๎

ระบบจากผู๎ดูแลระบบและเจ๎าหน๎าที่ส านักคอมพิวเตอร๑ รายการประเมินอยูํ ในระดับมากที่สุด 
อยูํระหวําง (P = 4.75,V = 4.81) โดยรายการประเมินข๎อ 4 การท างานของระบบโดยภาพรวม 
มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (  = 4.81, V= 0.40) สํวนข๎อ 1 ความปลอดภัยของการเข๎าถึงข๎อมูล ข๎อ 2 ความ
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เหมาะสมของการก าหนดกลุํมผู๎ ใช๎ระบบ  และข๎อ  3  การบันทึกข๎อมูล  เ พ่ิมลบแก๎ไข  ยกเลิก 
มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (P = 4.75, V = 0.45) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ประสิทธิภาพของระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านหนํวย
ประมวลผลอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านสํวนการรับข๎อมูล และด๎านการแสดงผลลัพธ๑ของระบบ   
 2. ความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบ ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา ด๎านการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านความ
ต๎องการของผู๎ใช๎ระบบ ด๎านการท างานได๎ตามฟังก๑ชั่นงานของระบบ และด๎านความงํายตํอการใช๎งาน
ระบบมีคําเฉลี่ยต่ าสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการท าวิจัย เรื่อง ระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได๎ ดังตํอไปนี้  

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ที่สร๎างขึ้นจากผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทํานอยูํในเกณฑ๑มาก
ที่สุด มีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 4.84 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 0.47 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล๎องกับ    
(นิลาวัลย๑ วงศ๑ศิลปะมรกต, 2546, น.40-41) ได๎ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานซํอม
บ ารุงอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑แบบออนไลน๑โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา 
การพัฒนาระบบ ท าการทดสอบประสิทธิภาพการใช๎งานระบบด๎วยแบบสอบถามพบวําผู๎ใช๎งานระบบ 
ประเมินระบบวํามีประสิทธิภาพการใช๎งานมากท่ีสุดร๎อยละ 56  โดยสํวนที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดได๎แกํ 
สามารถประสานงานระหวํางอาจารย๑และชํางเทคนิค และการสืบค๎นข๎อมูลได๎ตรงตามความต๎องการ 

2. การหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบรับแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ที่สร๎างขึ้น จ านวน 16 คน อยูํในเกณฑ๑มากที่สุด โดยมีคํา 
เฉลี่ยรวมอยูํที่ 4.73 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล๎องกับ (มนพัทธ๑เกษม
โกสินทร๑, 2546, น.30-31) ได๎ท าการวิจัยระบบแจ๎งซํอมคอมพิวเตอร๑ออนไลน๑ กรณีศึกษา บริษัท แอม 
โปรไมโครซิส จ ากัด ผลการวิจัยพบวํา ระบบการแจ๎งซํอมอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ออนไลน๑ เริ่มจากผู๎ใช๎งาน
เรียกไปที่ http://www.claimonlinesys.com ระบบจะแสดงหน๎าจอหลัก คือ หน๎าแรกหรือหน๎าจอ
หลัก เมื่อเริ่มเข๎ามาใช๎บริการของระบบ โดยใช๎โปรแกรมเว็บบราวเซอร๑ทั่วไป จากการทดสอบระบบจาก
การใช๎งานระบบในด๎านตําง ๆ พบวําผู๎ใช๎งานมีความพึงพอใจตํอระบบในด๎านตําง ๆ ซึ่งถือวํามีความพึง
พอใจอยูํในระดับมาก ดังนั้นสามารถสรุปได๎วําระบบแจ๎งซํอมอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ออนไลน๑เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการแจ๎งซํอมอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ได๎เป็นอยํางดี  
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ข๎อเสนอแนะ 

ข๎อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
1. ควรมีลิงค๑เว็บไซต๑ให๎สะดวกตํอการใช๎งานของผู๎ใช๎ทั่วไป ได๎แกํ คณาจารย๑ บุคลากรนิสิตและ

นักศึกษาเพ่ือการรองรับการใช๎งานในอนาคต 

2. ควรมีการพัฒนาระบบการใช๎งานเป็นระบบอินเทอร๑เน็ตส าหรับผู๎ใช๎ทั่วไป 
 

 ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตํอไป 

1. ควรพัฒนาระบบการแจ๎งปัญหาออนไลน๑ของส านักคอมพิวเตอร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎าน
สมเด็จเจ๎าพระยา คือระบบที่สามารถให๎การตอบสนองกับผู๎แจ๎งปัญหาจากระบบอยํางทันทีทันใด หรือ
โต๎ตอบกับผู๎แจ๎งปัญหาได๎ หรือในลักษณะของการ Chat ให๎ค าปรึกษาแบบเรียลไทม๑ (Real-Time) 
เพ่ือให๎ผู๎รับบริการได๎รับความสะดวกมากข้ึน  

2. ควรพัฒนาระบบให๎แสดงสถิติให๎เห็นประเภทปัญหาโดยแสดงเป็นร๎อยละ (%) หรือแสดง
รายงานเป็นกราฟได๎ 

3. ควรท าหน๎ารองรับการใช๎งานผํานระบบส าหรับผู๎ใช๎ทั่วไปให๎เสถียรมากขึ้น เพ่ือรองรับการใช๎
งานจ านวนมากในอนาคต 
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ศึกษาคุณภาพการให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย์ค้ าประกันและความภักดีของ
ลูกค๎าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคาร 

A Study of the Service Quality of Unsecured Loans and Customer Loyalty of 
Commercial Bank and Non-Bank 

พิมพ์นิภา ชะริชน1, ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล2 

 
บทคัดยํอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑คือ 1) ศึกษาคุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมี
หลักทรัพย๑ค้ าประกัน 2) ศึกษาความภักดีของลูกค๎า 3) เพ่ือเปรียบเทียบระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎าน
สินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันกับความภักดีของลูกค๎าธนาคารพาณิชย๑และสถาบันการเงินที่มิใชํ
ธนาคารพาณิชย๑ และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการกับความภักดีของลูกค๎า โดยใช๎
แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก เก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง คือ ลูกค๎าสินเชื่อสํวน
บุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันของธนาคารไทยพาณิชย๑ และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค 
รังสิต จังหวัดปทุมธานี จ านวน 320 คน ประกอบไปด๎วยธนาคารไทยพาณิชย๑ จ านวน 160 คน และบริษัท อิ
ออน ธนสินทรัพย๑ จ านวน 160 คน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด๎วย คํา
ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานด๎วยสถิติ t-test และ
คําสัมประสิทธ๑สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันโดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว๎ที่ระดับ .05  

ผลการศึกษาพบวํา 1) ระดับคุณภาพการให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลแบบไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา มีความแตกตํางกัน โดยคุณภาพการให๎บริการของบริษัท อิออน       ธนสินทรัพย๑ 
ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ ความนําเชื่อถือไว๎วางใจ และการตอบสนองตํอลูกค๎า    มีคุณภาพการ
ให๎บริการในระดับสูงกวําธนาคารไทยพาณิชย๑ 2) ระดับความภักดีของลูกค๎า เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
มีความแตกตํางกัน โดยลูกค๎าของธนาคารไทยพาณิชย๑มีระดับความภักดีสูงกวําลูกค๎าของบริษัท อิออน ธน
สินทรัพย๑ในทุกด๎าน 3) คุณภาพการให๎บริการในภาพรวมทุกด๎าน มีความสัมพันธ๑ในเชิงบวกกับความภักดีผู๎
ให๎บริการ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ธนาคารไทยพาณิชย๑มีระดับ
ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลกับความภักดีด๎านพฤติกรรม
ของลูกค๎าในระดับสูง สํวนบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ มีระดับความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎าน
การให๎ความเชื่อมั่นตํอลูกค๎ากับความภักดีด๎านพฤติกรรมของลูกค๎าในระดับสูง 4) ความสัมพันธ๑ระหวําง
คุณภาพการให๎บริการและความภักดีของลูกค๎าระหวํางธนาคารไทยพาณิชย๑กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ 
พบวํา มีคําความสัมพันธ๑ในระดับท่ีแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : คุณภาพการให๎บริการ/ ความภักดี/ สินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน/ ธนาคาร 
พาณิชย๑/ สถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบรหิารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ๑ในพระบรมราชูปถัมภ๑ จังหวัดปทุมธานี 
2 อาจารย๑ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ๑ในพระบรมราชูปถัมภ๑ จังหวัดปทุมธานี 
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ABSTRACT 

This research aimed 1) To study the service quality of unsecured loans 2) To study 
the customer loyalty 3) To compare the service quality of unsecured loans,         the 
customers loyalty between commercial banks and non-bank and 4) To study the 
relationship between service quality of unsecured loans and the customers loyalty of 
commercial banks and non-bank. The approach is essentially quantitative research. The 
samples of the study comprised 320 people, and were divided into two groups i.e. 160 
samples used the unsecured loans services of Siam Commercial Bank Branch Future Park 
Rangsit and 160 samples used the unsecured loans services of AEON Thana Sinsap Branch 
Future Park Rangsit. The questionnaire was used as the data gathering tool. The data were 
analyzed through descriptive statistics including Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, as well as inferential statistics consisting of Independent Samples t-test and 
Pearson Correlation Coefficient at 0.05 level of significance. 

Findings from the research indicated that: 1) The level of service quality of 
unsecured loans. When being considered in respective aspect, it appeared that the level of 
the service quality of AEON Thana Sinsap in the aspect of tangibles, reliability and 
Responsiveness was higher than that of Siam Commercial Bank. 2) The level of customer 
loyalty. When being considered in respective aspect, it appeared that the level of the 
customer loyalty to the Siam Commercial Bank was higher than these of AEON Thana Sinsap 
in all aspects. 3) The service quality of unsecured loans in all aspects. A positive relationship 
with customer loyalty. Statistically significant at the 0.05 level. When being considered in 
respective aspect, it appeared that the level relationships between service quality in the 
aspects of empathy and loyalty customers in the aspects of customer behavioral of the 
Siam Commercial Bank in the high level. Regarding the level relationships between service 
quality in the aspects of assurance and loyalty customers in the aspects of customer 
behavioral of the AEON Thana Sinsap in the high level. 4) The relationship between service 
quality of unsecured loans and customer loyalty to the Siam Commercial Bank and AEON 
Thana Sinsap Branch Future Park Rangsit found that the relationship in a different way 
Branch at 0.05 level of significance. 

Keywords : Service Quality/ Service Loyalty/ Unsecured Loans/ Commercial Bank/     Non-
Bank 

บทน า 
เศรษฐกิจไทยที่ก าลังฟื้นตัวและขยายตัวอยํางตํอเนื่องในปัจจุบัน สํงผลให๎ผู๎บริโภคมีความต๎องการจับจําย

ใช๎สอยกันมากขึ้น ผลิตภัณฑ๑สินเชื่อสํวนบุคคลแบบไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันซึ่งได๎แกํ เงินก๎อน วงเงินสด
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หมุนเวียน วงเงินเบิกเกินบัญชี และสินค๎าผํอนช าระ จึงเป็นบริการที่ได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคคํอนข๎างสูง 
เพราะเป็นสินเชื่อที่มีความหลากหลายของวัตถุประสงค๑และเงื่อนไขในการให๎บริการ ชํวยให๎ลูกค๎าสา มารถ
เข๎าถึงสินค๎าและบริการได๎งํายและสะดวกรวดเร็วขึ้น และยังสร๎างแรงผลักดันให๎ผู๎ประกอบการในระบบมีการ
แขํงขันให๎ความสนใจลูกค๎าบุคคลมากขึ้น (ธีระวัฒน๑ แก๎วแสง , 2553) ซึ่งกลุํมผู๎ประกอบการสาขาธนาคาร
พาณิชย๑ตํางประเทศและธนาคารพาณิชย๑ลูกครึ่งเป็นผู๎บุกเบิกตลาด จากนั้นสถาบันการเงินที่ไมํใชํธนาคารหรือ 
Nonbank ก็ได๎เข๎ามามีบทบาทในล าดับตํอมา ซึ่งธนาคารพาณิชย๑ไทยได๎เข๎ามาด าเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อ
สํวนบุคคลเป็นล าดับหลังสุด  

จากข๎อมูลธนาคารแหํงประเทศไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ผู๎ประกอบการธุรกิจสินเชื่อสํวนบุคคล
แบบไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันที่อยูํภายใต๎การก ากับมีจ านวน 40 แหํง ประกอบด๎วยธนาคารพาณิชย๑ที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยจ านวน 12 แหํง สาขาธนาคารพาณิชย๑ตํางประเทศจ านวน 2 แหํง และผู๎ประกอบ
ธุรกิจที่มิใชํธนาคาร จ านวน 26 แหํง โดยสํวนแบํงตลาดตามยอดเงินให๎สินเชื่อคงค๎างทั้งระบบ ประกอบด๎วย
ยอดคงค๎างของกลุํมธนาคารพาณิชย๑ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและสาขาธนาคารพาณิชย๑ตํางประเทศ คิด
เป็นร๎อยละ 46.96 และกลุํมสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ คิดเป็นร๎อยละ 53.04 ของยอดคงค๎าง
รวมทั้งระบบ (ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2559) โดยธุรกิจสินเชื่อสํวนบุคคลได๎เติบโตอยํางตํอเนื่องในชํวงหลาย
ปีที่ผํานมา ซึ่งเป็นสํวนส าคัญที่ท าให๎มีผู๎ให๎บริการเข๎ามาแขํงขันในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น ลูกค๎าจึงมีทางเลือกในการ
ตัดสินใจใช๎บริการที่เพ่ิมข้ึน โดยในอนาคตการแขํงขันเพ่ือแยํงชิงลูกค๎าจะทวีความรุนแรงสูงขึ้น (สุภาวดี เหลําฤ
ทธิรัตน๑ และจันธิมา ตั้งประเสริฐกิจ, 2555) สภาพของการแขํงขันที่สูงขึ้นดังกลําว โดยปัจจัยส าคัญที่สถาบัน
การเงินควรให๎เป็นตัวหลักในการสร๎างความแตกตํางทางธุรกิจ คือการพัฒนาคุณภาพการบริการของตนให๎
ลูกค๎าพึงพอใจอยูํเสมอ ด๎วยการประเมินคุณภาพการบริการเพ่ือให๎รับรู๎ถึงปัญหาของการให๎บริการของตนใน
มุมมองของลูกค๎า เทียบเคียงศักยภาพระหวํางองค๑กร เพ่ือน าข๎อมูลไปใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพบริการให๎ดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้น คุณภาพการบริการจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ผู๎ให๎บริการในปัจจุบันตํางต๎องให๎
ความส าคัญยิ่ง  

เมื่อพิจารณาถึงความภักดีของลูกค๎าตํอผู๎ให๎บริการ ซึ่งก็เป็นอีกเปูาหมายหนึ่งที่ผู๎ให๎บริการสินเชื่อสํวน
บุคคลในปัจจุบันให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก ซึ่งหากบริการของธุรกิจสามารถท าให๎ลูกค๎าเกิดความภักดีได๎ ก็
ยํอมเป็นข๎อได๎เปรียบในการแขํงขันทางธุรกิจ เพราะลูกค๎ากลุํมนี้จะเป็นสํวนส าคัญในการแนะน าบุคคลอ่ืนๆให๎
ลองใช๎บริการ ตลอดจนให๎การสนับสนุนและใช๎บริการของผู๎ให๎บริการเพียงรายเดียว ซึ่งจะชํวยปูองกันสํวนแบํง
ตลาดจากคูํแขํงขันได๎ ผู๎ให๎บริการจึงหันมามุํงเน๎นและให๎ความส าคัญถึงวิธีที่จะชํวยสร๎างความภักดีให๎เกิดแกํ
ลูกค๎าของตน ไมํวําจะเป็นลูกค๎ารายเดิมหรือลูกค๎ารายใหมํ  หากสร๎างความภักดีให๎เกิดกับลูกค๎าสองกลุํมนี้ได๎ ก็
จะชํวยเพิ่มแข็งแกรํงและเพ่ิมผลก าไรที่มากขึ้นให๎กับธุรกิจ จึงเป็นที่นําสนใจวําการสร๎างความภักดีนั้นจะท าได๎
อยํางไร  

จากประเด็นความส าคัญดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยเห็นความส าคัญของปัญหาในเรื่องคุณภาพการให๎บริการ
ของผู๎ประกอบการ เนื่องจากมีการแขํงขันทางการตลาดสูงในปัจจุบัน ประกอบกับจากงานวิจัยในอดีตไมํพบวํา
มีการศึกษาคุณภาพการให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลและความภักดีตํอผู๎ให๎บริการของลูกค๎า ระหวํางธนาคาร
พาณิชย๑ กับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารมากํอน จึงมุํงเน๎นศึกษา คุณภาพการให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํ
มีหลักทรัพย๑ค้ าประกันและความภักดีตํอผู๎ให๎บริการของลูกค๎าธนาคารพาณิชย๑กับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคาร
พาณิชย๑ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึง 1) ระดับคุณภาพการให๎บริการ 2) ระดับความภักดีของลูกค๎า และ 3) 
ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางระดับคุณภาพการให๎บริการกับระดับความภักดีของลูกค๎าที่มีตํอผู๎ให๎บริการ เพ่ือน า
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ผลการวิจัยมาที่ได๎มาเป็นแนวทางให๎ผู๎ประกอบการน าไปปรับปรุงกลยุทธ๑และพัฒนาคุณภาพการให๎บริการใน
อนาคต เพ่ือสร๎างความพึงพอใจสูงสุด และใช๎สร๎างความภักดีให๎เกิดแกํลูกค๎ า ซึ่งจะท าให๎มีความได๎เปรียบใน
การแขํงขัน อันน าไปสูํความส าเร็จของการบริการ ซึ่งถือวําเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให๎ธุรกิจบริการด าเนินตํอไป
ได๎อยํางมั่นคง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันของธนาคารพาณิชย๑
และสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ 

2. เพ่ือศึกษาความภักดีตํอผู๎ให๎บริการของลูกค๎าสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันของธนาคาร
พาณิชย๑และสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันและ
ความภักดีตํอผู๎ให๎บริการของลูกค๎าธนาคารพาณิชย๑กับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการและความภักดีของลูกค๎าตํอผู๎ให๎บริการระหวําง
ธนาคารพาณิชย๑กับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
1. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการให๎บริการ  

ความหมายของคุณภาพการให๎บริการ มีผู๎ให๎ความหมายและนิยามถึงแนวคิดคุณภาพการให๎บริการไว๎
หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้ ชัชวาล อรวงศ๑ศุภทัต (2555) ให๎ความหมายไว๎วํา คุณภาพการให๎บริการ 
หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต๎องการของธุรกิจให๎บริการ ด๎วยการเสนอคุณภาพการให๎บริการ
ที่ตรงกับความคาดหวังของผู๎รับบริการ สํวนศิรภัสร๑ บุญมี (2555) ได๎อธิบายวํา คุณภาพการให๎บริการ เกี่ยวพัน
กับความพึงพอใจของลูกค๎าที่ผู๎บริการปฏิบัติตํอผู๎รับบริการแล๎วผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจในสินค๎าหรือ
บริการ ทั้งนี้ผู๎บริการนั้นต๎องให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งมีเทคนิคที่ทันสมัยและได๎มาตรฐาน ด๎านขนิษฐา 
เชียงแสน (2553) ให๎ความหมายที่คล๎ายคลึงวํา ความภักดีของลูกค๎าหมายถึง ข๎อผูกมัดอยํางลึกซึ้งของลูกค๎าที่
จะให๎การอุปถัมภ๑สินค๎าหรือบริการที่พึงพอใจอยูํอยํางสม่ าเสมอนั้น ซึ่งความจงรักภักดีนอกจากจะมีสํวน
เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมซื้อของลูกค๎าแล๎ว ยังเกี่ยวข๎องกับทัศนคติของลูกค๎าที่มีตํอสินค๎าหรือบริการ กลําวคือ 
หากลูกค๎ามีทัศนคติที่ดีตํอสินค๎าและบริการ เกิดความสัมพันธ๑ที่ดีในระยะยาวของลูกค๎าแล๎วจะสํงผลให๎เกิด
พฤติกรรมการซื้อสม่ าเสมอได๎  

เครื่องมือวัดคุณภาพการให๎บริการ แนวคิดของ Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990)  โดยเลือก
ปัจจัยพื้นฐานการประเมินคุณภาพของการบริการ 5 ด๎าน คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibles) ความ
นําเชื่อถือไว๎วางใจ(Reliability) การตอบสนองตํอลูกค๎า(Responsiveness) การให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า 
(Assurance) และการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล(Empathy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีชื่อเสียงและยังเป็นพ้ืนฐาน
แนวคิดของการศึกษาในเรื่องการตลาดบริการ ซึ่งมีจุดเดํนในการรวมมิติส าคัญที่บํงชี้ถึงคุณภาพการบริการที่มี
จ านวนเพียง 5 ด๎านหลักเทํานั้น มาเป็นเครื่องมือในการวัดระดับคุณภาพการให๎บริการวําอยูํในระดับใด และ
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของการให๎บริการ เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการบริการให๎ดียิ่งขึ้น 
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2. ความภักดีตํอการบริการ 

ความหมายของภักดีตํอการบริการ มีนักวิชาการจ านวนมากให๎ความหมายไว๎หลากหลาย ดังนี้ Pong & 
Yee (2001) กลําววํา ความภักดีในการบริการ เป็นความสมัครใจของลูกค๎าที่ยังคงใช๎บริการจากผู๎ให๎บริการราย
เดิมเป็นประจ า ความภักดีนี้เป็นผลจากทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกตํอผู๎ให๎บริการจึงท าให๎ลูกค๎ามีความ
ซื่อสัตย๑ไมํให๎เปลี่ยนไปใช๎บริการรายอ่ืน สํวนจักรพันธ๑ กิตตินรรัตน๑ (2557) สรุปไว๎วําความภักดีของลูกค๎า
หมายถึง ระดับของทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะอุปถัมภ๑ หรือใช๎บริการจากผู๎ให๎บริการเพียง
รายเดียวเทํานั้น แม๎วําจะมีราคาสูงกวําผู๎ให๎บริการรายอ่ืนก็ตาม รวมถึงการบอกเลําเกี่ยวกับผู๎ให๎บริการในแงํดี 
ด๎านสุจิตตา งามใจ (2555) ให๎ความภักดีตํอการบริการหมายถึง ความยึดแนํน ความผูกพัน ความซื่อสัตย๑ และ
ความไว๎วางใจ สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นทัศนคติที่ดีของลูกค๎าที่มีตํอการบริการ  จนกํอให๎เกิดการกลับมาใช๎บริการซ้ า
อีก ซึ่งสอดคล๎องกับสุพรรณิการ๑ มรรคาสกุล (2555) ที่ได๎ก าหนดนิยามการเกิดความจงรักภักดีวํา หมายถึง 
การที่ผู๎ใช๎บริการมีทัศนคติที่ดีตํอบริการที่ตนใช๎อยูํ โดยจะเชื่อมั่นตํอบริการที่ตนใช๎อยูํ สะท๎อนได๎จากพฤติกรรม
การใช๎บริการนั้นอยํางตํอเนื่อง 

เครื่องมือวัดความภักดีตํอผู๎ให๎บริการ แนวคิดของ Pong & Yee (2001) ซึ่งปัจจัยการวัดความภักดีของ
ผู๎รับบริการประกอบไปด๎วย 2 ประเด็นใหญํๆ คือ ด๎านพฤติกรรม และด๎านทัศนคติของลูกค๎า โดยด๎าน
พฤติกรรมลูกค๎า ประกอบด๎วย การซื้อซ้ า การบอกตํอ และชํวงเวลาที่เลือกรับบริการ ด๎านทัศนคติของลูกค๎า 
ประกอบด๎วย ความมั่นคงตํอราคา ความตั้งใจซื้อซ้ า ความชอบมากกวํา การลดตัวเลือก และการเป็นอันดับ
แรกในใจ ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่นักวิจัยน ามาใช๎เป็นเครื่องมือในการวัดความภักดีตํอให๎บริการมากท่ีสุด 

 
3. สินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน  

ความหมายของสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน หมายถึงสินเชื่อที่ให๎แกํบุคคลธรรมดา โดย
ไมํต๎องวางทรัพย๑สินเป็นหลักประกัน และมิได๎ระบุวัตถุประสงค๑ หรือมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสินค๎าหรือ
บริการ และไมํมีวัตถุประสงค๑เพ่ือน าไปใช๎ในการประกอบธุรกิจ โดยไมํมีหลักทรัพย๑ใดๆ เป็นหลักประกันในการ
ขอสินเชื่อ (ธีระวัฒน๑ แก๎วแสง, 2553) 

ประเภทของสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน  

สามารถแบํงได๎เป็น 3 รูปแบบ (ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2557) คือ   

1. ท าสัญญาและรับเงินไปทั้งก๎อน เป็นสินเชื่อเงินกู๎ยืมในลักษณะของการกู๎เงินก๎อนใหญํ ก๎อนเดียวส าหรับ
บุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีรายได๎ประจ า โดยสถาบันการเงินที่ให๎สินเชื่อจะมอบเงินสดเต็มจ านวนให๎กับผู๎ขอ
สินเชื่อน าไปใช๎จํายตามต๎องการ หรือตามวัตถุประสงค๑ของสินเชื่อ  

2. ท าสัญญาเพ่ือรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยใช๎บัตรกดเงินสด กดเงินออกมาเทําที่ต๎องการจะใช๎ในแตํ
ละครั้ง เป็นสินเชื่อสํวนบุคคลที่มีลักษณะเป็นบัตรกดเงินสด ซึ่งตํางจากการใช๎บัตรเครดิต โดยจะเป็นการกด
เงินสดจากตู๎เอทีเอ็ม ซึ่งข๎อดีคือ หากยังไมํกดเงินสดมาใช๎ เจ๎าของบัตรก็ยังไมํเป็นหนี้  

3. ท าสัญญาเชําซื้อสินค๎าแตํละชิ้นโดยต๎องสมัครเป็นสมาชิกของผู๎ให๎สินเชื่อกํอน เป็นการขอสินเชื่อใช๎ซื้อ
สินค๎าแล๎วผํอนช าระกับสถาบันการเงินที่ให๎สินเชื่อ เชํน บัตรสมาชิกอิออน เป็นต๎น 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวแปรอิสระในการวิจัยนี้ ได๎แกํ คุณภาพการให๎บริการ ประกอบด๎วย 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) 
ความนําเชื่อถือไว๎วางใจ 3) การตอบสนองตํอลูกค๎า 4) การให๎ความเชื่อม่ันแกํลูกค๎า และ 5) การเอาใจใสํลูกค๎า
เป็นรายบุคคล โดยประยุกต๑จากแนวคิดของ Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ตัวแปรตาม ได๎แกํ 
ความภักดีของลูกค๎า ประกอบด๎วย ด๎านพฤติกรรม และด๎านทัศนคติ ตัวบํงชี้ด๎ านพฤติกรรม ได๎แกํ การซื้อซ้ า 
การบอกตํอ และชํวงเวลาที่เลือกรับบริการ ตัวบํงชี้ด๎านทัศนคติ ได๎แกํ ความมั่นคงตํอราคา ความตั้งใจซื้อซ้ า 
ความชอบมากกวํา การลดตัวเลือก และการเป็นอันดับแรกในใจ โดยประยุกต๑จากแนวคิดของ Pong & Yee 
(2001)  

กรอบแนวคิด 

                            ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยมีระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบไปด๎วย ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย การสร๎างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใช๎ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล และ
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ลูกค๎าที่ใช๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน แบํงตาม
ประเภทของสถาบนัการเงิน ระหวํางกลุํมธนาคารพาณิชย๑ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย๑    กับกลุํมสถาบัน
การเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ กรณีศึกษา บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑  สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี เนื่องจากเป็นศูนย๑กลางธุรกิจการค๎า การบริการและการทํองเที่ยว  

กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากไมํสามารถระบุจ านวนประชากรได๎ และการศึกษามีข๎อจ ากัดด๎าน
เวลา ผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎วิธีก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางจากตัวแปรที่ต๎องการ มีสูตรค านวณ ขนาดตัวอยํางที่
ต๎องการ = 10 X ผลคูณของคําตัวแปรทุกตัว (ยุทธ ไกยวรรณ๑, 2548) โดยตัวแปรที่จะศึกษามีทั้งหมด 32 ตัว 
จากแบบสอบถาม 32 ข๎อ สรุปได๎วําการวิจัยนี้ใช๎กลุํมตัวอยํางจ านวนทั้งสิ้น 320 ตัวอยําง  โดยกลุํมตัวอยําง
เป็นกลุํมผู๎ใช๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันกับสถาบันการเงิน ที่มีสาขาอยูํในศูนย๑การค๎า 

 

คุณภาพการให๎บริการ 
1. ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ  
2. ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ  
3. ด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า  
4. ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า  
5. ด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล  
 

ความภักดีตํอผู๎ให๎บริการ 
1. ด๎านพฤติกรรมของลูกค๎า 
2. ด๎านทัศนคติของลูกค๎า 
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ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแบํงออกเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการสินเชื่อบุคคลที่ไมํมี
หลักทรัพย๑ค้ าประกันกับธนาคารพาณิชย๑ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย๑ จ านวน 160 ตัวอยําง และกลุํม
ลูกค๎าท่ีใช๎บริการสินเชื่อบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันกับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ กรณีศึกษา 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ จ านวน 160 ตัวอยําง โดยเชื่อวําเป็นกลุํมตัวอยํางที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่
ใช๎ในการศึกษา 

การสุํมตัวอยําง ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ด๎วยการเลือกแจก
แบบสอบถามให๎กับลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลแบบไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันกับธนาคารไทย
พาณิชย๑ และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยตัวอยําง 1 ตัวอยําง 
ตอบแบบสอบถามผู๎ให๎บริการเพียง 1 ราย ในเดือนกันยายน 2560 ตั้งแตํเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 19.00 น. 

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล โดยแบํงแบบสอบถามเป็น 3 สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ตํอเดือน จ านวน 6 ข๎อ 

สํวนที่ 2 คุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน ประกอบด๎วย 1) 
ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ 3) ด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า 4) ด๎านความ
เชื่อมั่นแกํลูกค๎า และ 5) ด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล จ านวน 19 ข๎อ  

สํวนที่  3 ความภักดีของกลุํมลูกค๎าที่ ใช๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน 
ประกอบด๎วย 1) ความภักดีด๎านพฤติกรรม ประกอบด๎วย การซื้อซ้ า การบอกตํอ ชํวงเวลาที่ผู๎บริโภคเลือกรับ
บริการ และ 2) ความภักดีด๎านทัศนคติของลูกค๎า ได๎แกํ ความมั่นคงตํอราคา ความตั้งใจซื้อซ้ า ความชอบ
มากกวํา การลดตัวเลือก และการเป็นอันดับแรกในใจ จ านวน 13 ข๎อ 

3. การสร๎างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใช๎ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผู๎วิจัยได๎ด าเนินการสร๎างตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง ในเรื่องคุณภาพการให๎บริการ และ
เกี่ยวข๎องในเรื่องความภักดีของลูกค๎า จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช๎ในการวิจัย  

3.2 ศึกษาหลักเกณฑ๑และวิธีการสร๎างแบบสอบถาม จากต ารา เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การประเมินหรือวัดระดับคุณภาพการให๎บริการและระดับความภักดีตํอผู๎ให๎บริการของลูกค๎า เพ่ือน ามาใช๎เป็น
แนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม 

3.3 สร๎างแบบสอบถามสํวนที่ 1 เป็นแบบให๎เลือกตอบ 

3.4 สร๎างแบบสอบถามสํวนที่ 2 และสํวนที่ 3 เป็นแบบมาตราวัดประมาณคํา 5 ระดับ  
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3.5 น าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นปรึกษาอาจารย๑ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครบถ๎วนและความ
สอดคล๎องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา  

3.6 การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารย๑ที่ปรึกษาเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและถูกต๎องแมํนย าของเนื้อหา 
รวมถึงการใช๎ภาษาให๎มีความเหมาะสม เพ่ือน ามาซึ่งความสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม  

3.7 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎ (Try Out) 
กับกลุํมประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จ านวน 30 คน และน าข๎อมูลที่ได๎จากการส ารวจมาค านวณหาคําความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด๎วยวิธี Cronbach’s alpha จากการทดสอบโดยรวมพบวํา
แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่น 0.83 แสดงวําแบบสอบถามมีความเชื่อถือได๎ 

4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู๎วิจัยจึงแบํงลักษณะของการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล ที่ใช๎ในการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ  

4.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล จากการตอบ
แบบสอบถามของลูกค๎าที่ใช๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน ทั้งกลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการกับ
ธนาคารไทยพาณิชย๑ และกลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี กลุํมละ 160 ตัวอยําง โดยน าแบบสอบถามไปให๎โดยตรงด๎วยตนเอง และ ตรวจสอบความ
สมบูรณ๑ของแบบสอบถาม เพ่ือลงบันทึกข๎อมูลและน าไปวิเคราะห๑ตํอไป 

4.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ จาก งานวิจัยที่ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพการให๎บริการ ความภักดีของลูกค๎า และความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการกับความภักดีตํอผู๎
ให๎บริการ รวมทั้งรวบรวมข๎อมูลสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันจากวารสารของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ธนาคารแหํงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย๑ และสถาบันการเงินที่ให๎บริการสินเชื่อบุคคลที่ไมํมี
หลักทรัพย๑ค้ าประกัน 

5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎วิธีการประมวลผลทางสถิติด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร๑ โดยใช๎

สถิติในการวิเคราะห๑ที่สอดคล๎องกับลักษณะของข๎อมูล และตอบวัตถุประสงค๑ของการศึกษา ดังนี้ 
5.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามสํวนที่ 1 จะวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ คําเฉลี่ย (Mean) ของกลุํม

ตัวอยําง 2 กลุมํ ตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน 
5.2 การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามสํวนที่ 2 และสํวนที่ 3 จะวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ คําเฉลี่ย 

(Mean) ของคะแนนคุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันของผู๎ให๎บริการแตํ
ละราย และคะแนนความภักดีของลูกค๎า ใช๎เกณฑ๑ในการให๎คะแนนแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ 
(Rating Scale) ของลิเคอร๑ (ธานินทร๑ ศิลป์จารุ, 2553) มีเกณฑ๑ระดับคําคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

4.21 – 5.00 หมายถึง คุณภาพบริการและความภักดีของลูกค๎าอยูํในระดับสูงมาก 

3.41 – 4.20 หมายถึง คุณภาพบริการและความภักดีของลูกค๎าอยูํในระดับสูง 

2.61 – 3.40 หมายถึง คุณภาพบริการและความภักดีของลูกค๎าอยูํในระดับปานกลาง 
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1.81 – 2.60 หมายถึง คุณภาพบริการและความภักดีของลูกค๎าอยูํในระดับต่ า 

1.00 – 1.81 หมายถึง คุณภาพบริการและความภักดีของลูกค๎าอยูํในระดับต๎องปรับปรุง 

5.3 การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางระดับคะแนนจากแบบสอบถามสํวนที่ 2 กับแบบสอบถามสํวน
ที่ 3 จะ ใช๎การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร ซึ่งเป็นการวิเคราะห๑หาคําสัมประสิทธ๑สหสัมพันธ๑แบบ
เพียร๑สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) โดยใช๎เกณฑ๑การแปลความหมายดังนี้ 
(สุจิตรา งามใจ และสุภา ทองคง, 2555) 

0.81 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ๑กันในระดับสูงมาก 

0.61 – 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ๑กันในระดับสูง 

0.41 – 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ๑กันในระดับปานกลาง 

0.21 – 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ๑กันในระดับต่ า 

0.01 – 0.21 หมายถึง มีความสัมพันธ๑กันในระดับต่ ามาก 

5.4 การวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางของแบบสอบถามสํวนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตําง
ของแบบสอบถามสํวนที่ 3 และการเปรียบเทียบความแตกตํางของความสัมพันธ๑ระหวํางแบบสอบถามสํวนที่ 2 
กับแบบสอบถามสํวนที่ 3 ของธนาคารไทยพาณิชย๑กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต 
จะวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ Independent Sample t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.50 
 

ผลการวิจัย 
ผู๎ศึกษาได๎วิเคราะห๑ข๎อมูลและแบํงผลการวิจัยออกเป็น 4 สํวน ดังนี้  
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ธนาคารไทยพาณิชย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากจ านวนของผู๎ตอบแบบสอบถามที่
เป็นกลุํมตัวอยําง จ านวน 160 คน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 61.9 มีอายุ
ในชํวง 26-35 ปี ร๎อยละ 33.1 สถานภาพโสด ร๎อยละ 53.1 มีการศึกษาปริญญาตรี ร๎อยละ 31.2 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัท ร๎อยละ 23.8 และมีรายได๎ตํอเดือนในชํวง 15,001-20,000 บาท ร๎อยละ 24.4 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากจ านวนของผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุํมตัวอยําง จ านวน 160 คน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 
52.5 มีอายุในชํวง 26-35 ปี ร๎อยละ 39.4 มีสถานภาพสมรส ร๎อยละ 56.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร๎อยละ 
39.4 มีอาชีพพนักงานบริษัท ร๎อยละ 51.9 และมีรายได๎ตํอเดือนอยูํในชํวง 15,001-20,000 บาท ร๎อยละ 46.2  

สํวนที่ 2 คุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  
กลุํมตัวอยํางจากธนาคารไทยพาณิชย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู๎ตอบแบบสอบถาม

สํวนใหญํมีความคิดเห็นตํอระดับคุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน ทั้ง 5 
ด๎าน อยูํในระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.76 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถเรียงล าดับคําเฉลี่ย
จากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.94 รองลงมา
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คือการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล ด๎านความเชื่อมั่นตํอลูกค๎า ด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ และด๎านการ
ตอบสนองตํอลูกค๎า มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.79, 3.78, 3.67 และ 3.62 ตามล าดับ  

กลุํมตัวอยํางจากบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นตํอระดับคุณภาพการให๎บริการ ทั้ง 5 ด๎าน อยูํในระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ย
รวมเทํากับ 3.79 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ ล าดับที่ 1 
คือ ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.06 รองลงมาคือด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า ด๎าน
ความเชื่อมั่นตํอลูกค๎า ด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ และด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.86, 3.72, 3.70, และ 3.62 ตามล าดับ    

สํวนที่ 3 ความภักดีของลูกค๎าที่ใช๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

ธนาคารไทยพาณิชย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระดับความภักดี ทั้ง 2 ด๎าน อยูํใน
ระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.80 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อยได๎ดังนี้ ล าดับ 1 คือ  ความภักดีทางด๎านพฤติกรรม มีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.79  และความภักดีทางด๎าน
ทัศนคติ มีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.82  ตามล าดับ    

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระดับความภักดี ทั้ง 2 ด๎าน อยูํใน
ระดับสูง โดยมีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.40 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อยได๎ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ ความภักดีทางด๎านพฤติกรรม มีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.57 และความภักดีทางด๎าน
ทัศนคติ มีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 3.24  ตามล าดับ    

สํวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข๎อที่ 1 ระดับคุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันระหวําง
ธนาคารพาณิชย๑และสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ มีความแตกตํางกัน  

พบวํา คุณภาพการให๎บริการ ทั้ง 5 ด๎าน มีความแตกตํางกัน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ มีระดับคุณภาพ
การให๎บริการด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ และด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า 
สูงกวําธนาคารไทยพาณิชย๑ โดยมีผลตํางคําเฉลี่ยเทํากับ 0.12, 0.03 และ 0.24 ตามล าดับ  ธนาคารไทย
พาณิชย๑มีระดับคุณภาพการให๎บริการ ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า และด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็น
รายบุคคล สูงกวําบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ โดยมีผลตํางคําเฉลี่ยเทํากับ 0.06 และ 0.17 ซึ่งมีความแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานข๎อที่ 2 ระดับความภักดีของลูกค๎าสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันระหวํางธนาคาร
พาณิชย๑และสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ มีความแตกตํางกัน  

พบวํา ความภักดีตํอการบริการ ทั้ง 2 ด๎าน มีความแตกตํางกัน ซึ่งพิจารณาเป็นรายด๎าน ได๎ดังนี้ ธนาคาร
ไทยพาณิชย๑มีระดับความภักดีของลูกค๎าด๎านทัศนคติมากกวําบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ โดยมีผลตํางคําเฉลี่ย
เทํากับ 0.22 และธนาคารไทยพาณิชย๑มีระดับความภักดีด๎านพฤติกรรมของลูกค๎ามากกวําบริษัท อิออน      
ธนสินทรัพย๑ โดยมีผลตํางคําเฉลี่ยเทํากับ 0.58 ซึ่งมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานข๎อที่ 3 คุณภาพการให๎บริการและความภักดีของลูกค๎า มีความสัมพันธ๑กัน  

ธนาคารไทยพาณิชย๑ จ ากัด (มหาชน) สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษา พบวํา 
คุณภาพการให๎บริการในภาพรวมทุกด๎าน มีความสัมพันธ๑ในเชิงบวกกับความภักดีตํอผู๎ให๎บริการ อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการเป็นรายด๎านกับความ
ภักดีของลูกค๎าด๎านพฤติกรรม พบวํา ด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล มีคําความสัมพันธ๑ในระดับสูง (r) 
เทํากับ 0.606 ด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ และด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า 
มีคําความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง (r) เทํากับ 0.599, 0.469 และ 0.466 ตามล าดับ และด๎านความเป็น
รูปธรรมของบริการ มีคําความสัมพันธ๑ในระดับต่ า (r) เทํากับ 0.296 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ๑ระหวําง
คุณภาพการให๎บริการเป็นรายด๎านกับความภักดีของลูกค๎าด๎านทัศนคติ พบวํา ด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็น
รายบุคคล มีคําความสัมพันธ๑ ในระดับปานกลาง (r) เทํากับ 0.489 ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า และด๎าน
การตอบสนองตํอลูกค๎า มีคําความสัมพันธ๑ในระดับต่ า (r) เทํากับ 0.377 และ 0.376 ตามล าดับ ด๎านความ
นําเชื่อถือไว๎วางใจ และด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีคําความสัมพันธ๑ในระดับต่ ามาก (r) เทํากับ 0.272 
และ 0.076 ตามล าดับ  

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ (ไทยแลนด๑) จ ากัด (มหาชน) สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค จังหวัดปทุมธานี จาก
การศึกษา พบวํา คุณภาพการให๎บริการในภาพรวมทุกด๎าน มีความสัมพันธ๑ในเชิงบวกกับความภักดีตํอผู๎
ให๎บริการ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการเป็น
รายด๎านกับความภักดีของลูกค๎าด๎านพฤติกรรม พบวํา ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า มีคําความสัมพันธ๑ใน
ระดับสูง (r) เทํากับ 0.624 ด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล มีคําความสัมพันธ๑ ในระดับปานกลาง ( r) 
เทํากับ 0.552 ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ และด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า มีคําความสัมพันธ๑ในระดับต่ า (r) 
เทํากับ 0.374 และ 0.280 ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีคําความสัมพันธ๑ในระดับต่ ามาก ( r) เทํากับ 
0.148 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการเป็นรายด๎านกับความภักดีของลูกค๎าด๎าน
ทัศนคติ พบวํา ด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล มีคําความสัมพันธ๑ ในระดับปานกลาง (r) เทํากับ 0.512 
ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ และด๎านการ
ตอบสนองตํอลูกค๎า มีคําความสัมพันธ๑ในระดับต่ า (r) เทํากับ 0.395, 0.350, 0.311 และ 0.223 ตามล าดับ 

สมมติฐานข๎อที่ 4 ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ า
ประกันและความภักดีของลูกค๎าตํอผู๎ให๎บริการระหวํางธนาคารพาณิชย๑กับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคาร
พาณิชย๑ มีความแตกตํางกัน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎านการตอบสนองลูกค๎า 
ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า และด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลกับความภักดีด๎านทัศนคติของลูกค๎า
ระหวํางธนาคารไทยพาณิชย๑ และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ มีคําความสัมพันธ๑ในระดับไมํแตกตํางกัน สํวน
คุณภาพการให๎บริการด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ มีคําความสัมพันธ๑ใน
ระดับที่แตกตํางกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการกับความภักดีด๎านพฤติกรรมของ
ลูกค๎าระหวํางธนาคารพาณิชย๑และสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ พบวํ า มีคําความสัมพันธ๑ในระดับที่
แตกตํางกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษา เรื่อง คุณภาพการให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันและความภักดี
ตํอผู๎ให๎บริการของลูกค๎าธนาคารพาณิชย๑กับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑กรณีศึกษา ธนาคารไทย
พาณิชย๑กบับริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นส าคัญที่สามารถ
น ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นของกลุํมผู๎ใช๎บริการตํอคุณภาพการให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ า
ประกันจากการประเมินทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ ด๎าน
การตอบสนองตํอลูกค๎า ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า และด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล ของ
ธนาคารไทยพาณิชย๑ และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีความ
แตกตํางกัน โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพการให๎บริการในระดับสูง เมื่อศึกษาเปรียบเทียบเป็นรายด๎านพบวํา  

ธนาคารไทยพาณิชย๑มีระดับคุณภาพการให๎บริการด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎า และด๎านการเอาใจใสํ
ลูกค๎าเป็นรายบุคคล สูงกวําบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ เพราะธนาคารไทยพาณิชย๑มีคุณสมบัติ การให๎ความ
เชื่อมั่นแกํลูกค๎ามากกวํา เชํน เป็นผู๎ให๎บริการที่มีภาพลักษณ๑ที่ดี พนักงานมีความรู๎ ความช านาญในการ
ให๎บริการ และมีกิริยามารยาทที่ดี ท าให๎ลูกค๎ารู๎สึกปลอดภัยไว๎ใจในบริการ รวมถึงธนาคารไทยพาณิชย๑มี
ความสามารถในการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลได๎สูงกวํา โดยที่พนักงานรับฟังความคิดเห็น พร๎อมแก๎ไข
ปัญหาและอธิบายให๎ข๎อมูลที่ชัดเจนแกํลูกค๎าทุกคนด๎วยความเต็มใจ  

สํวนบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ มีระดับคุณภาพการให๎บริการด๎านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด๎าน
ความนําเชื่อถือไว๎วางใจ และด๎านการตอบสนองตํอลูกค๎า สูงกวําธนาคารไทยพาณิชย๑ เพราะสถาบันการเงินที่
มิใชํธนาคารพาณิชย๑มีเครื่องมือและอุปกรณ๑ในการบริการที่ทันสมัย สถานที่ให๎บริการสะอาดสวยงาม มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีมากกวํา ในด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจ เพราะสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารมีพนักงานที่
ให๎บริการด๎วยความรวดเร็ว ไมํผิดพลาดมากกวํา และสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎มากกวํา โดยมีขั้นตอนการให๎บริการที่รวดเร็วไมํยุํงยาก มีพนักงานเพียงพอในการ
ให๎บริการลูกค๎าทุกคนอยํางทั่วถึง มีศูนย๑บริการ Call Center ที่ลูกค๎าติดตํอได๎รวดเร็ว รวมถึงมีชํองทางการ
ให๎บริการที่สะดวก เข๎าถึงงําย ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ยอมรับสมมติฐาน คือ คุณภาพการให๎บริการของผู๎
ให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลระหวํางธนาคารพาณิชย๑กับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑มีความ
แตกตํางกัน ซึ่งความสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ ภัคจิรา บานเพียร (2555) ที่ได๎ศึกษาคุณภาพการให๎บริการ
ของธนาคารกรุงเทพ การศึกษาเปรียบเทียบระหวํางสาขาประตูน้ าพระอินทร๑ และสาขานวนคร ผลการวิจัย 
พบวํา ภาพรวมผู๎ใช๎บริการมีความพอใจอยูํในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา สาขาที่ให๎บริการที่
แตกตํางกัน จะมีผลการประเมินระดับคุณภาพการให๎บริการที่แตกตํางกัน และลูกค๎าที่ใช๎บริการสาขาธนาคาร
ที่แตกตํางกัน จะมีผลการประเมินระดับคุณภาพการให๎บริการแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ระดับความภักดีตามความคิดเห็นของกลุํมผู๎ใช๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน เมื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวํา ความภักดีตํอการบริการ ทั้ง 2 ด๎าน มีความแตกตํางกัน ซึ่งพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา ธนาคารไทยพาณิชย๑มีระดับความภักดีด๎านทัศนคติ และด๎านพฤติกรรมของลูกค๎ามากกวําสถาบัน
การเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ เพราะหลังจากที่ลูกค๎าใช๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกัน
ของธนาคารไทยพาณิชย๑แล๎ว เกิดความประทับใจมากกวํา ท าให๎มีความคิดเห็นที่จะการกลับมาใช๎บริการของ
ธนาคารอีกอยํางสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการบอกตํอหรือแนะน า เพื่อให๎บุคคลอื่นๆ สนใจใช๎บริการ สํวนระดับความ
ภักดีด๎านทัศนคติของลูกค๎าที่สูงกวําบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ เพราะลูกค๎าธนาคารไทยพาณิชย๑มีความรู๎สึก
ผูกพันตํอธนาคารมากกวํา โดยใช๎บริการแล๎วรู๎สึกชอบและประทับใจ ก็จะจดจ าในใจและอาจกลายมาเป็น
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ทางเลือกแรกในการตัดสินใจใช๎บริการจากธนาคารนี้อีก แม๎วําจะมีราคาสูงกวําผู๎ให๎บริการรายอ่ืนก็ตาม ท าให๎
ลูกค๎าเกิดความสัมพันธ๑ที่ดีในระยะยาวมากกวํา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ยอมรับสมมติฐาน คือ ระดับความภักดี
ของลูกค๎าตํอผู๎ให๎บริการของผู๎ให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลระหวํางธนาคารพาณิชย๑กับสถาบันการเงินที่มิใชํ
ธนาคารพาณิชย๑มีความแตกตํางกันโดยสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ จิตราพัชร๑ วชิระเจริญฤทธิ์ (2554) ที่ได๎
ศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจใช๎บริการสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 
ประเภทของสถาบันการเงินที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการสินเชื่อบุคคลระหวํางกลุํมธนาคาร
พาณิชย๑ กับกลุํมสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ (Non-Bank) ที่แตกตํางกัน  

3. คุณภาพการให๎บริการมีความสัมพันธ๑กับความภักดีตํอผู๎ให๎บริการของลูกค๎าที่ใช๎บริการสินเชื่อสํวน
บุคคลที่ไมํหลักทรัพย๑ค้ าประกันของธนาคารไทยพาณิชย๑ และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค 
รังสิต จังหวัดปทุมธานี  จากการศึกษาพบวํา คุณภาพการให๎บริการในภาพรวมทุกด๎าน มีความสัมพันธ๑ในเชิง
บวกกับความภักดีผู๎ให๎บริการ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ธนาคารไทย
พาณิชย๑ มีระดับความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลกับความภักดี
ด๎านพฤติกรรมของลูกค๎าในระดับสูง และมีระดับความสัมพันธ๑กับภักดีด๎านทัศนคติในระดับปานกลาง สํวน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ มีระดับความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํ
ลูกค๎ากับความภักดีด๎านพฤติกรรมของลูกค๎าในระดับสูง และมี ระดับความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการ
ให๎บริการด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลกับภักดีด๎านทัศนคติในระดับปานกลาง ผลการศึกษาครั้งนี้
ยอมรับสมมติฐาน คือ คุณภาพการให๎บริการทั้ง 5 ด๎าน มีความสัมพันธ๑กับความภักดีของลูกค๎าที่มีตํอผู๎
ให๎บริการ ซึ่งความสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ เฉลิมพล นาเมืองรักษ๑ (2557) ที่ได๎ศึกษาความสัมพันธ๑
ระหวํางระดับคุณภาพการให๎บริการกับความภักดีของลูกค๎าของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ สาขาปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบวํา มีความสัมพันธ๑กันในทางบวก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยรวมอยูํในระดับ
ความสัมพันธ๑กันคํอนข๎างสูง 

4. ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎านสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันและความ
ภักดีของลูกค๎าตํอผู๎ให๎บริการระหวํางธนาคารพาณิชย๑กับสถาบันการเงินที่มิใชํธนาคารพาณิชย๑ มีความแตกตําง
กัน จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการด๎านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ และด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจกับความภักดีด๎านทัศนคติของลูกค๎าระหวํางธนาคารไทยพาณิชย๑และ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี  มีคําความสัมพันธ๑ในระดับที่แตกตําง
กัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการกับความภักดีด๎านพฤติกรรมของลูกค๎าระหวําง
ธนาคารไทยพาณิชย๑และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ พบวํา มีคําความสัมพันธ๑ในระดับที่แตกตํางกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานของการศึกษาในครั้งนี้ โดยสอดคล๎องกับงานวิจัยของ หัทญา คงปรีพันธุ๑ (2557) ที่ได๎ศึกษา 
คุณภาพการให๎บริการที่สํงผลตํอความจงรักภักดีของลูกค๎า เปรียบเทียบระหวํางธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบวํา คุณภาพ
การให๎บริการของธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกรุงเทพที่แตกตํางกันมีผลตํอความจงรักภักดีที่มีตํอธนาคาร
แตกตํางกัน อาจกลําวได๎วําประเภทของผู๎ให๎บริการที่แตกตํางกัน สํงผลให๎ระดับคุณภาพการให๎บริการ และ
ระดับความภักดีของลูกค๎าตํอผู๎ให๎บริการมีความแตกตํางกัน ดังนั้นความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพการให๎บริการ
กับความภักดีของลูกค๎าจึงอยูํในระดับที่แตกตํางกันไปด๎วย 
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ข๎อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ค๎นพบข๎อเสนอแนะที่มีประเด็นนําสนใจ ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยไป

ประยุกต๑ใช๎ และส าหรับการท าวิจัยในครั้งตํอไป 
ข๎อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช๎ 
ผลการศึกษาแสดงให๎เห็นวํา คุณภาพการให๎บริการที่ดีจะมีความสัมพันธ๑เชิงบวกตํอความภักดีของ

ผู๎ใช๎บริการ ดังนั้นผู๎ให๎บริการจึงควรพัฒนาคุณภาพบริการให๎ดีมากขึ้น เพ่ือสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 
และครองใจผู๎รับบริการในระยะยาว ผู๎วิจัยจึงมีข๎อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการดังนี้ 

1. จากการศึกษา ธนาคารพาณิชย๑ไทยพาณิชย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี  มีคุณภาพ
การให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลสัมพันธ๑ในเชิง
บวกกับความภักดีของลูกค๎าด๎านพฤติกรรมในระดับสูงและมีสัมพันธ๑ในเชิงบวกกับความภักดีของลูกค๎าด๎าน
ทัศนคติในระดับปานกลาง ดังนั้น ธนาคารจึงควรพัฒนาคุณภาพการให๎บริการด๎านดังกลําวให๎มากขึ้น เพ่ือสร๎าง
ความประทับใจให๎ลูกค๎า ซึ่งจะยิ่งชํวยสร๎างความผูกพันของลูกค๎าให๎เพ่ิมขึ้น ซึ่งท าให๎ลูกค๎าบอกตํอบริการกับ
บุคคลที่ลูกค๎ารู๎จัก เกิดเป็นการประชาสัมพันธ๑โดยเกิดจากความประทับใจของลูกค๎าเอง 

2. จากการศึกษา บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ สาขา ฟิวเจอร๑พาร๑ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี  มีคุณภาพการ
ให๎บริการสินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํลูกค๎าสัมพันธ๑ในเชิงบวกกับ
ความภักดีด๎านพฤติกรรมในระดับสูง และมีคุณภาพการให๎บริการด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลสัมพันธ๑
ในเชิงบวกกับความภักดีด๎านทัศนคติในระดับปานกลาง ดังนั้น บริษัทจึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการด๎าน
ดังกลําวให๎สูงขึ้น เพราะเมื่อลูกค๎าใช๎บริการแล๎วรู๎สึกชอบ ก็จะตัดสินใจใช๎บริการนี้อีก ท าให๎ลูกค๎ าเกิด
ความสัมพันธ๑ที่ดีในระยะยาวและไมํให๎เปลี่ยนไปใช๎บริการรายอ่ืน  

ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
เนื่องจากมีข๎อจ ากัดด๎านข๎อมูลและเวลา ท าให๎การศึกษาในครั้งนี้ต๎องเก็บข๎อมูลจากลูกค๎าที่ใช๎บริการ

สินเชื่อสํวนบุคคลที่ไมํมีหลักทรัพย๑ค้ าประกันจากผู๎ให๎บริการรายใหญํเพียงกลุํมละ 1 รายเทํานั้น ดังนั้น
ผลการวิจัยที่ได๎จึงเป็นเพียงตัวแทนที่สามารถสะท๎อนคุณภาพการบริการและความภักดีของลูกค๎าได๎ในระดับ
หนึ่งเทํานั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งตํอไปจึงควรเลือกตัวแทนของผู๎ประกอบการแตํละกลุํมที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลให๎
มากขึ้น เพ่ือให๎สามารถสะท๎อนผลการวิจัยให๎ผู๎ประกอบการแตํละกลุํมได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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“ทีวีดิจิทัล” ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจสื่อสารมวลชน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
ไทยทีวีสีชํอง 3 ผํานมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองวําด๎วยสื่อ 

“Digital TV” The Ability to Adapt the Mass Media Business of Chanel 3  
through the Lens of Political Economy of Media  

 

ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง1 

 
บทคัดยํอ 

  ทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเผยแพรํภาพในปัจจุบันของ
สถานีโทรทัศน๑ในประเทศไทย จากการเผยแพรํภาพในระบบแอนะล็อก (Analog Television) ไปสูํการแพรํ
ภาพในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television) กํอให๎เกิดการแขํงขันชํวงชิงความนิยมในวงการธุรกิจสื่อ
รุนแรง ผนวกกับเทคโนโลยีอินเตอร๑เน็ตสํงผลให๎พฤติกรรมของผู๎บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม  เหตุปัจจัยดังกลําว
ตํางสํงผลตํอรายได๎และก าไรของสถานีวิทยุโทรทัศน๑ ไทยทีวีสีชํอง 3 ที่ลดลงอยํางตํอเนื่อง ทางสถานีจึงจ าเป็น
ที่ต๎องปรับตัวในสภาวการณ๑ดังกลําวให๎สามารถด าเนินธุรกิจตํอไปได๎อยํางราบรื่น นับตั้งแตํการปรับรูปแบบ
และโครงสร๎างการบริหารงานภายในสถานี การเพ่ิมความคลํองตัวให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน การปรับนโยบายการรับ
โฆษณา และการน าเสนอขําวจากผู๎ผลิตรายการขําวไมํเพียงแตํค านึงถึงความสดใหมํทันเหตุการณ๑เทํานั้น แตํยัง
มุํงน าเสนอข๎อมูลขําวสารที่สามารถเป็นประโยชน๑กับประชาชนที่เป็นผู๎รับสารอันจะได๎รับผลกระทบอันดับต๎นๆ  
เพ่ือคงความเป็นผู๎น าทางธุรกิจสื่อดังที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎ 
 

ค าส าคัญ: ทีวีดิจิทัล/ ธุรกิจสื่อสารมวลชน/ สถานีวิทยุโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3/ เศรษฐศาสตร๑การเมืองวําด๎วยสื่อ 

 
Abstract 

   Among the current trend of television broadcasting technology in Thailand 
from analog television to digital terrestrial television was the cause of the completion in the 
media industry, also the internet technology has resulted to consumer behavior. The causes 
also affect to incomes and profits of Chanel 3 that continuously decreased. Chanel 3 needs 
to adapt themselves during this period, and smoothly continues the business by adjusting 
the line of management, increasing flexibility for the staffs, improving advertising policies, 
and also considering the effect that will occur with the news recipients, who got preliminary 
effect in order to conform as the leadership in media business.  
 

Keywords: Digital Television/ Mass Media Business/ The Chanel 3/ Political Economy of 
Media 
 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทน า 
 คงไมํมีใครสามารถปฏิเสธได๎วําพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน โดยเฉพาะอินเตอร๑เน็ต
และสมาร๑ทโฟนสามารถสํงผลตํอพฤติกรรมการบริโภคขําวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไมํเพียง
เทํานั้นผลกระทบดังกลําวยังเปรียบดังคลื่นลมสํงผํานไปยังธุรกิจสื่อสารมวลชนที่ในอดีตเคยเฟ่ืองฟูและเป็น
แหลํงที่มาของรายได๎กับเจ๎าของธุรกิจเป็นจ านวนมาก เห็นได๎จากชํวงหลายปีที่ผํานมาอาจจะกลําวได๎วําเป็น
ชํวงขาลงของธุรกิจนิตยสารในประเทศไทย มีนิตยสารกวํา 21 ฉบับได๎ทยอยปิดตัวลงในระหวํางปี พ.ศ. 2558 - 
2560 เนื่องจากทนกระแสเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงและสํงผลให๎เม็ดเงินโฆษณาที่เป็นรายได๎หลักของสื่อสิ่งพิมพ๑
ลดลงเป็นจ านวนมากไมํไหว ใชํเพียงแตํสื่อสิ่งพิมพ๑เทํานั้นที่ได๎รับผลกระทบจากจ านวนเม็ดเงินโฆษณาที่เป็น
รายได๎หลักของธุรกิจสื่อมวลชน สมรภูมิอันเดือดระอุอยํางแวดวงธุรกิจทีวีดิจิทัลหลังการออกอากาศมา 4 ปีก็
ยังคงแขํงขันกันอยํางรุนแรง ผู๎ประกอบการบางรายที่สายปุานไมํยาวพอจ าต๎องยกธงขาวออกจากสมรภูมิรบ
แหํงนี้ไปอยํางจ าใจ และไมํเพียงแตํการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคข๎อมูลขําวสารของประชาชนเทํานั้นที่
สํงผลตํอธุรกิจสื่อ หากแตํ “เงินทุนส ารอง” ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ และผู๎ประกอบการธุรกิจก็
จ าเป็นต๎องค านึงถึงปัจจัยดังกลําว 
 งานเขียนนี้มุํงเน๎นวิเคราะห๑ไปที่สภาพการณ๑ธุรกิจทีวีดิจิทัล ที่ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งเป็นชํวงเวลาเดียวกันกับการเปลี่ยนผํานจากการเผยแพรํภาพในระบบ   
แอนะล็อก (Analog Television) ไปสูํการแพรํภาพในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television)        
ซึ่งนับวําเป็นคลื่นระลอกที่ 2 แบบที่สามารถสร๎างความเปลี่ยนแปลงแบบชนิดที่ไมํทันให๎ผู๎ประกอบการสามารถ
ตั้งตัวได๎ หรือแบบอาฟเตอร๑ช๏อค (Aftershock) ที่สํงผลตํอรายได๎และเป็นภาระอันหนักหนาของสถานี โดย
หนํวยในการวิเคราะห๑ (Unit of Analysis) ของงานเขียนครั้งนี้น าเสนอผํานทัศนะของ คุณณรงค์ฤทธิ์ สิทธิขันแก้ว 
ผู๎ควบคุมการผลิตรายการขําว “ข่าววันใหม่” ซึ่งเป็นรายการขําวของสถานีวิทยุโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 อ.
ส.ม.ท. ที่มีรูปแบบรายการสนทนาขําวสรุปเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันด๎วยการน าข๎อมูลขําวจาก
หนังสือพิมพ๑กรอบเช๎าซึ่งเป็นขําวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มารายงานเพ่ือให๎รู๎ทิศทางของขําววันใหมํ  โดยในสํวนของ
การวิเคราะห๑จะน าเสนอควบคูํกับการกลําวถึงปัญหาที่กระทบ ตลอดจนแนวทางการท างานในสภาวการณ๑ของ
การแขํงขัน พร๎อมกับการวิเคราะห๑ปรากฏการณ๑ดังกลําวด๎วยค าอธิบายตรรกะเศรษฐกิจเป็นตัวก าหนด หรือ
ทฤษฎีส านักเศรษฐศาสตร๑การเมืองวําด๎วยสื่อ (Political Economy of Media)  
 
สภาพการณ์การแขํงขันกับการครองเป็นเจ๎าทางธุรกิจ  
 ทํามกลางกระแสการเรียกร๎องของผู๎ประกอบการธุรกิจทีวี ดิจิทัลรวมตัวกันยื่นข๎อเรียกร๎องให๎
นายกรัฐมนตรีใช๎อ านาจในสํวนของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 44 เพ่ือ
แก๎ไขปัญหาการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผํานมา นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ได๎เชิญผู๎ประกอบการทีวีดิจิทัลพร๎อมกับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.)  เข๎ามาหารือมาตรการการเยียวยา
ผู๎ประกอบการหลังจากมีปัญหาการฟูองร๎องและผลประกอบการขาดทุน (กรุงเทพธุรกิจ, 16 มีนาคม 2561) โดย
แนวทางการชํวยเหลือของการเจรจาได๎ข๎อสรุปวํา มาตรการการชํวยเหลือผู๎ประกอบการทีวีดิจิทัลมี 2 มาตรการ 
ได๎แกํ มาตรการการพักช าระคําใบอนุญาตผู๎ประกอบการทีวีดิจิทัลเป็นระยะเวลา 3 ปี และมาตรการการลด
คําใช๎จํายคาํเชําโครงขํายทีวีดิจิทัล (คํามัค) ร๎อยละ 50  เป็นระยะเวลาไมํเกิน 2 ปี โดยในสํวนของการลดราคานั้น 
กสทช. จะเป็นผู๎ออกคําใช๎จําย ซึ่งทั้งนี้ยังคงต๎องรอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 27 มีนาคม 2561 อีกครั้งหนึ่ง 
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 ด๎านนายสุภาพ คลี่กระจาย นายกสมาคมทีวีดิจิทัล (ประเทศไทย) กลําวถึงการพักช าระหนี้ดังกลําวมี
ความหมายตํอผู๎ประกอบการมากเนื่องจากได๎ประโยชน๑ในหลายด๎าน อาทิ ผู๎ประกอบการสามารถน าเงินที่ต๎อง
ช าระคํางวดไปพัฒนาเนื้อหาและบุคลากร ซึ่งในชํวงระยะเวลา 3 ปีที่เป็นการที่พักช าระหนี้ ผู๎ประกอบการที่
เป็นชํองแอนะล็อกยังสํงสัญญาณได๎อยูํผู๎ชมยังไมํติดกลํองรับสัญญาณก็ยังคงรับชมโทรทัศน๑ระบบเดิมได๎เป็น
ปกติ ทั้งนี้หากย๎อนกลับไปพิจารณาถึงชํวง 4 ปี ภายหลังจากการออกอากาศทีวีดิจิทัลผู๎ประกอบการธุรกิจ
หลายรายต๎องประสบกับภาวะนั่งไมํติดเก๎าอ้ี  เนื่องจากคําเชําโครงขําย คําผลิตเนื้อหาหรือคอนเทนต๑ 
(Content) ต๎นทุนจากหลายด๎านที่เพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่รายได๎จากเม็ดเงินโฆษณากลับไมํได๎สูงขึ้นตาม หากแตํมี
การสวนทางและหดตัวลงมาเรื่อยๆ  
 ปัญหาที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรส าคัญของการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน กลําวคือสื่อ
โทรทัศน๑ได๎รับความนิยมลดลง การแขํงขันการเป็นผู๎น าทางธุรกิจและภูมิทัศน๑ของสื่อ (Media Landscape) ที่
เปลี่ยนไปจากการถูกรบกวน (Disruption) จากเทคโนโลยีการสื่อสารชํองทางใหมํๆ ผู๎ชมหันไปบริโภคสื่อจาก
แพลตฟอร๑มอ่ืน โดยเฉพาะอยํางยิ่งสื่อออนไลน๑ ท าให๎เม็ดเงินโฆษณาถดถอยลงไปด๎วย บรรดาสถานีโทรทัศน๑
ตํางๆ ได๎พยายามปรับกลยุทธ๑เพ่ือเรียกคนดูเพ่ือหวังความนิยม (Rating) จากผู๎ชมโทรทัศน๑ ถึงแม๎วําชํองใหญํๆ ที่
มีสํวนแบํงการตลาดสํวนใหญํในอดีตอยํางชํอง 3 และชํอง 7 จะยังคงครองความนิยมในขณะนี้แตํก็นับวํา
สถานการณ๑ไมํคํอยสู๎ดีนัก เพราะต๎นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการถือครองใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภทของทางชํอง 3 ผนวกกับ
การไตํระดับของคูํแขํงรายใหมํอยํางเชํน เวิร๑คพอยท๑และโมโน 29 ที่สํวนแบํงการตลาดยังคงเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 จากรายงานของบริษัทนีลสัน ประเทศไทย จ ากัด และส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน๑ 
(ประชาชาติธุรกิจ, 11 - 14 มกราคม 2561) ได๎สรุปเรตติ้งเฉลี่ยของธุรกิจทีวีดิจิทัลในปี 2560 วําชํองที่มีเรตติ้ง       
10 อันดับ ซึ่งชํองที่ได๎รับเรตติ้งสูงยังคงเป็นชํองเดิมกลําวคือชํอง 7 และชํอง 3 HD สํวนชํอง 3 SD (ชํอง 28) ยังอยูํใน 
10 อันดับ หากแตํเรตติ้งยังคงน าชํองไทยรัฐทีวี และชํอง MCOT HD ซึ่งรั้งท๎ายขบวน ตามภาพข๎อมูลด๎านลําง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  ทั้งนี้ข๎อมูลจาก นายภวัต เรืองเดชวรชัย ผู๎อ านวยการธุรกิจสายงานวางแผนและกลยุทธ๑สื่อโฆษณาของ
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ๑ ที่กลําวถึงสัดสํวนในการใช๎เม็ดเงินโฆษณาผํานสื่อโทรทัศน๑มีแนวโน๎มลดลงอยําง
ตํอเนื่อง จากเดิมที่มีสัดสํวนถึงร๎อยละ 80 ของงบโฆษณาโดยรวมหรือมูลคําประมาณ 60,000 ล๎านบาท และ
สัดสํวนในการใช๎งบประมาณผํานสื่อโทรทัศน๑คงจะเป็นไปตามแนวโน๎มของตลาดที่ผู๎ชมเลือกรับชมผํานสื่อ
ออนไลน๑เพ่ิมมากขึ้น ท าให๎ผู๎ประกอบการทีวีดิจิทัลตํางก็น ากลยุทธ๑เด็ดเข๎ามาใช๎เพ่ือหวังกวาดยอดผู๎ชม โดย
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 10 อันดับ Rating ของทีวีดิจิทัลประจ าป ีพ.ศ. 2560 
(ข๎อมูลจากนีลสนั ประเทศไทย จ ากัด และส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์) 
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ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

ทางชํอง 3 นายประชุม มาลีนนท๑ ประธานเจ๎าหน๎าที่ฝุายบริหารกลุํมบริษัทบีอีซี เวิลด๑ จ ากัด (มหาชน) เปิดเผย
วําขณะนี้การแขํงขันธุรกิจทีวีดิจิทัลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แตํชํองที่มีบทบาทและเป็นพ้ืนที่ที่มีการแขํงขันสูง ก็มี
เพียงแค ํ6 - 10 ชํองจากจ านวนทั้งหมด 22 ชํอง และเม่ือพิจารณาแล๎วผู๎ถือครองสํวนแบํงการตลาดก็ยังคงเป็น
ของนายทุนหน๎าเดิม ชํอง 3 ยังคงตอกย้ าความแข็งแกรํงด๎านละครและขําว เพราะพิจารณาจากพฤติกรรมของ
กลุํมเปูาหมายที่ยังสนใจขําวและสื่อบันเทิง การเพ่ิมเรตติ้งและรายได๎หลักของชํอง 3 ยังคงเป็นภาระเรํงดํวน 
โดยกลยุทธ๑หลักคือการเตรียมทัพละครแหํงปีที่มีหลากหลายแนว สํวนเนื้อหาประเภทขําว ชํอง 3 ได๎ปรับ
รายการขําวโดยดึงนายชูวิทย๑ กมลวิศิษฏ๑ ทนายสงกรานต๑ อัจฉริยทรัพย๑ และอาจารย๑อดัมมาสร๎างสีสันให๎กับ
รายการ “เรื่องเลําเช๎านี้" นอกจากนี้ที่ผํานมายังสํงแคมเปญ “Fantastic 3” กระตุ๎นผู๎ชมละครชํวงไพรมไทม๑ 
(Primetime) ด๎วยการรํวมชิงโชครับรถยนต๑และไอโฟน ในระหวํางวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ที่
ผํานมา   
 กลยุทธ๑ที่ส าคัญของชํอง 3 ที่เป็นแนวทางในการเพ่ิมรายได๎นั้น คือการพยายามบุกเข๎าสูํดิจิทัล
แพลตฟอร๑ม ซึ่งปัจจุบันทางชํอง 3 ยังได๎สร๎างแอพพลิเคชันของชํอง พร๎อมกับมีเว็บไซต๑ ch3thailand.com 
และ mello.me (BECi Co., Ltd.) อันเป็นแพลตฟอร๑มที่ตั้งใจน าเสนอละครและรายการวาไรตี้แบบความ
คมชัดสูง (HD) นอกจากนี้ยังได๎สร๎างความแข็งแกรํงด๎วยการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือรายได๎ก๎อนใหมํผําน
ทางการบุกตลาดประเทศเพ่ือนบ๎านในอาเซียน อาทิ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม พร๎อมกับ
กิจกรรมสํงเสริมการตลาด “ชํอง 3 สัญจร” ในตํางประเทศด๎วย 
 ไมํเพียงแตํชํอง 3 เทํานั้นที่ปรับแผนยุทธศาสตร๑การรบบนสมรภูมิการแขํงขัน บรรดาสถานีชํองตํางๆ 
ตํางก็ได๎น ากลยุทธ๑ทางธุรกิจออกมาสัประยุทธ๑กันอยํางเต็มสรรพก าลัง เริ่มด๎วยชํองมากสีผู๎ที่ครอบครองเรตติ้ง
ได๎ปรับเปลี่ยนตัวแมํทัพคนใหมํ โดยการแตํงตั้งนายสมเกียรติ เจริญยิ่งภิญโญ กรรมการผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ 
และรักษาการผู๎จัดการฝุายขําวให๎ด ารงต าแหนํง “รักษาการกรรมการผู๎จัดการ” แทนนายพลากร สมสุวรรณ 
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผํานมา (ประชาชาติธุรกิจ, 11 - 14 มกราคม 2561) ด๎านการน าเสนอเนื้อหา
ยังคงมํุงน าเสนอรายการขําวและละครซึ่งถือวําเป็นแมํเหล็กของชํองโดยได๎ปรับผังรายการขําวเช๎าชํวงวันเสาร๑ - 
อาทิตย๑ โดยเปลี่ยนรายการเคาะขําวเช๎าออกอากาศ ชํวงเวลา 05.00 - 05.45 น. เป็นรายการสนามขําวเสาร๑ 
อาทิตย๑ ออกอากาศในชํวง 05.00 - 06.45 น. และทุกวันจันทร๑เวลา 23.10 - 24.00 น. เปลี่ยนจากรายการ
จันทร๑พันดาว ร๎องสู๎ฝัน เป็นซีรียส๑เกาหลี ไมํเพียงเทํานั้น ชํอง 7 สียังพร๎อมเป็นผู๎น าในทุกด๎าน พาผู๎ชมก๎าวสูํ
โลกดิจิทัลอยํางเต็มรูปแบบโดยการประกาศยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อก และแพรํภาพด๎วยสัญญา
ดิจิทัล (เพียงระบบเดียว)  โดยแบํงออกเป็น 3 ชํวง ซึ่งเหลือชํวงสุดท๎ายที่จะยุติการออกอากาศด๎วยระบบ    
แอนะล็อก (Analog Television) และในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นการแพรํภาพระบบดิจิทัลระบบเดียว
อยํางสมบูรณ๑แบบ  
 ส าหรับผู๎ประกอบการรายเดิมอยําง MCOT (อ.ส.ม.ท.) นายเขมทัตต๑ พลเดช กรรมการผู๎อ านวยการ
ใหญ ํกลําวถึงเนื้อหาที่จะออกอากาศในปี 2561 นี้ชํอง 9 จะน าเสนอคอนเทนต๑ที่ตอบสนองความต๎องการของ
กลุํมผู๎ชมที่หลากหลายทั้ง 5 กลุํม ได๎แกํ ซีรียส๑จีน เกาหลี การ๑ตูนยอดนิยม วาไรตี้ สารคดี และรายการขําว
และสารคดีเชิงขําวรูปแบบใหมํ โดยขณะที่ชํอง MCOT14 ได๎น าชํวงเวลาโฆษณาบางสํวนมาออกอากาศ
รายการเพ่ือสนับสนุนผู๎ประกอบการกลุํมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม หรือกลุํมสินค๎าเอสเอ็มอี (SME) 
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยชํองดังกลําวยังคงยึดคอนเทนต๑สาระความรู๎เพ่ือเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
ตามประเภทใบอนุญาต ทางด๎านชํอง 8 นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร บริษัท อาร๑เอส 
จ ากัด (มหาชน) ผู๎บริหารชํองได๎ระบุวํามีการปรับผังรายการโดยเน๎นย้ าแนวคิด “เข้มทุกเรื่องราว สุดทุก
อารมณ”์ สํงเนื้อหารายการเด็ดลงจอในชํวงเวลาไพรมไทม๑ 2 ชํวงของวัน  
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 ขณะที่ชํองท่ีมีกระแสเรตติ้งแรงอยํางตํอเนื่องคงหนีไมํพ๎นชํองเวิร๑คพอยท๑ และชํองโมโน 29 ด๎านเวิร๑ค
พอยท๑ที่ปีที่ผํานมาได๎รับความนิยมอยํางมากกับรายการร๎องเพลง “The Mask Singer หน๎ากากนักร๎อง” แม๎วํา
ตอนนี้ความนิยมจะลดลงมาอยํางเห็นได๎ชัด ทางชํองจึงปรับกลยุทธ๑ด๎านผังรายการใหมํทั้งหมด เพ่ิมรายการ
เกมส๑โชว๑ วาไรตี้โชว๑ กีฬา และซีรียส๑ละครตํางๆ อาทิ รายการวู๎ดดี้เวิลด๑ อีจันสืบสยองเพ่ือเอาใจกลุํมผู๎ชมทุก
กลุํม ส าหรับชํอง MONO29 ที่มีความชัดเจนเรื่องของนโยบายชํอง โดยยังคงใช๎แผนยุทธศาสตร๑เดิมคือการเป็น
ชํอง “หนังดี ซีรียส์ดัง” ที่ได๎รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ด๎านนายบรรณสิทธิ์ รักวงศ๑ ผู๎อ านวยการ
สถานีโทรทัศน๑ดิจิทัล บริษัทโมโนเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวําส าหรับในปีนี้จะน าภาพยนตร๑ที่ซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร๑เพ่ิมจากสตูดิโอ “ทเวนตี้ เซ็นจูรี่ ฟ็อกส๑” (20th Century Fox) มาออกอากาศอีกกวํา 100 
เรื่อง ท าให๎มีภาพยนตร๑ที่อยูํในสต๏อกพร๎อมออกอากาศเพ่ิมมากขึ้น และยังเปิดโอกาสให๎ผู๎จัดนอกมาเชําเวลา
เพ่ือผลิตรายการเพิ่มรายได๎อันจะสํงให๎ผลประกอบการมากขึ้นด๎วย 
 นอกจากการปรับผังและการงัดกลยุทธ๑ออกมาประจันหน๎ากันระหวํางสถานีตํางๆ  แล๎ว จากการ
ค๎นคว๎าผู๎เขียนยังพบวําแผนครองความเป็นเจ๎าทางธุรกิจสื่อทีวีดิจิทัลยังมีอีกรูปแบบคือการรวมทุนหาพันธมิตร
เพ่ิมเติมในวงการธุรกิจ เริ่มจากธุรกิจครอบครัวปราสาททองโอสถ PPTV HD ที่ได๎ผู๎บริหารคนใหมํจากชํอง 3 
คุณสุรินทร๑ กฤตยาพงศ๑พันธุ๑ วางหมากเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจโดยการเข๎าซื้อหุ๎นของชํองวัน (One31) และมี
พันธมิตรด๎านคอนเทนต๑ระดับโลกจากผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑อยําง Discovery, Lionsgate, New Regency, 
Sony Pictures, กันตนา  เอฟโวลูชั่น, กันตนา โมชั่น พิคเจอร๑, เซ๎นส๑ เอนเตอร๑เทนเมนต๑ โดยใช๎คอนเซปคือ 
“PPTV World Class TV” เชํนเดียวกันกับกลุํมทุนสิริวัฒนภักดีที่เข๎ามาซื้อหุ๎นชํองจีเอ็มเอ็ม 25 และอมรินทร๑
ทีวี สํวนชํองเรตติ้งท๎ายๆ อยํางวอยซ๑ทีวี (Voice TV) เข๎าสูํภาวะการรัดเข็มขัดโดยการปรับลดพนักงานจ านวน 
127 คน พร๎อมทั้งปรับผังรายการใหมํพร๎อมมุํงน าเสนอคอนเทนต๑ผํานทุกชํองทางออนไลน๑  เชํนเดียวกับการ
ปรับตัวของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๏ป จ ากัด (มหาชน) ที่ขายสินทรัพย๑บางอยํางเพ่ือลดต๎นทุนและปรับ
โครงสร๎างธุรกิจใหม ํ
 จะเห็นวํานอกจากปัจจัยด๎านความนิยมของผู๎ชมที่วัดออกมาในรูปแบบเรตติ้ง  (Rating) ที่จะน ามาซึ่ง
จ านวนเม็ดเงินโฆษณาของธุรกิจสื่อมวลชนจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบการท างานการแขํงขันกันอยํางเสรีนั้น  ตัว
แปรที่ส าคัญอีกประการในการเข๎ามาก าหนดรูปโฉมของธุรกิจทํามกลางภาวะที่ได๎ยากของวงการธุรกิจขณะนี้  
ภาครัฐเองก็มีสํวนอยํางยิ่งในการเข๎ามาก าหนดความเป็นไปเป็นมาของธุรกิจ  เริ่มตั้งแตํการก ากับดูแลของ
หนํวยงานภาครัฐอยํางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ 
(กสทช.) ที่เป็นหนํวยงานจัดสรรคลื่นความที่และก ากับดูแลกิจการตํางๆ ในภาพรวม ทั้งนี้เมื่อสถานการณ๑
เศรษฐกิจและปัญหาของการด าเนินธุรกิจเริ่มเข๎าสูํภาวะวิกฤตกลืนไมํเข๎าคายไมํออก บางสถานีที่ไมํสามารถ
ด าเนินธุรกิจได๎ ไมํสามารถมีเงินมาจํายคําใบอนุญาตได๎ตามที่ก าหนด ภาคเอกชนดังกลําวจึงเรียกขานเอา
อ านาจรัฐที่มีอยูํให๎ออกมาจัดการกับปัญหาดังกลําว  
 ส าหรับภาคเอกชนที่แม๎วําจะเป็นเจ๎าของสื่อโดยนิตินัยในลักษณะเจ๎าของคลื่นความถี่ที่ได๎รับ
ใบอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจตามพฤตินัยนั้น ตํางฝุายตํางขับเคี่ยวงัดกลวิธีการเป็นผู๎น าทางธุรกิจด๎วยวิธีที่
แตกตํางกันออกไป นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญที่แสดงให๎เห็นได๎ชัดวําตัวโครงสร๎างทางเศรษฐกิจสื่อมวลชนที่มีทุน
รอนที่น๎อยกวํามีการผนวกรวม (Merging) เข๎ากับกลุํมทุนทางธุรกิจใหญํ หรือการเข๎าซื้อหุ๎นสํวนเพ่ือหวังรายได๎
จากผลประกอบการ ลักษณะดังกลําวนี้จึงท าให๎เห็นวําธุรกิจทีวีดิจิทัลในเวลานี้คงมีลักษณะที่ทุนใหญํพยายาม
เข๎าแทรกแซงไปยังกลุํมธุรกิจที่ทุนน๎อย เหมือนดังเชํนกฎ “ปลาตัวใหญํจะกินปลาเล็ก” กันเป็นหนึ่งใน
ค าอธิบายกฎเหล็กของระบบทุนนิยม (Iron Law of Capitalism) ซึ่งเป็นทัศนะที่มาร๑กซ๑ (Marx) ได๎ยกระดับ
ค าอธิบายให๎มีลักษณะเป็นรูปธรรมของกฎทางสังคม (Social Law) โดยกฎเหล็กของระบบทุนนิยมนี้ จะ
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ประกอบด๎วยกฎของความสัมพันธ๑แบบแขํงขัน (Competition) นายทุนไมํเพียงต๎องบริหารธุรกิจให๎ดีเทํานั้น 
หากแตํต๎องท าให๎ดีกวําทุนรายอ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือด ารงตนให๎อยูํในสนามแหํงการแขํงขันทางธุรกิจทุนรายใหญํยิ่ง
ต๎องมีความพยายามในการครอบครองทุนรายที่เล็กกวํา และก็เพ่ือเหตุผลของความปลอดภัย ในสนามการ
แขํงขัน บรรดาทุนจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องพยายามขยายตัวใหญํใหญํขึ้นตลอดเวลา (กาญจนา แก๎วเทพ และ
สมสุข หินวิมาน, 2551, น. 71 - 72) 
 
“ชํอง 3” ความเป็นมาของธุรกิจและการปรับตัวครั้งส าคัญในฐานะ “ผู้ถือครองใบอนุญาต”  
 กํอนกลําวถึงสถานการณ๑ที่หลายฝุายตํางลงความเห็นวําชํอง 3 ก าลังประสบกับสภาพการณ๑การ
แขํงขันที่หนักรอบด๎านนั้น เราควรมองย๎อนกลับไปพิจารณาประวัติความเป็นมาของการครองธุรกิจสื่อใน
ลักษณะครอบครัวของตระกูล “มาลีนนท๑” ภายใต๎การด าเนินกิจการโดยบริษัทบางกอก เอ็นเตอร๑เทนเม๎นต๑ 
จ ากัด ที่ด าเนินการภายใต๎สัญญาสัมปทานกับบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นสถานีอันดับต๎นทางธุรกิจ
เริ่มต๎นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 กํอนจะประสบภาวะก าไรหดตัวลงอยํางตํอเนื่องตั้งแตํชํวงปี 2556 ซึ่งนับเป็นปี
ทองของสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 จนในปัจจุบันชํองน๎องใหมํอยําง MONO29 ก าลังประกาศตัวท๎าชิง
ต าแหนํงผู๎น าทางธุรกิจสื่ออันดับ 2 ของประเทศ 
 ภายหลังจากการเริ่มธุรกิจ วิชัย มาลีนนท์ ผู๎กํอตั้ง ถือเป็นนายทุนผู๎มีสายสัมพันธ๑กับธนาคาร 
โดยเฉพาะการกํอตั้งด๎วยแผนการลงทุนกับผู๎ถือหุ๎นธนาคารแหํงใหญํ ในชํวงปี 2533 นับเป็นการปรับตัวครั้ง
ใหญํของชํอง 3 ทั้งในรูปแบบการขยายกิจการและปรับปรุงโครงสร๎างธุรกิจ กํอตั้งบริษัทน๎องใหมํอยําง บริษัท 
บีอีซี เวิลด์ ตามยุทธศาสตร๑ใหมํพ่ึงพิงแหลํงเงินทุนทั่วไปผํานกลไกตลาดหุ๎น โดยเข๎าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2539 จนในชํวงปลายปี 2556 ชํอง 3 เข๎าประมูลใบอนุญาต
ผู๎ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้ง 3 ใบ หรือการมีชํองในความครอบครองถึง 3 ชํอง ใช๎เงินสูงถึง 6,471 ล๎านบาท 
โดยใช๎เงินจ านวน 3,530 ล๎านบาทส าหรับชํองหมวดหมูํทั่วไปแบบคมชัดสูง 33 HD จ านวน 2,275 ส าหรับชํอง
ในหมวดหมูํความคมชัดปกติ 28 SD และจ านวน 666 ล๎านบาทส าหรับชํองในหมวดหมูํเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว โดยบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท บีอีซี เวิลด๑ จ ากัด (มหาชน) ชนะการ
ประมูลใบอนุญาตดังกลําว ในอดีตที่ยุคทีวีไทยมีเพียงชํองฟรีทีวีและไทยพีบีเอส ชํอง 3 ตํางประสบความส าเร็จ
ไมํวําจะด าเนินธุรกิจอยํางไรภายใต๎การน าของตระกูลมาลีนนท๑  แตํเมื่อการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลมา 
สถานการณ๑ของธุรกิจกลับเปลี่ยนไป จากข๎อมูลจ าเพาะด๎านการเงินของบริษัท บีอีซีเวิลด๑ จ ากัด (มหาชน) 
พบวํารายได๎ตํางลดต่ าลงทุกป ีนับแตํปี 2556 เป็นต๎นมา ตามรายงานของตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
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 หากดูผลการด าเนินงานที่ผํานมาของกลุํมบริษัท บีอีซี จะพบวํารายได๎และก าไรของชํองได๎ลดลงอยําง
ตํอเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 มีรายได๎รวม 16,381.51 ล๎านบาท (ตามกราฟด๎านบนผู๎เขียนปรับต าแหนํง
ทศนิยม) มีก าไรสุทธิ 4,414.99 ล๎านบาท ปี พ.ศ. 2558 มีรายได๎รวม 16,017.91 ล๎านบาท ก าไรสุทธิ 
2,982.71 ล๎านบาท ปี พ.ศ. 2559 มีรายได๎รวม 12,534.57 ล๎านบาท และมีก าไรจากผลประกอบการ จ านวน 
1,218.29 ล๎านบาท ในขณะที่ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 มีรายได๎รวม 9,103.80 
ล๎านบาท มีก าไรเพียง 371 ล๎านบาท ซึ่งถือวํามีแนวโน๎มรายได๎และก าไรที่ยังลดลงจากชํวงเดียวกันของปีกํอน
อยูํมาก (ฐานเศรษฐกิจ, 1 - 3 กุมภาพันธ๑ 2516)  
 นอกจากนี้ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตัวหนึ่งคืองบโฆษณา และเรตติ้งซึ่งเมื่อผลการด าเนินงานยังไมํฟ้ืนตัว 
กลุํมชํอง 3 ยังต๎องเผชิญกับเหตุการณ๑ส าคัญที่สํงผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจของชํองด๎วย ดังเชํน กรณีศาล
อุทธรณ๑พิพากษาคดีนายสรยุทธ สุทัศนจินดา เจ๎าของบริษัท ไรํส๎ม จ ากัด จากกรณียักยอกเงินคําโฆษณาเกิน
เวลามูลคํากลํา 138 ล๎านบาท ซึ่งในขณะที่นายสรยุทธเป็นพิธีกรรายการ เรื่องเลําเช๎านี้ของทางชํอง 33 ซึ่งถือ
วําเป็นรายการขําวที่มีเรตติ้งสูงถึง 4.1 ในชํวงเดือนตุลาคม 2555 ในขณะที่ชํอง 7 ออกอากาศรายการ “เช๎านี้
...ที่หมอชิต” ได๎รับเรตติ้งเพียงแค ํ2.0 เทํานั้น ซึ่งเมื่อนายสรยุทธไมํสามารถท ารายการเลําขําวได๎อยํางเดิม แรง
ดึงดูดผู๎รับสารก็ขยับตัวน๎อยลงมาอยํางเห็นได๎ชัด แม๎วําชํอง 3 พยายามที่จะปรับตัวพิธีกรในรายการให๎มีความ
นําสนใจมากขึ้น หากแตํเรตติ้งก็ยังลงไมํดีขึ้น ซึ่งเรตติ้งลําสุดในชํวงเดือนมกราคม 2561 ที่ผํานมาพบวําเฉลี่ย
อยูํที่ 0.954 เป็นอันดับที่ 3 จากรายการขําวซึ่งเป็นคูํแขํงอยํางรายการ “เช๎านี้...ที่หมอชิต” และรายการ 
“สนามขําว 7 ส”ี ที่ครองเรตติ้งอยูํที่ 1.543 และ 1.486 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้ทางชํอง 3 ไมํได๎มีการปรับปรุงเพียงแคํผังรายการหรือตัวพิธีกรหลักเพ่ือหวังความนิยมในระดับ
เดิมเทํานั้น กลุํมบีอีซี ยังคงพยายามอยํางตํอเนื่องที่จะกอบกู๎ธุรกิจครอบครัวให๎กลับมาท าก าไรอยํางเป็นกอบ
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หน่วย : ล้านบาท รายได้ ก าไร 

ข๎อมูลจ าเพาะทางการเงิน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) ระหวํางปี พ.ศ. 2556 – 2560 (3 ไตรมาส) 
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เป็นก าอีกครั้ง ชํวงปลายปี พ.ศ. 2560 ชํอง 3 ได๎ประกาศปรับโครงสร๎างธุรกิจครั้งใหญํ ด๎วยการแตํงตั้งนาย
ประชุม มาลีนนท๑ รองประธานกรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด๑ฯ ให๎ด ารงต าแหนํง ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร กลุํม
บริษัท และแตํงตั้งนางสาวอัมพร มาลีนนท๑ กรรมการและกรรมการบริหาร ให๎ด ารงต าแหนํงหัวหน๎าคณะ
ผู๎บริหาร ด๎านปฏิบัติการและรับรอง (COO : Chief Operating Officer) พร๎อมกันนี้ได๎ก าหนดต าแหนํงใหมํ
ส าหรับนางสาวรัตนา มาลีนนท๑ ในต าแหนํงหัวหน๎าคณะผู๎บริหารด๎านการเงิน (CFO : Chief Financial Officer)  
 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแผงทีมผู๎บริหารชํอง ทางชํอง 3 ยังได๎ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงานภายใน 
ซึ่งจากข๎อมูลของรายงานประจ าปีฉบับครบรอบ 46 ปี ของสถานีวิทยุโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 อ.ส.ม.ท. ได๎ระบุ
ถึงการบริหารและการด าเนินงานสถานี แบํงสํวนงานออกเป็น 18 ฝุาย ได๎แกํ ฝุายบริหาร ฝุายผลิตรายการ 
ฝุายขําว ฝุายรายการ ฝุายออกอากาศ ฝุายศิลปกรรม ฝุายวิศวกรรม ฝุายเทคนิคโทรทัศน๑ ฝุายแผนงาน
วิศวกรรม ฝุายไฟฟูาก าลัง ฝุายสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝุายธุรการ ฝุายบุคคล ฝุายบัญชี ฝุายการเงิน ฝุาย
โฆษณา ฝุายการตลาดและฝุายประชาสัมพันธ๑นั้น เพ่ือให๎สอดรับกับกระแสการชํวงชิงรายได๎ของธุรกิจสื่อ 
พร๎อมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู๎บริโภค ทางสถานีจึงเพ่ิมสํวนธุรกิจใหมํ จ านวน 2 หนํวยงาน ได๎แกํ 
หนํวยธุรกิจคอมเมอร๑เชียล หรือธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์ศิลปิน (Artist Management) และหนํวยธุรกิจออนไลน๑ 
เพ่ือเป็นชํองทางในการสร๎างรายได๎เพ่ิม เนื่องจากปัจจุบันเอเยนซีและเจ๎าของสินค๎าลดงบประมาณการซื้อ
โฆษณาลง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับภาวะการแขํงขันของธุรกิจทีวีดิจิทัลที่รุนแรง 
การขยายตัวของผู๎ประกอบการและผู๎บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนวิถีการบริโภคโทรทัศน๑ผํานชํองทางออนไลน๑มาก
ขึ้น ท าให๎ปัจจุบันโครงสร๎างของหนํวยธุรกิจของบีอีซี ประกอบไปด๎วย 6 กลุํมธุรกิจ ตามแผนภาพด๎านลําง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 แม๎วําทางสถานีจะมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑การท างานและผู๎บริหารเพ่ือท าให๎องค๑กร
เกิดความแข็งแกรํงส าหรับธุรกิจทีวีดิจิทัล แตํก็ดูเหมือนวําการปรับตัวดังกลําวอาจจะยังไมํเพียงพอ เพราะ
สนามการแขํงขันคูํแขํงอยําง ชํองโมโน 29 ของบริษัท โมโน บรอดคาซท๑ จ ากัดในเครือโมโนกรุ๏ปมี
ประสิทธิภาพอยํางมากในการไตํระดับน าหน๎าชํองเวิร๑คพอยท๑ และซ้ ายังได๎ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนวําภายในปี 
พ.ศ. 2561 นี้จะขอก๎าวขึ้นเป็นอันดับ 2 ของกลุํมทีวีดิจิทัล เพราะชํองดังกลําวตํางประสบความส าเร็จด๎านการ
ต าแหนํง (Positioning) ตัวเองไว๎อยํางชัดเจน จากการจับกลุํมตลาดกลุํมคนดูที่ชื่นชอบรายการหนังและซีรียส๑
จากตํางประเทศ ท าให๎ได๎รับผลตอบรับและความส าเร็จที่ชัดเจน น าผลก าไรให๎กับบริษัทตั้งแตํไตรมาสที่ 2 ของ
ปีที่ผํานมาและยังคงมีผลก าไรที่ตํอเนื่องในขณะที่เพ่ือนรํวมธุรกิจตํางประสบกับภาวะขาดทุน  หรือไมํก็ก าไร
ลดลงอยํางหนัก  
 ทั้งนี้จากท่ีได๎น าเสนอข๎อมูลข๎างต๎นจะพบวํารูปแบบธุรกิจหรือการเป็นเจ๎าของ (Ownership) ของชํอง 
3 มีลักษณะเป็นธุรกิจของครอบครัวชัดเจน แม๎วําในชํวงหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารในระดับนโยบาย
เข๎ามาเพ่ือพยายามก าหนดทิศทางและนโยบายส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการรองรับการแขํงขันในภาคธุรกิจที่มี
แตํแนวโน๎มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การปรับปรุงโครงสร๎างและการเพ่ิมหนํวยงานขึ้นมาใหมํของชํอง 3 
นับวําเป็นกลยุทธ๑ที่นับวําชาญฉลาดอยูํไมํน๎อยในการยกระดับตนเองอุตสาหกรรมสื่อที่ทุกวันนี้ผู๎บริโภคตํางดา
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หน๎าเข๎าสูํสื่อใหมํและเทคโนโลยีการสื่อสารด๎วยอินเตอร๑เน็ตกันมากขึ้น พัฒนาการของชํอง 3 ไมํเพียงแตํวิ่งเข๎า
ใสํสื่อสังคมออนไลน๑ตามพฤติกรรมผู๎บริโภคเทํานั้น หากแตํยังพัฒนาชํองทางใหมํบนแอพพลิเคชันของชํอง ไมํ
เพียงเพราะตระหนักถึงการเปลี่ยนผํานจากยุคแอนะล็อกไปสูํยุคดิจิทัลเทํานั้น หากแตํยังแสดงให๎เห็นวําชํอง 3 
มีความเข๎าใจในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารอันน ามาซึ่งแบบแผนการบริโภคสื่อของกลุํมผู๎ใช๎งาน
ก็จะต๎องเปลี่ยนไปด๎วย  
 จากปรากฏการณ๑ดังกลําวนี้เราสามารถท าความเข๎าใจผํานทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด 
(Communication Technological Determinism) จากนักวิชาการส านักโตรอนโต (The Toronto 
School) แม๎วําค าอธิบายของทฤษฎีดังกลําวอาจจะไมํได๎มีจุดยืนที่เหมือนกันเสียทีเดียวกันกับมุมมองเชิงทฤษฎี
เศรษฐศาสตร๑การเมือง หากแตํส านักโตรอนโตเห็นพ๎องวําการแบํงโครงสร๎างของสังคมออกเป็นสองสํวนแบบ
มาร๑กซิสม๑นั้น ความสัมพันธ๑ระหวํางโครงสร๎างสํวนลําง (Infrastructure) หรือโครงสร๎างทางเศรษฐกิจจะเข๎าไป
ก าหนดความเป็นไปของจิตส านึก  อุดมการณ๑  และสถาบันทางสั งคมอันเป็นโครงสร๎ างสํ วนบน 
(Superstructure) อยูํเสมอ ทั้งนี้ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนดยังอาศัยค าอธิบายของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร๑การเมืองโดยเน๎นวิเคราะห๑ไปที่ตัวสื่อ เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันปรับเปลี่ยนรูปโฉมใน
ครั้งใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสํงผลตํอมิติกว๎างๆ ใน 3 ระดับ (กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551, 
น. 122) ได๎แกํระดับสังคม (Society Level) ระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level) และระดับสถาบันทาง
สังคม (institutional level) โดยในกรณีของการเกิดเปลี่ยนแปลงระบบการแพรํภาพจากยุคแอนะล็อกไปสูํยุค
ดิจิทัลนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับสังคม (Society Level) นั้นคือการแขํงขันในเรื่องของเม็ดเงินโฆษณา
ของแตํละชํอง คําโฆษณาซึ่งนับวําเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท าธุรกิจ แตํเดิมตัวเลือกในการทุํมเม็ดเงินโฆษณา
จะอยูํกับชํองหลักๆ สถานีมีสิทธิ์ในการเลือกสินค๎าเพ่ือน ามาโฆษณาในชํองได๎ แตํในปัจจุบันการแพรํภาพด๎วย
ระบบดิจิทัลกํอให๎เกิดจ านวนสถานีหรือชํองเพ่ิมมากขึ้น เกิดการกระจายตัวของสํวนแบํงทางการตลาดอยําง
กว๎าง ไมํสัมพันธ๑กับสัดสํวนของเม็ดเงินโฆษณาที่มีอยูํอยํางจ ากัด เม็ดเงินโฆษณาของชํองหลักแตํเดิมตํางลด
น๎อยลงไปอยํางเห็นได๎ชัด  
 ในขณะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level) นั้น อาจจะ
พิจารณาในแงํของการเปลี่ยนการแพรํภาพในระบบแอนะล็อกไปสูํการแพรํภาพในระบบดิจิทัลนั้นมาพร๎อมกับ
ความสะดวกสบายของผู๎รับสารในการรับชมโทรทัศน๑ออนไลน๑ ซึ่งจากข๎อมูลของเอเยนซี่ดิจิทัล “We Are 
Social” และ “Hootsuite” บริษัทผู๎ให๎บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได๎
เผยแพรํสถิติและพฤติกรรมการใช๎งานอินเทอร๑เน็ตของผู๎คนทั่วโลกในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑  2561 (เข๎าถึงจาก 
https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/, สืบค๎นเมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2561) รายงานดังกลําวน าเสนอวําในสํวนของประเทศไทยนั้นกิจกรรมที่ผู๎ใช๎งานโทรศัพท๑มือถือ
นิยมท ามากที่สุด อันดับแรกคือการสํงข๎อความเพ่ือสนทนาติดตํอสูงถึงร๎อยละ 77 จากจ านวนผู๎ใช๎งานทั้งหมด 
และร๎อยละ 75 ซึ่งเป็นอันดับสองรองลงมาคือการใช๎โทรศัพท๑มือถือเพ่ือดูวิดีโอออนไลน๑สูงถึง  จากข๎อมูล
ดังกลําวผู๎เขียนจึงตีความวําเพราะการเปลี่ยนแปลงระบบอินเตอร๑เน็ตและสมาร๑ทโฟนในห๎วงเวลาที่ผํานมา ท า
ให๎แนวโน๎มที่ผู๎รับสารนิยมใช๎เป็นชํองทางการเปิดรับหรือเข๎าถึงสื่อโทรทัศน๑ผํานทางโทรศัพท๑มือถือมีจ านวน
สูงขึ้น ในขณะเดียวกันการใช๎งานสื่อโทรทัศน๑อาจมีแนวโน๎มที่ลดน๎อยลงอีกด๎วย 
 
“ธุรกิจขําว” กับภาวะแหํงการปรับตัวเพื่อความอยูํรอดของธุรกิจ  
 ในสํวนนี้ผู๎เขียนจะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท างานของสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 อ.ส.ม.ท. ใน
ฐานะที่เป็นองค๑กรด๎านสื่อสารมวลชน เป็นองค๑กรที่มีหน๎าที่ส าคัญในการตรวจสอบตรวจตรา หรือสอดสํองดูแล
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รายงานความเคลื่อนไหวของเหตุการณ๑ตํางๆ การด าเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ด๎านตํางๆ ที่ท๎าทายองค๑กรสื่อไมํวําจะเป็น การขยายตัวของผู๎ประกอบการธุรกิจสื่อ การแขํงขันเพ่ือแยํงชิงเม็ด
เงินโฆษณา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตํางๆ ทั้งด๎านการผลิตและการใช๎งานของผู๎รับสาร  
 โดยการจะน าเสนอข๎อมูลผํานมุมมองจากการสัมภาษณ๑ คุณณรงค์ฤทธิ์ สิทธิขันแก้ว ผู๎ควบคุมการผลิต
รายการขําว “ข่าววันใหม่” ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการท างาน รวมไปถึง
การบริหารจัดการรวมถึงการปรับตัวอยํางไรในสภาวการณ๑การแขํงขันที่สูงเชํนนี้  ทั้งนี้จากการสัมภาษณ๑คุณ
ณรงค๑ฤทธิ์ได๎กลําวถึงภาพรวมของกระบวนการท ารายการขําว  ที่การน าเสนอขําวของรายการขําววันใหมํ
คํอนข๎างมีความแตกตํางกับรายการขําวทั่วไปๆ ของสถานี รายการขําววันใหมํเป็นรายการสนทนาขําวที่ผลิต
โดยบริษัท บีอีซีเทโร จ ากัดในเครือสถานี เพ่ือแบํงการผลิตขําวจากสถานีและแยกรายการรับออกนอกสถานี 
ออกอากาศในชํวงเวลา 01.02 - 02.40 น. (วันจันทร๑ - ศุกร๑) และชํวงเวลา 01.02 - 04.35 น. (วันเสาร๑ - อาทิตย๑)  
 การน าเสนอขําวของรายการมีรูปแบบสรุปเหตุการณ๑ส าคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน ด๎วยการน าเสนอขําว
จากหน๎าหนึ่งหนังสือพิมพ๑กรอบเช๎า ซึ่งคุณณรงค๑ฤทธิ์กลําวย้ าวํา รายการขําววันใหมํจะเป็นรายการแรกที่อําน
ขําวจากหนังสือพิมพ๑กรอบเช๎า ตามบทสัมภาษณ๑ท่ีวํา 
  “ที่ส าคัญก็คือรายการจะไม่แค่สรุปข่าวรอบวัน แต่จะได้หนังสือพิมพ์กรอบเช้ามาก่อนใคร    
ผู้ประกาศเขาก็จะท าหน้าที่ตรงนั้น อ่านสรุปข่าวซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรายการเรา” 
 นอกจากนี้เนื้อหาส าคัญของรายการอยํางที่กลําวไปในตอนต๎นนั้นคือการสรุปขําวประจ าวัน  ซึ่งคุณ
ณรงค๑ฤทธิ์ได๎ให๎นิยามการน าเสนอขําวในลักษณะนี้วําเป็นการ “ย่อยข่าว” ส าหรับกลุํมผู๎รับสารที่นอนดึกได๎
ติดตามขําวสารในแตํละวันอยํางไมํตกหลํน ผู๎ชมรายการยังสามารถรับรู๎ขําวสารที่ส าคัญที่จะเกิดขึ้นจากภาค
เช๎า ทั้งนี้คุณณรงค๑ฤทธิ์ยังได๎กลําวถึง การสรุปขําวที่ส าคัญนั้นจะน าข๎อมูลขําวสารมาจาก “ถังขําว” ซึ่งถังขําวนี้
เป็นเสมือนถังข๎อมูลขําวที่ได๎มาจากการลงพ้ืนที่ของนักขําวของบรรดาโต๏ะขําวตํางๆ แตํส าหรับการท ารายการ
นั้นจะมีรูปแบบการท างานที่คํอนข๎างเป็นอิสระและคลํองตัวมากกวําการท ารายการขําวชํวงเวลาเช๎าหรือขําว
ภาคค่ า ทั้งนี้จากการให๎สัมภาษณ๑ในประเด็นที่ผู๎เขียนสอบถามถึงความเป็นอิสระในการท างาน  หรือการ
น าเสนอขําวในฐานะผู๎ควบคุมการผลิตรายการมีอิสระมากน๎อยเพียงใดนั้น คุณณรงค๑ฤทธิ์ได๎ให๎ค าตอบวํา  
  “ค่อนข้างที่มีความเป็นอิสระ เพราะเราจะเป็นคนเลือกเสนอข่าวเองเลย คือด้วยรายการ   
 เป็นรายการที่ออกอากาศช่วงดึก ประชุมกองบรรณาธิการข่าวเขาจะประชุมเสร็จกันไปแล้ว ในแต่ละ       
 วัน เราก็จะเป็นคนเลือกข่าวเอง อันไหนน่าสนใจก็จะเลือกมาแล้วส่งให้น้องอีกคนเป็นรีไรเตอร์เขียน               
 พอตรวจดูเสร็จก็ส่งไปให้เขาตัดต่อข่าวก่อนจะเป็นขั้นสตูดิโอ แบบนี้ไม่มีใครมาบังคับว่าต้องเสนอ   
 อะไรยังไง ก็มีอิสระพอตัวเลย” 
 ทั้งนี้คุณณรงค๑ฤทธิ์ยังได๎อธิบายเพ่ิมเติมถึงในลักษณะโครงสร๎างการท างานของรายการที่รับผิดชอบ 
แม๎วําจะอยูํภายใต๎การควบคุมของรองกรรมการผู๎จัดการ บรรณาธิการขําว แตํในทางปฏิบัตินั้น การท างานมี
ลักษณะของความยืดหยุํนและอิสระมากพอสมควร พิจารณาจากการตัดสินใจในการน าเสนอขําวในแตํละชํวง
จะเป็นของผู๎ควบคุมการผลิตรายการจะเป็นผู๎คัดเลือกขําวด๎วยตนเอง ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะปัจจัยเรื่องเวลาใน
การออกอากาศในรอบดึกที่อาจจะมีผู๎รับสารน๎อย อีกทั้งรูปแบบรายการที่เป็นการสรุปขําวที่ส าคัญที่ถูก
น าเสนอในชํวงเวลาปกติหรือเวลาไพร๑มไทม๑มากํอนแล๎ว  
 
 
 
 



 109 
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงโครงสร๎างการท างานของผ๎ูควบคุมการผลิตรายการ “ข่าววันใหม”่  

 

 จากประเด็นเรื่องอิสระในการเลือกน าเสนอขําวนั้น ผู๎ เขียนจึงได๎ขยายข๎อค าถามตํอไปกับผู๎ให๎
สัมภาษณ๑วํา ปัจจัยที่ผู๎ควบคุมการผลิตให๎ความส าคัญในการเลือกขําวมาน าเสนอในรายการนั้นจะยึดหลัก
อะไรบ๎าง ซึ่งคุณณรงค๑ฤทธิ์ให๎ค าตอบวํา ในยุคที่เป็นโทรทัศน๑ดิจิทัลนั้นสิ่งส าคัญที่สุดจะพิจารณาจากเนื้อหา
ขําวที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน๑ตํอผู๎รับสาร ขําวใดเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู๎และสํงผลกระทบตํอคน
สํวนรวมมากที่สุด ยกตัวอยํางเชํน หากในเวลาที่เลือกขําวเอาไว๎แล๎วแตํเมื่อถึงเวลาออกอากาศแล๎วฝนตกหนัก
สํงผลให๎น้ าทํวมถนนสุขุมวิทก็จะต๎องเลือกขําวนั้นกํอน ปัจจัยตํอมาในการเลือกน าเสนอจะเป็นขําวปุถุชนสนใจ  
หรือคนทั่วไปในสังคมก าลังให๎ความสนใจในขณะชํวงเวลานั้น เชํน ขําวคุณปูาทุบรถ หรือขําวเสือด า เป็นต๎น 
นอกจากนี้ยังปัจจัยที่ส าคัญเชํนเดียวกันที่ผู๎ควบคุมการผลิตรายการได๎เลือกน าเสนอข๎อมูลขําวสารในรายการ 
โดยมักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู๎ชมเม่ือรับชมรายการ จะสามารถน าข๎อมูลขําวสารดังกลําวไปใช๎ประโยชน๑ได๎ 
 นอกจากอิสระในการเลือกขําวของผู๎ควบคุมการผลิตรายการแล๎วอิสระในการควบคุมแนวคิด 
(Concept) ของรายการ การเลือกเสนอพิธีกรรายการยังคงเป็นของผู๎ควบคุมการผลิตเชํนเดียวกัน โดยแนวคิด
ของรายการนอกจากจะเป็นการเลําสรุปขําวที่ส าคัญของวัน  และการน าเสนอขําวจากหน๎าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ๑กรอบเช๎าแล๎ว ยังเปิดโอกาสให๎บรรดากลุํมผู๎รับสารมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขําวหรือประเด็นที่เป็นขําวเดํน ผํานการสํงข๎อความทาง SMS ชํองทาง Facebook Live ชํองทางหน๎าเพจขําว
ของบีอีซีเทโร รวมไปถึงแอพพลิเคชัน 3 Live อีกชํองทางด๎วย ซึ่งกลุํมเปูาหมายหลักของรายการจะประกอบ
ไปด๎วย กลุํมประชาชนทั่วไปที่เป็นคนนอนดึก รวมไปถึงกลุํมคนที่ท างานในชํวงเวลากลางคืน  และส าหรับ
ประเด็นเรื่องของการเลือกพิธีกรนั้น คุณณรงค๑ฤทธิ์ได๎ขยายความเข๎าใจของผู๎เขียนวํา ในสํวนของการเลือกผู๎
ด าเนินรายการนั้นจะมีการเสนอชื่อขึ้นไปให๎ผู๎บริหารพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในบางกรณีก็อาจจะมี
การพิจารณาไปถึงความสามารถของผู๎ด าเนินรายการ การได๎รับกระแสความนิยมในเวลานั้น รวมไปถึงตาราง
งานที่ลงตัวของผู๎ด าเนินรายการอีกด๎วย  
 ในประเด็นเรื่องของผลกระทบจากการเปลี่ยนผํานจากการเผยแพรํภาพโทรทัศน๑จากระบบแอนะล็อก 
ไปสูํการแพรํภาพในระบบดิจิทัลของรายการขําววันใหมํ ผู๎ควบคุมการผลิตรายการได๎กลําวถึงผลที่เกิดขึ้นและ
สํงผลตํอการท างานทั้งหมด 3 ประเด็น ได๎แกํ การสะท๎อนให๎เห็นวําธรรมชาติและความต๎องการของผู๎ชม ความ
อยูํรอดของธุรกิจด๎วยเม็ดเงินโฆษณา และความตื่นตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามบทสัมภาษณ๑ท่ีวํา  
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  “ที่เปลี่ยนเลยก็เป็นที่คนดู เรารู้ว่าคนดูในยุคนี้เป็นอย่างไร มันสะท้อนให้เห็นชัด      
 เมื่อช่องเพ่ิมมากขึ้น ข่าวเดียวกันทุกคนเล่นหมดเลยเราต้องดูว่าเราจะน าเสนออะไรอย่างไรเรื่อง               
 เดียวกันคุณป้าทุบรถ ตอนนั้นทุกคนเล่นข่าวนี้หมด แต่ช่อง 3 ได้คุณป้ามาให้สัมภาษณ์ก่อนใคร                   
 จะเป็นตัวตัดสินว่าท าไมคนดูเลือกดูของเรา ต้องบอกว่ามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะการท างาน    
 สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือว่าตอนนี้”  
 จากบทสัมภาษณ๑ข๎างต๎น สะท๎อนวําผู๎ให๎สัมภาษณ๑ไมํเพียงให๎ความส าคัญกับความโดดเดํนของเนื้อหา
เทํานั้น การท าธุรกิจในยุคนี้ยังต๎องให๎ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอยํางมาก 
เพราะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการแพรํภาพดังกลําวท าให๎เกิดคูํแขํงในธุรกิจสื่อเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารยังเผยให๎เห็นอ านาจและศักยภาพของผู๎รับสารที่ท าให๎
วงการธุรกิจเพ่ิมชํองทางอ่ืนๆ เพ่ือรองรับพฤติกรรมการชมของผู๎รับสาร 
  “เราต้องตามสื่อใหม่หรือแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น จริงอยู่ตอนนี้คนดูโทรทัศน์ยังมีนะ   
 แต่เราว่าค่อยๆ น้อยลงเพราะเขาหันไปดูจากอินเตอร์เน็ต หรือมือถือ สมาร์ทโฟน ทางช่องเองก็เพ่ิม 
 ช่องทางที่จะเอาคอนเทนต์ลงออนไลน์ เอาไปใส่เว็บไซต์อันนี้เราว่ามันส าคัญมาก”  
 ประเด็นตํอมาท่ีเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารสํงผลอยํางยิ่งตํอรายได๎และ
การแขํงขันทางธุรกิจที่คํอนข๎างสูง รายได๎หลักของสื่อเงินโฆษณา ซึ่งจากการสัมภาษณ๑พบวําทางชํอง 3 มี
นโยบายส าคัญคือการมีจุดยืนที่ชัดเจนในสํวนของจ านวนคําโฆษณา โดยจะไมํมีนโยบายลดคําโฆษณาลง ไมํมี
การท าแคมเปญสํงเสริมการขายใดๆ หากแตํชํองมีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินโฆษณาจากทางลูกค๎า ตามบท
สัมภาษณ๑ที่วํา  
  “คือจริงๆ ลูกค้าน้อยลงแต่มันก็เป็นกับทุกช่องเพราะอะไรช่องไม่ลดเรตโฆษณา ช่องเราจะมี    
    positioning ที่ชัดเจน ไม่มีลดแลกแจกแถมซื้อเท่านี้ฟรีช่องนี้อันนี้ไม่มี ตัวเลขยังคงอยู่เรตเดิม แต่วิธี    
 เลือกพิจารณาลูกค้าที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนมันง่ายขึ้น ลองดูก็ได้ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น 
 บางผลิตภัณฑ์นี้เมื่อก่อนไม่มีนะ” 
 จะเห็นได๎วําจากข๎อมูลที่สัมภาษณ๑จะพบวําทางชํอง 3 มีจุดยืนด๎านการวางตัวแบรนด๑ (Positioning) ที่
ชัดเจน ไมํมีนโยบายปรับลดคําโฆษณาลงเพราะกังวลเรื่องความนิยม ซึ่งประเด็นเรื่องความเป็นที่นิยมนั้นเป็น
สิ่งที่ผู๎ประกอบการธุรกิจสื่อทุกส านักจ าเป็นต๎องพิจารณา เนื่องจากเป็นความอยูํรอดของการท าธุรกิจ ผู๎เขียน
จึงตั้งค าถามตํอไปเกี่ยวกับการถือครองใบอนุญาตจ านวน 3 ใบเมื่อเทียบกับคูํแขํงทางธุรกิจที่ถือครอง
ใบอนุญาตน๎อยกวําท าให๎ประหยัดเงินลงทุนได๎มากกวําหรือไมํ คุณณรงค๑ฤทธิ์ได๎ให๎ค าตอบวํา 
  “ช่องเราต้องการเป็นที่ 1 ในทุกแพลตฟอร์มอันนี้คือเป้าหมายที่เราคิด เราเอาช่อง 33 มาสู้      
 กับช่องใหญ่ เอาช่อง SD มาสู้กับช่องเล็กๆ ส่วนช่อง Family ช่องนี้ผู้บริหารวางนโยบายว่าเป็นความ     
 ต้องการจะคืนก าไรให้กับสังคมเหมือนการท า CSR”  
 หากพิจารณาจากการวางกลยุทธ๑เพ่ือครอบครองความเป็นเจ๎าทางธุรกิจ ชํอง 3  ใช๎วิธีการประมูล
ใบอนุญาตใน 3 เวทีหลัก เพ่ือต๎องการจะเป็นผู๎น าด๎านธุรกิจสื่ออยํางแท๎จริง หากทวําผลประกอบการที่ผํานมา 
อาจจะสะท๎อนให๎เห็นวําการตัดสินใจดังกลําวอาจไมํสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ในเบื้องต๎นเทําไรนัก แม๎วําจะไมํ
ขาดทุนอยํางเห็นได๎ชัด หากแตํผลประกอบการสํวนของก าไรหดตัวลงอยํางที่ ไมํเคยเป็นมากํอนใน
ประวัติศาสตร๑ของธุรกิจตระกูลมาลีนนท๑ ในสํวนของความตื่นตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจที่
ในขณะนี้ตํางมีการแขํงขันกันอยํางสูง ไมํเพียงแตํผู๎ประกอบการจะมากรายขึ้นเพ่ือดังกลุํมผู๎รับสารอยํางเดียว
เทํานั้น แตํการแขํงขันเพ่ือแยํงสํวนแบํงคําโฆษณานับวําเสมือนการกระโจนลงสนามเพ่ือแยํงเค๎กกํอนเดียวกัน 
คุณณรงค๑ฤทธิ์ได๎ให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานในสภาวการณ๑ดังกลําววํา  
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

  “ในยุคนี้ต้องยอมรับว่าคนดูรายการ หรือคนเสพเขามีส่วนในการก าหนดตัวคอนเทนต์                  
 มากกว่าแต่ก่อน เขามีตัวเลือกเยอะตรงนี้เราเองก็ต้องปรับตัวให้ทันเสมอ ไม่โอลด์แฟชั่น จะต้องรู้ว่า      
 คนดูอยากดูอะไรเราต้องปรับกลยุทธ์เสมอ” 
 นอกจากนี้ผู๎ควบคุมการผลิตรายการยังกลําวถึงความส าคัญของสื่อมวลชนที่ตัวเขาเองเชื่อวําไมํมีทาง
จะเลือนหายไปได ๎สื่อมวลชนยังไมํใชํอาชีพท่ีจะหายไปจากสังคม เห็นได๎ชัดจากในชํวงเวลาที่ส าคัญที่ประชาชน
ต๎องการข๎อมูลขําวสาร แม๎วําจะมีความเชื่อมั่นในข๎อมูลบางอยําง แตํการน าเสนอข๎อมูลขําวสารจากสื่อกระแส
หลักยังมีความจ าเป็นและเป็นที่ต๎องการของผู๎รับสารเสมอ   
  “ที่พูดกันบ่อยมากไม่ต้องเรียนนิเทศศาสตร์แล้วเพราะไม่จ าเป็น ก็ท างานสื่อได้ก็ใช่เพราะ    
 เราเองก็ไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์มา แต่ส าคัญมากโดยเรื่องของความน่าเชื่อ อย่างช่วงการสวรรคตของ   
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันนี้เห็นเลยนะว่าสื่อมวลชนส าคัญ เขาก็รอแถลงจากข่าวช่องหลักอยู่ดี” 
 จากบทสัมภาษณ๑ข๎างต๎นจะเห็นวําทัศนะของผู๎ท างานในธุรกิจสื่อสารมวลชน ได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความส าคัญของวิชาชีพและการเรียนการสอนด๎านนิเทศศาสตร๑  วาสารศาสตร๑ที่ไมํเพียงมีความสามารถด๎าน
การท าให๎ “เป็นเรื่อง เป็นขําว” อยํางเดียวเทํานั้น ในความเป็นจริงการน าเสนอข๎อมูลขําวสารที่ผําน
กระบวนการตรวจสอบข๎อมูลความถูกต๎อง ถูกคัดกรองมาจากบุคลากรที่มีประสบการณ๑จากสื่อมวลชนกระแส
หลัก ที่แม๎วําจะไมํได๎รวดเร็วเทําข๎อมูลที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน๑  แตํสํวนที่ส าคัญผู๎รับสารยังคงเรียกร๎อง
ความถูกต๎องและการน าเสนอข๎อมูลจากสื่อหลักอยูํเชํนเดิม 
 ความสามารถในการปรับตัวของสื่อกระแสหลักอยํางในกรณีนี้ การท างานของสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสี
ชํอง 3 ในยุคนี ้จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีความเข๎าใจและต๎องรู๎วําจะปรับตัวอยํางไรให๎ตรงกับความต๎องการของ
ผู๎ชม นอกจากนี้ยังต๎องวางแผนและก าหนดกลยุทธ๑ในการด าเนินธุรกิจที่ตราบใดยังต๎องอาศัยเม็ดเงินคําโฆษณา
ที่ผู๎ประกอบการแตํละเจ๎าก าลังห้ าหั่นกันอยํางเอาเป็นเอาตายเพ่ือที่จะด าเนินธุรกิจให๎ผํานพ๎นคลื่นที่คอยซัดเข๎า
มาท๎าทายเป็นระรอกๆ และที่ส าคัญอยํางยิ่งคือไมํเพียงแตํรู๎สถานการณ๑เทํานั้น ผู๎ประกอบวิชาชีพสื่อจ าเป็น
อยํางยิ่งที่ต๎องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง ในหลายๆ ด๎าน ไมํวําจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน๑สื่อ การ
แตกตัวของสื่อ (Media Disruption) เชํนเดียวกับการเติบโตของกลุํมผู๎บริโภคที่เกิดมาพร๎อมกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Natives) ซึ่งในกรณีของชํอง 3 ในปัจจุบันก็นับวํามีการตื่นตัวในประเด็นดังกลําวเมื่อพิจารณา
จากการปรับตัวและพัฒนาแพลตฟอร๑มบนอินเตอร๑เน็ตเชํน การฉายละครออนไลน๑ หรือเว็บไซต๑ของทางชํอง
เพ่ือเพ่ิมชํองทางให๎กับกลุํมผู๎รับสารมากยิ่งขึ้น 
 

บทสรุป 
 จากโจทย๑ที่ส าคัญคือการพยายามตอบค าถามวํา การเปลี่ยนผํานจากการเผยแพรํภาพในระบบ       
แอนะล็อก (Analog Television) ไปสูํการแพรํภาพในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television) จะ
เปลี่ยนรูปโฉมของสังคม หรือผู๎ประกอบการธุรกิจหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใดนั้น ผู๎เขียนคิดวํามีสัดสํวนที่น๎อย
มากถ๎าหากจะถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจสื่อสารมวลชน ทั้งนี้หากพิจารณาในแงํของการถือครอง
สื่อรวมไปถึงการถือครองใบอนุญาต (Ownership) ซึ่งในกรณีนี้จะพบวํา การด าเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน๑
ไทยทีวีสีชํอง 3 นับแตํกํอตั้งสถานีจนปัจจุบันยังคงเป็นการด าเนินกิจการในครอบครัว  “มาลีนนท์” คนใน
ตระกูลดังกลําวมีอ านาจการบริหาร และการตัดสินใจตํางๆ แม๎วําการท างานขําวยังให๎อิสระเสรีภาพในการ
น าเสนอ หากแตํอ านาจการตัดสินใจสํวนที่เป็นภาพลักษณ๑บริษัทผู๎บริหารก็ยังคงยึดเอาตารางงานของนักขําว
เป็นค าตัดสินในการเลือกพิธีกร ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นมิติของการการบริหารจัดการทรัพยากร และวิธีการท างาน
ของสถานีอีกด๎วย 
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 นอกจากประเด็นเรื่องของการวิเคราะห๑วําแม๎จะเปลี่ยนระบบการออกอากาศแล๎ว แนํนอนด๎วยความ
เป็นธุรกิจครอบครัว สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการท าธุรกิจการยืนหยัดความอยูํรอดทํามกลางภาวะการแขํงขันที่สูง
แบบนี้ ไมํเพียงแตํการมีคูํตํอสู๎เทํานั้น การชํวงชิงผู๎รับสารในปัจจุบันที่ไมํเพียงแตํเป็นผู๎ชมผู๎ดูเทํานั้น หากผู๎รับ
สารยังเป็นสิ่งที่ผู๎ผลิตน าไปขายให๎กับบรรดาภาคธุรกิจและเอเยนซีโฆษณา ในรูปแบบของเรตติ้ง ยอดการรับชม
รายการออนไลน๑ เป็นต๎น (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558, น. 39) จะเห็นได๎วําการปรับตัวและการด าเนิน
กลยุทธ๑ทางธุรกิจสถานีโทรทัศน๑หรือผู๎ได๎รับใบอนุญาตทุกชํองตํางมีนโยบายที่แตกตํางกันไป หากแตํเปูาหมาย
เดียวเทํานั้นคือการเป็นผู๎ครอบครองเรตติ้งในอันดับสูงสุด แสดงให๎เห็นวํานํานน้ าของธุรกิจทีวีดิจิทัลตอนนี้ 
เชํนเดียวกับยอดเงินคําโฆษณาที่เป็นปัจจัยส าคัญมากที่สุดปัจจัยหนึ่ง ยอดเงินโฆษณาจัดวําเป็นสิ่งที่สื่อมวลชน
ให๎ความสนใจ อยํางกรณีของชํอง 3 ที่แสดงให๎เห็นถึงดึงดันที่จะไมํปรับลดคําโฆษณา หากแตํมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายการรับโฆษณาเพ่ือให๎ยอดเม็ดเงินโฆษณาน าพาธุรกิจของตนเคลื่อนผํานสูํการแขํงขันบนสายพานที่เข๎มข๎น  
 สิ่งส าคัญที่สุดที่สื่อมวลชนในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลง ไมํเพียงแตํมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือ
เพ่ิมเติมในสํวนของผลประกอบการธุรกิจเพียงอยํางเดียว หากแตํความรับผิดชอบที่ส าคัญคือการน าเสนอข๎อมูล
ขําวสาร ที่ไมํได๎เน๎นเพียงแคํการเอนเตอร๑เทนและปลูกฝังคํานิยมบางประการจนท าให๎มาตรฐานการน าเสนอ
ขําวที่จ าเป็นลด ในแงํหนึ่งซึ่งหากมองการแขํงขันของธุรกิจสื่อด๎วยมุมมองเศรษฐศาสตร๑การเมืองวําด๎วยสื่อ 
เจ๎าของธุรกิจอาจจะเป็นมูลเหตุที่ส าคัญที่กํอให๎เกิดความสับสนอลหมํานของสังคม มุํงแสวงหาผลประโยชน๑
และก าไรจากผู๎รับสารเพียงอยํางเดียวเทํานั้น  สื่อมวลชนในยุคการแขํงขันเพ่ือเอาตัวรอดทางธุรกิจนี้ ควรจะ
ค านึงถึงสิ่งที่ผู๎รับสารหรือคนในสังคมต๎องการและเป็นประโยชน๑ตํอสังคมในภาพรวมด๎วยเชํนกัน  
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มีเดียน จูมะ1

 

 
บทคัดยํอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการ
แขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดยํอม เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยท าการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดยํอมจ านวน 142 ราย โดยอาศัย
เทคนิคการวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎าง ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรม LISREL จากการศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขัน พบปัจจัยส าคัญจ านวน 2 ปัจจัย ดังนี้ มุมมองศาสนาอิสลาม และ
กลยุทธ๑การแขํงขัน และน าปัจจัยดังกลําวมาตรวจสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุกับความสามารถในการแขํงขัน ผล
การวิเคราะห๑ข๎อมูลปรากฏวํา โมเดลที่ปรับแก๎แล๎วมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑อยูํในเกณฑ๑ที่ดี โดยมี
คํา Chi-square = 401.78, df = 257, P-value = 0.00, GFI = 0.92 และ RMSEA = 0.046 
 ผลการวิจัยพบวํา การทดสอบสมมติฐานเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมของปัจจัยส าคัญที่
มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขัน มีผลดังนี้ (1) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอ
ความสามารถทางการตลาดอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (2) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ตํอกลยุทธ๑การแขํงขันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (3) มุมมองศาสนาอิสลามไมํมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอ
ความสามารถในการแขํงขัน (4) ความสามารถทางการตลาดไมํมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถใน
การแขํงขัน (5) กลยุทธ๑การแขํงขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ 0.01 (6) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางอ๎อมเชิงสาเหตุตํอความสามารถในการแขํงขันผําน
ความสามารถทางการตลาดและกลยุทธ๑การแขํงขันอยํางมีนัยส าคัญระดับ 0.01  
 
ค าส าคัญ: มุมมองศาสนาอิสลาม/ ความสามารถทางการตลาด/ กลยุทธ๑การแขํงขัน/ ความสามารถในการ

แขํงขัน  

 
Abstract 

 
 This research is aimed to examine the causal influences of factors on the 
competitiveness of small-and medium-sized Muslim entrepreneurs in Nongchok district 
Bangkok province. 

                                                           
1 อาจารย๑ประจ าสาขาวิชาธุรกิจอิสลาม คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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 In carrying out this investigation, the researcher collected data from 142 small-and 
medium Muslim entrepreneurs in order to develop an appropriate structural equation 
model (SEM). Subsequently, the data were analyzed by applications of the Statistical 
Product and Service Solutions for Personal Computers (SPSS/PC) software program and the 
linear structural relations (LISREL) software program. 
 In studying the factors influencing competitiveness, the researcher found that there 
were two major factors: Islamic perspective and competitive strategy. In determining the 
causal influences of these major factors, the researcher found the following: The adjusted 
model showed congruence with empirical data at a very good level with Chi-square = 401.78, 
df = 257, P-value = 0.00, GFI = 0.92 and RMSEA = 0.046 
 Findings are as follows: Islamic perspective exhibited positive direct influence on 
marketing capability at the statistically significant level of .01. Islamic perspective evinced 
positive direct influence on competitive strategic at the statistically significant level of .01. 
Islamic perspective displayed non-positive direct influence on competitive advantage. 
Marketing capability showed non-positive direct influence on competitive advantage. Finally, 
Competitive strategy exhibited positive direct influence on competitive advantage at the 
statistically significant level of .01. 
 
Keywords: Islamic Perspective/ Marketing Capability/ Competitive Strategy/ Competitive 

Advantage 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ผู๎ประกอบการถือเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสํงผลให๎เศรษฐกิจใน
หลายๆ ประเทศประสบความส าเร็จ (Acs and Szerb, 2009) บทบาทของผู๎ประกอบการในการพัฒนา
เศรษฐกิจผําน 2 รูปแบบ (1) เกิดการจ๎างงาน เพราะความอยูํรอดของผู๎ประกอบการหมายถึงความอยูํรอดของ
พนักงานเชํนเดียวกัน (2) ท าให๎เกิดการการแขํงขันระหวํางผู๎ประกอบการ การแขํงขันจะท าให๎เกิดการพัฒนา
สินค๎าและบริการ รวมทั้งสํงผลตํอการสร๎างนวัตกรรม Schumpeter (1950) กลําววํา ผู๎ประกอบการขนาด
กลางและขนาดยํอมมีบทบาทส าคัญในการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เป็นฐานรากการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน เป็นกลไกหลักในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และเสริมสร๎างความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เป็นกลไกในการแก๎ไขปัญหาความยากจน ผู๎ประกอบขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทส าคัญตํอระบบ
เศรษฐกิจในหลาย ๆ ด๎านได๎แกํ (1) กํอให๎เกิดการจ๎างงาน (2) ท าให๎เกิดการแขํงขันในด๎านสินค๎าและบริการจะ
สํงผลดีตํอผู๎บริโภค (3) เป็นสถานที่ฝึกอาชีพตําง ๆ แกํนักศึกษาและประชาชนซึ่งสามารถฝึกฝนและเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริง (4) เพ่ิมมูลคําวัตถุดิบในประเทศให๎สูงขึ้น เพราะการที่ผู๎ประกอบการเพ่ิมขึ้นจะท าให๎มีความ
ต๎องการวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้น (5) เพ่ิมรายได๎ให๎ประชาชน เป็นอาชีพทางเลือกอีกอยํางหนึ่ง Porter 
(1990) ได๎กลําววํา ผู๎ประกอบการคือหัวใจหลักในการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ และมี
บทบาทส าคัญในการกระตุ๎นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ Acs and Audretsch (1993) ได๎กลําววํา 
ผู๎ประกอบการมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ (1) เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรมตําง ๆ ทั้งการผลิตสินค๎าและ



 115 
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

บริการ มีสํวนท าให๎เกิดการแขํงขันสร๎างนวัตกรรม (2) เป็นผู๎ที่สร๎างงานให๎แกํประชาชน (3) เป็นผู๎เปิดโอกาสใน
การเข๎าสูํตลาดใหมํ ๆ   
 องค๑กร (Global Entrepreneurship Monitor, 2016) ได๎วิเคราะห๑จุดแข็งและจุดอํอนของ
ผู๎ประกอบการไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 จุดแข็งของผู๎ประกอบการไทย 
 1. ตลาดภายในประเทศมีความเข๎มแข็ง ระบบตลาดภายในประเทศเป็นระบบเปิด ผู๎ประกอบการใหมํ ๆ 
สามารถเข๎าตลาดได๎งําย ไมํมีอุปสรรคในการเข๎าสูํตลาด 
 2. มีผู๎ประกอบการหญิงเป็นจ านวนมาก เกิดจากประเพณีและวัฒนธรรมในประเทศไทยที่ให๎ความ
เคารพศักดิศ์รีในเพศหญิง โดยเฉพาะในด๎านการเป็นผู๎ประกอบการหญิง 
 3. ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน ถนน สิ่งอ านวยความสะดวก การติดตํอสื่อสาร และการสนับสนุนตําง  ๆคํอนข๎างดี 

 อยํางไรก็ตามผู๎ประกอบการไทยก็มีอุปสรรคหลายอยํางท่ีต๎องแก๎ไข ซึ่งประกอบด๎วย (1) การสนับสนุน
ด๎านการเงินในระยะยาว (2) การศึกษาและการฝึกอบรม (3) นโยบายของรัฐบาล (4) ข๎อมูลสารสนเทศ (5) 
ทักษะแรงงาน (6) ความสามารถของผู๎ประกอบการ (7) การคอรัปชั่น (8) โครงสร๎างพ้ืนฐาน ซึ่งปัญหาดังกลําว
ท าให๎ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมในประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันคํอนข๎างต่ า 
(Global Entrepreneurship Monitor, 2016) 
 หนองจอกตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร จ านวนเนื้อที่ประมาณ 236.261 
ตารางกิโลเมตร เป็นเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุด ประมาณ 1 ใน 7 ของจ านวนเนื้อที่รวมของกรุงเทพมหานคร 
ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม ร๎อยละ 75 ศาสนาพุทธ ร๎อยละ 20 และศาสนาคริสต๑ ร๎อยละ 5 
ประชาชนสํวนใหญํท าอาชีพเกษตรกร ร๎อยละ 80 รับราชการ ร๎อยละ 10 ค๎าขาย ร๎อยละ 6 และอ่ืน ๆ ร๎อยละ 4 
ส าหรับอาชีพค๎าขายนั้น สํวนใหญํเป็นผู๎ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งผู๎ประกอบการมุสลิมประสบปัญหาหลายๆ 
อยําง เชํน (1) วัฒนธรรมการท าธุรกิจ ผู๎ประกอบการมุสลิมบางรายด าเนินธุรกิจโดยไมํมีความตั้งใจพอ ขาด
ความอดทน ไมํมีการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเข๎าใจหลักการศาสนาผิด (2) การตลาด ผู๎ประกอบการมุสลิมไมํ
สามารถวิเคราะห๑ตลาด วิเคราะห๑คูํแขํง รักษาฐานลูกค๎า หรือไมํมีการท าโปรโมชั่น ด๎วยปัจจัยเหลํานี้จึงท าให๎
ผู๎ประกอบการมุสลิมประสบปัญหาด๎านการตลาดหรือ (3) การก าหนดกลยุทธ๑ ผู๎ประกอบการมุสลิมไมํมีความรู๎
ด๎านการก าหนดกลยุทธ๑ทางธุรกิจ ไมํมีเปูาหมายที่ชัดเจน ไมํสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิม หรือสร๎างความแตกตํางของ
สินค๎าได๎ ด๎วยปัจจัยทั้งเหลํานั้นท าให๎ผู๎ประกอบการมุสลิมหลายรายประสบปัญหาการขาดทุน  มีรายได๎ไมํพอ
เลี้ยงครอบครัว หรือท าได๎แคํประคองตัวเทํานั้น และไมํสามารถที่ขยายกิจการได๎ อยํางไรก็ตามก็มีผู๎ประกอบการ
มุสลิมบางสํวนที่ประสบความส าเร็จ สามารถขยายกิจการ และสํงออกสินค๎าไปตํางประเทศได๎ (ส านักงานเขต
หนองจอก, 2559) ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิมขนาด
กลางและขนาดยํอม เขตหนองจอกมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการในพื้นที่สามารถน าผลการวิจัยไป
ศึกษาและประยุกต๑ใช๎ และเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่สนใจอยากท าธุรกิจ รวมทั้งเป็นประโยชน๑ตํอรัฐบาลในการท า
ความเข๎าใจบริบท ปัญหา และความต๎องการ ซึ่งจะสามารถก าหนดนโยบายได๎ตรงกับความต๎องการของ
ผู๎ประกอบการอยํางแท๎จริง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นองค๑ประกอบของความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิม 
     2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและระดับการปฏิบัติการของมุมมองศาสนาอิสลาม ความสามารถทาง
การตลาด และกลยุทธ๑การแขํงขันที่สํงเสริมให๎เกิดความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิม 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมของปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขัน
ของผู๎ประกอบการมุสลิม 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
                                               
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและ
ขนาดยํอม เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยได๎ก าหนดตัวแปรในการวิจัยทั้งหมด 4 ตัวแปร ซึ่ง
จากตัวแปรดังกลําวน าไปสูํการตั้งสมมุติฐานของงานวิจัยครั้งนี้ 6 สมมุติฐานดังนี้  
 1. มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถทางการตลาด 
 2. มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอกลยุทธ๑การแขํงขัน 
 3. มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขัน 
 4. ความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถทางการแขํงขัน 
 5. กลยุทธ๑การแขํงขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถทางการแขํงขัน 
 6. มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิทางอ๎อมเชิงสาเหตุตํอความสามารถในการแขํงขันผํานความสามารถ
ทางการตลาดและกลยุทธ๑การแขํงขัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช๎ระเบียบวิธีการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช๎
แนวคิดความสามารถในการแขํงขันเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห๑งานวิจัย รวมทั้งได๎น าแนวคิดมุมมอง

 

ความสามารถใน
การแขํงขัน 

ความสามารถ
ทางการตลาด 

 

มุมมองศาสนาอิสลาม  

กลยุทธ๑การ
แขํงขัน 
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ศาสนาอิสลามรํวมวิเคราะห๑ด๎วย ขั้นตอนแรกผู๎วิจัยสรุปรวบรวมปัจจัยที่มีผลตํอความสามารถในการแขํงขัน
ของผู๎ประกอบการมุสลิมน ามาพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล พร๎อมทั้งด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ แล๎วจึงเก็บรวบรวมข๎อมูล และน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าผลมา
วิเคราะห๑ด๎วยเทคนิควิธีการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และวิเคราะห๑
สมการโครงสร๎าง (Structural Equation Model) ซึ่งประชากรและกลุํมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ใช๎
ผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดยํอมเขตหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 175 ราย 
ผู๎วิจัยจึงด าเนินการแจกแบบสอบถามทั้งหมดและได๎รับการตอบกลับ 142 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 81 ถือวํา
ยอมรับได๎ในหลักการวิจัย สํวนเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบํงเป็น 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 เป็นข๎อค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ จ านวน 5 ข๎อเป็นข๎อค าถามประเภท
เลือกตอบ ประกอบด๎วยข๎อมูลเกี่ยวกับมูลคําสินทรัพย๑ของสถานประกอบการ จ านวนการจ๎างงาน ระยะเวลา
ของกิจการ ลักษณะของกิจการ ระดับการศึกษา ตอนที่ 2 เป็นข๎อค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นและระดับ
การปฏิบัติการของปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและ
ขนาดยํอมเขตหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 26 ข๎อ ซึ่งแตํละข๎อมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัด
ประเมินคํา (Rating Scale) 5 ระดับ  
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎นของกลุํมตัวอยํางและคําสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 
 2. ผลการวิเคราะห๑เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร๎าง (Structural Validity) ของตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 
 3. ผลการวิเคราะห๑เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอความสามารถใน
การแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดยํอมเขตหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎นของกลุํมตัวอยํางและคําสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 
 1.1 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎นของกลุํมตัวอยําง 
 ผู๎ประกอบการมุสลิมสํวนใหญํมีมูลคําทรัพย๑สินต่ ากวํา 10 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 97.2 สํวนการจ๎าง
งานสํวนใหญํมีจ านวนน๎อยกวํา 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 97.9 ระยะเวลาในการด าเนินงานสํวนใหญํมีระยะเวลา
มากกวํา 10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 44.4 ประเภทของกิจการสํวนใหญํเป็นกิจการการค๎าปลีกคิดเป็นร๎อยละ 66.9 
สํวนระดับการศึกษาของผู๎ประกอบการมุสลิมสํวนใหญํมีระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 74.6 
 1.2 ผลการวิเคราะห๑คําสถิติ พ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัยซึ่งเป็นกา รวิเคราะห๑เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค๑การวิจัยในข๎อที่ 2 คือ ศึกษาระดับความคิดเห็นและระดับการปฏิบัติการของมุมมองศาสนา
อิสลาม ความสามารถทางการตลาด และกลยุทธ๑การแขํงขันที่สํงเสริมให๎เกิดความสามารถในการแขํงขันของ
ผู๎ประกอบการมุสลิม ผลการวิเคราะห๑ พบวํา มุมมองศาสนาอิสลามมีคําเฉลี่ยที่ระดับที่สูง (Mean = 4.202, 
SD = 0.811) รองลงมาคือ ความสามารถทางการตลาดมีคําเฉลี่ยที่ระดับ (Mean = 3.417, SD = 0.891) กล
ยุทธ๑การแขํงขันมีคําเฉลี่ยที่ระดับ (Mean = 3.208, SD = 0.924) และความสามารถในการแขํงขันมีคําเฉลี่ยที่
ระดับ (Mean = 3.122, SD = 0.868) ตามล าดับ และคําความเบ๎ (Skewness) และคําความโดํง (Kurtosis) 
ของข๎อมูลมีการกระจายที่ยอมรับได๎วํามีการแจกแจงปกติ เนื่องจากพบวําทั้งคําความเบ๎และคําความโดํงมีคํา
เข๎าใกล๎ศูนย๑ ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อเสนอแนะของ Kline (2005) ที่กลําววําคําความเบ๎ที่มีคําต่ ากวํา 3 และความ
โดํงที่ต่ ากวํา 10 ถือวําการกระจายของข๎อมูลยอมรับได๎วําเป็นโค๎งปกติ 
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 2. ผลการวิเคราะห๑เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร๎าง (Structural Validity) ของตัวแปรที่ใช๎ใน
การวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑พบวําไคสแควร๑ (chi-Square) ไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ (นงลักษณ๑ วิรัชชัย, 2542) 
หรือคําไคสแควร๑สัมพัทธ๑ (relative chi-Square) เป็นอัตราสํวนระหวํางคําสถิติไคสแควร๑กับจ านวนองศาอิสระ 
(χ2/df) มีคําน๎อยกวํา 2 คํารากของคําเฉลี่ยก าลังสองของสํวนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มีคําต่ า
กวํา 0.08 (Hu & Benlier, 1999) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก๎แล๎ว (AGFI) และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคํา 0.90 ขึ้นไป (Hair et al., 2006) 
คํารากที่สองของคําเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณคํา (RMSEA) มีคําต่ ากวํา 0.05 
 3. ผลการวิเคราะห๑เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอความสามารถใน
การแขํงขัน 
 หลังจากการปรับรูปแบบดังกลําวท าให๎โมเดลสมมุติฐานที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล๎องกับข๎อมูล
เชิงประจักษ๑ แสดงผลการวิเคราะห๑คําไคสแควร๑ (chi-square) เทํากับ 401.78 คําความนําจะเป็น (P) เทํากับ 
0.00 คําองศาอิสระ (df) เทํากับ 257 คําไคสแควร๑สัมพัทธ๑ (relative chisquare) ซึ่งเป็นอัตราสํวนระหวําง
คําสถิติไคสแควร๑กับจ านวนองศาอิสระ (χ²/df) มีคําเทํากับ 1.56 ซึ่งไมํเกิน 2.00 ถือวําอยูํในเกณฑ๑ดี คํารากที่
สองของคําเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณคําโดยประมาณ (RMSEA) มีคําเทํากับ 0.046 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทํากับ 0.92 และคําดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก๎ (AGFI) = 0.97 
จากผลการวิเคราะห๑แสดงวํา โมเดลสมการโครงสร๎างที่ปรับแก๎แล๎วในภาพรวมสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 ผู๎วิจัยได๎ท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค๑ในข๎อที่ 3 คือ เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ทางตรงและทางอ๎อมของปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิม มีผล
ดังนี้ (1) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถทางการตลาดอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.01 (2) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอกลยุทธ๑การแขํงขันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 (3) มุมมองศาสนาอิสลามไมํมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขัน (4) ความสามารถ
ทางการตลาดไมํมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขัน (5) กลยุทธ๑การแขํงขันมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 (6) มุมมองศาสนาอิสลาม
มีอิทธิพลทางอ๎อมเชิงสาเหตุตํอความสามารถในการแขํงขันผํานความสามารถทางการตลาดและกลยุทธ๑การ
แขํงขันอยํางมีนัยส าคัญระดับ 0.01 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานน าไปสูํการตอบวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อที่ 1 คือ ปัจจัยที่เป็นองค๑ 
ประกอบของความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิม ประกอบด๎วย  มุมมองศาสนาอิสลาม และ
กลยุทธ๑การแขํงขัน สํวนความสามารถทางการตลาดไมํเป็นองค๑ประกอบของความสามารถในการแขํงขันของ
ผู๎ประกอบการมุสลิม 
 

อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ โดยผู๎วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยดังตํอไปนี้ 
 1. ผลการศึกษามุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตํอความสามารถทางการตลาด 
พบวํา ข๎อมูลเชิงประจักษ๑มีการสนับสนุนสมมติฐาน หมายความวํา ผู๎ประกอบการมุสลิมมองวําศาสนาอิสลาม
สํงเสริมให๎พัฒนาศักยภาพทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถแขํงขัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Abuznaid 



 119 
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

(2012) ที่ท าวิจัยเรื่อง Islamic Marketing: Addressing the Muslim Market เขาได๎กลําววํา การตลาดใน
อิสลามสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการมุสลิมใช๎ความรู๎ความสามารถในการสร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎าผํานการ
น าเสนอสินค๎าและบริการที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยถูกต๎องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม การซื้อ
ขายนั้นควรได๎รับความยินยอม และสร๎างความพึงพอใจจากผู๎ซื้อและผู๎ขาย 
 2. ผลการศึกษามุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตํอกลยุทธ๑การแขํงขัน พบวํา ข๎อมูล
เชิงประจักษ๑สนับสนุนสมมติฐาน หมายความวํา ผู๎ประกอบการมุสลิมมองวําศาสนาอิสลามสํงเสริมให๎ใช๎กลยุทธ๑
การแขํงขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ
นักวิชาการมุสลิมที่ได๎ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางศาสนากับกลยุทธ๑การแขํงขัน เชํน Abu Raiya (2010) ได๎
กลําววํา ในบริบทของผู๎ประกอบการมุสลิมแล๎ว ศาสนาอิสลามสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการมุสลิมด าเนินธุรกิจด๎วย
ความขยัน ตั้งใจ อดทน และท างานอยํางสุดความสามารถ Imam Ghazali ได๎กลําววํา มุสลิมทุกคนที่ต๎องการ
ประสบความส าเร็จในโลกนี้และโลกหน๎าควรมีคุณลักษณะดังนี้ (1) มีเปูาหมายชัดเจน (2) การใฝุรู๎ (3) พัฒนา
ตัวเองตลอดเวลา 
 3. ผลการศึกษามุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขัน ข๎อมูล
เชิงประจักษ๑ไมํสนับสนุนสมมติฐาน หมายความวํา ผู๎ประกอบการมุสลิมมองวําหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม
ไมํมีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขันทางธุรกิจ เนื่องจากผู๎ประกอบการมุสลิมบางรายมองวําแนวคิดของ
ศาสนาอิสลามมุํงเน๎นให๎มุสลิมท าธุรกิจแบบพอประมาณไมํต๎องเน๎นการเจริญเติบโตมากมาย พออยูํพอกิน แคํ
อยูํรอดได๎ก็พอแล๎ว หรืออาจเกิดจากสาเหตุที่มุสลิมบางรายตีความหลักค าสอนบางประการที่ให๎ละทิ้งกิจกรรม
บนโลกนี้และให๎ความส าคัญเฉพาะเรื่องโลกหลังความตายอยํางเดียว มุสลิมบางกลุํมได๎ยึดถือหลักค าสอนบาง
ประการที่บอกวําทุกสิ่งทุกอยํางในโลกนี้ล๎วนถูกก าหนดไว๎แล๎วจากอัลลอฮ๑ ซึ่ งที่จริงแล๎วหลักค าสอนดังกลําว
ถูกต๎องแตํต๎องตีความให๎เหมาะสมกับบริบท ถึงแม๎อัลลอฮ๑จะเป็นผู๎ก าหนดชะตากรรมของมนุษย๑ทุกคน แตํก็ไมํ
มีมนุษย๑คนใดรู๎ชะตากรรมของตนเองได๎ อัลลอฮ๑จึงได๎เน๎นย้ าถึงการกระท าของมนุษย๑วําต๎องปฏิบัติตนเป็นคนดี
ตามหลักการอิสลาม และให๎มุสลิมทุกคนมีความพยายามและอดทนกับทุกกิจการบนโลกนี้ทั้งเรื่องของการ
ปฏิบัติศาสนกิจ การประกอบอาชีพ หรือการท าธุรกิจ (Chowdhury, 2008) 
 ถึงแม๎ผลการวิจัยนี้ไมํพบวํามุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการ
แขํงขัน อยํางไรก็ตาม Chowdhury (2008) กลําววํา มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตํอความสามารถในการ
แขํงขัน เนื่องจากความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจหรือความสามารถของบุคคลเกิดจากทัศนคติ 
บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมของผู๎ประกอบการที่เป็นผลผลิตจากพ้ืนฐานของศาสนา ความสามารถในการแขํงขัน
หรือประสิทธิภาพตรงกับค าวํา Alfalah ในภาษาอาหรับ ซึ่งหมายถึง ความดีงาม ประสิทธิภาพ หรือมี
ความสามารถเหนือกวําคูํแขํง อีกทั้งยังหมายถึง การท าสิ่งตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม  
 4. ผลการศึกษาความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถทางการแขํงขัน 
ข๎อมูลเชิงประจักษ๑ไมํสนับสนุนสมมติฐาน หมายความวํา ความสามารถทางการตลาดไมํจ าเป็นตํอ
ความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจ สาเหตุที่ผลการวิจัยไมํสนับสนุนสมมติฐานเนื่องจากปัจจัยด๎านบริบท
ของประเทศ โดยเฉพาะความแตกตํางของประเทศพัฒนากับประเทศก าลังพัฒนา Ayozie et al., (2013) ได๎
ท าวิจัยเรื่องอุปสรรคและปัญหาทางการตลาดของผู๎ประกอบการรายยํอยในประเทศในจีเรีย ผลการวิจัยพบวํา 
สาเหตุที่ท าให๎ผู๎ประกอบการรายยํอยประสบปัญหาด๎านการตลาดเนื่องจากขาดความรู๎ความเข๎าใจในหลักคิด
ทางการตลาด ผู๎ประกอบการรายยํอยเข๎าใจวําการตลาดเป็นแคํการซื้อและการขายเทํานั้น และผู๎ประกอบการ
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รายยํอยขาดองค๑ความรู๎และทักษะตําง ๆ ที่จ าเป็น เชํน การวิเคราะห๑ตลาด การวิเคราะห๑คูํแขํง การรักษาฐาน
ลูกค๎า การท าโปรโมชั่น ด๎วยปัจจัยเหลํานี้จึงท าให๎ผู๎ประกอบการรายยํอยประสบปัญหาด๎านการตลาด  
 ถึงแม๎ผลการวิจัยนี้ไมํพบความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขัน อยํางไร
ก็ตามงานวิจัยของ (Hollander, 2005) พบวํา ความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตํอความสามารถ
ในการแขํงขันของผู๎ประกอบการ เขาได๎อธิบายวํา ความสามารถทางการตลาดท าให๎ผู๎ประกอบการมีความเข๎า
ใจความต๎องการของลูกค๎าอยํางแท๎จริง และพยายามพัฒนาสินค๎าเหลํานั้น ในที่สุดลูกค๎าก็จะเกิดความ
จงรักภักดีตํอสินค๎า นอกจากนี้ 
 5. ผลการศึกษากลยุทธ๑การแขํงขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขัน ข๎อมูลเชิง
ประจักษ๑สนับสนุนสมมติฐาน หมายความวํา การที่ผู๎ประกอบการมุสลิมมีความสามารถในการจัดการกลยุทธ๑
การแขํงขันจะสํงผลตํอความสามารถในการแขํงขันธุรกิจ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Dirisu et al., (2014) ได๎
ท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด๎านการสร๎างความแตกตํางของสินค๎าที่สํงผลตํอความสามารถในการแขํงขันของ
ผู๎ประกอบการ ท าการศึกษาสินค๎าของบริษัทยูนิลีเวอร๑ (Unilever) ในประเทศไนจีเรีย ผลการวิจัยพบวํา การ
สร๎างความแตกตํางของสินค๎าของบริษัทยูนิลีเวอร๑มีอิทธิพลเชิงบวกตํอความสามารถในการแขํงขันของบริษัท 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการสนับสนุนงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องเดียวกัน (Barone and De Carlo, 2003) ดังนั้นกล
ยุทธ๑การสร๎างความแตกตํางของสินค๎าซึ่งถือเป็นสํวนหนึ่งของกลยุทธ๑การแขํงขันมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ
ความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการ 
 6 . มุมมองศาสนาอิสลามมี อิทธิพลทางอ๎อมเชิงสาเหตุตํอความสามารถในการแขํงขันผําน
ความสามารถทางการตลาดและกลยุทธ๑การแขํงขัน สามารถอธิบายได๎วํา การที่ผู๎ประกอบการมุสลิมจะมี
ความสามารถในการแขํงขันได๎นั้นจ าเป็นต๎องใช๎ความรู๎ หลักคิด หรือมุมมองของศาสนาในมิติเป็นการสํงเสริม
ให๎เกิดการพัฒนา เชํน การน าหลักค าสอนของศาสนาอิสลามมาประยุกต๑ใช๎กับแนวคิดด๎านการตลาด โดย
สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการมุสลิมใช๎ความรู๎ความสามารถในการสร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎าผํานการน าเสนอ
สินค๎าและบริการที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยถูกต๎องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งการซื้อขายนั้น
ควรได๎รับความยินยอมและสร๎างความพึงพอใจจากผู๎ซื้อและผู๎ขาย (Ahmed, 2006) นอกจากนี้ผู๎ประกอบการ
มุสลิมต๎องประยุกต๑หลักค าสอนของศาสนาอิสลามกับกลยุทธ๑การแขํงขันด๎วย Abu Raiya (2010) ได๎กลําววํา 
ในบริบทของผู๎ประกอบการมุสลิมแล๎วศาสนาอิสลามสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการมุสลิมด าเนินธุรกิจด๎วยความขยัน 
ตั้งใจ อดทน และท างานอยํางสุดความสามารถ โดย Imam Ghazli ได๎กลําววํา มุสลิมทุกคนที่ต๎องการประสบ
ความส าเร็จในโลกนี้และโลกหน๎าควรมีคุณลักษณะดังนี้ (1) มีเปูาหมายชัดเจน (2) มีความใฝุรู๎ (3) มีการพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา (4) มีความพยายาม (5) มีความอดทน (6) มีความซื่อสัตย๑สุจริต ซึ่งคุณสมบัติทั้ง 6 ประการ
นี้มีความจ าเป็นตํอความส าเร็จในการวางกลยุทธ๑การแขํงขัน  

 
ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการมุสลิมขนาดกลาง
และขนาดยํอมเขตหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยได๎รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจาก
ผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ ซึ่งสะท๎อนสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ ปัญหาและข๎อเสนอแนะเหลํานี้ถือ
เป็นข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ส าหรับรัฐบาลหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มีดังนี้ 
 1. รัฐบาลควรมีหนํวยงานที่เสริมด๎านการตลาดแกํผู๎ประกอบการรายยํอยเนื่องผู๎ประกอบการรายยํอย
หลายรายมีความสามารถในการผลิตสินค๎าแตํไมํมีความสามารถด๎านการตลาดท าให๎สินค๎าที่ผลิตมาไมํสามารถ
ขายได๎หรือขายได๎ในราคาต่ า ดังนั้นรัฐบาลควรมีหนํวยงานเฉพาะที่ดูแลด๎านการตลาดแกํผู๎ประกอบการรายยํอย 
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 2. รัฐบาลควรมีการวางกลยุทธ๑การแขํงขันของธุรกิจขนาดยํอมในแตํละจังหวัดให๎ชัดเจน เนื่องจาก
สภาพแวดล๎อม จุดแข็งแตํละจังหวัดไมํเหมือนกัน อีกทั้งควรท างานรํวมกับผู๎ประกอบการอยํางใกล๎ชิดเพ่ือชํวย
วางกลยุทธ๑ทางธุรกิจให๎เหมาะสมและสามารถแขํงขันในตลาดได๎ 
 3. รัฐบาลควรกระตุ๎นเศรษฐกิจ เนื่องจากใน 3 ปีที่ผํานมาภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยซบเซา 
สะท๎อนจากอัตราความเชื่อมั่นของผู๎บริโภค การสํงออก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยเศรษฐกิจ
มหาภาคถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีกระทบตํอภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในประเทศไทย 
   4. รัฐบาลควรให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลและสํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอย เชํน หนํวยงาน
ที่ให๎การอบรมควรมีการท างานเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจากที่ผํานมาผู๎ประกอบการรายยํอยสํวนใหญํไมํได๎รับการ
อบรม และไมํรู๎วํารัฐบาลมีหนํวยงานนี้ด๎วย จึงท าให๎ผู๎ประกอบการรายยํอยหลายรายขาดโอกาสในการพัฒนา 
 

ข๎อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตํอไป 

 การวิจัยครั้งนี้ได๎ด าเนินการภายใต๎ขอบเขตที่ผู๎วิจัยได๎ก าหนดไว๎ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎น าเสนอแนวทางบาง
ประการที่อาจเป็นประโยชน๑ในการวิจัยครั้งตํอไปในประเด็นที่เก่ียวข๎องดังนี้ 

 4.1 ควรน าวิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช๎เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาปัจจัยหรือองค๑ประกอบที่
ส าคัญเจาะลึก (Focus) ลงในธุรกิจประเภทตําง ๆ เชํน ธุรกิจค๎าปลีก ธุรกิจอาหารฮาลาล ธุรกิจบริการ และ 
อ่ืน ๆ เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ประกอบการในยุคโลกาภิวัตน๑มากยิ่งขึ้น   
 4.2 สามารถใช๎วิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะอ่ืน หรือการวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research) เพ่ือให๎
ได๎มาซึ่งองค๑ประกอบหรือปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขัน เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ทิศทางในอนาคตของผลการวิจัย อันได๎แกํ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) การวิเคราะห๑แนวโน๎ม
ผลกระทบ (Trend Impact Analysis) เทคนิคการสร๎างภาพอนาคต (Scenario Building) เทคนิคเชิงสถิติ
ของเบอิเชี่ยน (Bayesian Statistical) เทคนิคการวิเคราะห๑ผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross-Impact Analysis) 
เทคนิคกงล๎ออนาคต (Futures Wheel) เป็นต๎น 
 4.3 ใช๎วิธีการวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบปัจจัยด๎านวัฒนธรรม ชาติพันธุ๑ มุมมองศาสนา หลัก
บริหารธุรกิจ หรือกลยุทธ๑การแขํงขันระหวํางผู๎ประกอบการมุสลิมกับผู๎ประกอบการไทยเชื้อสายจีน เพ่ื อให๎
ทราบถึงความแตกตํางในด๎านตําง ๆ รวมทั้งได๎ทราบถึงจุดแข็ง จุดอํอนของแตํละกลุํม เพ่ือเป็นบทเรียนและ
แบบอยํางในการพัฒนาความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการ 
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