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การประชุมวิชาการ
การบริหารและการจัดการ ครั�งที่ 10

“การบริหารจัดการเพ�่อการปฏิรูป”



สารจากอธิการบดี 
 
  ในนามของมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติท่ีได้มีโอกาส
ตอ้นรับ ทุกท่านสู่ การประชุมวชิาการการบริหารและการจดัการคร้ังท่ี 10 (วนัท่ี 27 มีนาคม 2558) “การ
บริหารจดัการเพื่อการปฏิรูป” 
 การประชุมวชิาการเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึนมาติดต่อกนัเป็นปีท่ี 10 ถือเป็นสัญลกัษณ์
แห่งความมุ่งมัน่ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งในวงการวิชาการ ผูท่ี้
อยู่ในภาคปฏิบติั และผูท่ี้สนใจ ไดมี้โอกาสมารับฟัง แลกเปล่ียนความเห็น และเป็นเวทีในการเรียนรู้
ร่วมกนั 
 การปฏิรูป  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  หมายถึง   การ
ปรับปรุงใหส้มควร ซ่ึงสามารถขยายความไดห้ลากหลายตามหวัขอ้ในการปฏิรูป ส าหรับการจดังานใน
วนัน้ี  มหาวิทยาลยัไดเ้ลือก “การบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูป”  เพราะตระหนกัถึงสถานการณ์ปัจจุบนั
วา่  ขณะน้ีประเทศไทยอยูใ่นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปท่ีส าคญัทั้งในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 

แรงกดดนัท่ีท าให้เราตอ้งให้ความส าคญัต่อการปฏิรูปอยา่งจริงจงั  มีทั้งแรงกดดนัภายในไม่ว่า
จะเป็นความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ  การขาดโอกาส  คุณภาพการศึกษา  วฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป  ปัญหา
คอร์รัปชัน่  ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และแรงกดดนัจากภายนอก  จากการเป็น                
ส่วนหน่ึงของประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน   การแข่งขนัทางเศรษฐกิจกบัประเทศต่างๆ การ
หลอมรวมกนัของส่ือในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 

บทเรียนเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีประสบความส าเร็จบอกเราว่าส่ีปัจจยัซ่ึงมีความส าคญัต่อการ
ปฏิรูป   ไดแ้ก่  คน เงิน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น  และการบริหารจดัการ  แต่หากจะเจาะลึกลงไปใน
ปัจจยัทั้งส่ีดา้นน้ี  “คน”  และ “การจดัการ”  ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนให้การปฏิรูปเดินหน้า
ไปไดจ้นประสบความส าเร็จ 

  ส าหรับประเทศไทย  ค าถามก็คือ  เรามีความพร้อมในปัจจยัทั้งส่ีด้านมากน้อยแค่ไหน  ท า
อยา่งไรเราถึงจะประสบความส าเร็จในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อจุดประเด็นในการตอบค าถามทั้งสอง
ขอ้น้ี  มหาวิทยาลัยฯ  ได้เชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิด้านการบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูปมาถ่ายทอด
ประสบการณ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็น   

ผมขอขอบคุณ ดร.โชค บูลกุล  กรุณาใหเ้กียรติมาเป็นองคป์าฐก   
ผมขอขอบคุณวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุสามท่าน  คือ   
   1. คุณณฏัฐา โกมลวาทิน 
   2. ดร.ไกรยส ภทัราวาท 
   3. คุณทนง โชติสรยทุธ์ 
ท่ีใหเ้กียรติมาร่วมการเสวนา 
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หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การประชุมวิชาการคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
บดัน้ีได้เวลาอนัสมควรแล้ว ผมขอเปิด การประชุมวิชาการการบริหารและการจดัการ คร้ังท่ี 10 การ
บริหารจดัการเพื่อการปฏิรูป 
 ขออวยพรให้การประชุมบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวทุ้กประการ 
ขอบคุณครับ 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ) 
          อธิการบดีมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวชิำกำร  กำรบริหำรจัดกำร  คร้ังที ่10      

เร่ือง “กำรบริหำรจัดกำรเพือ่กำรปฏิรูป” 
วนัศุกร์ที ่ 27  มีนำคม  2558 

ณ  ห้องประชุม  ดร.ไสว  สุทธิพทิกัษ์  อำคำร 6 ช้ัน 7  มหำวทิยำลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
-------------------------------------------------- 

 

    08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียน 
 

09.00 – 09.15 น.         พธีิเปิด   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ   
     อธิกำรบด ี มหำวทิยำลยัธุรกิจบัณฑิตย์     
 

09.15 – 09.30 น. กล่ำวต้อนรับ   โดย  ผู้แทนเครือข่ำยวจัิยประชำช่ืน 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ ์ จักรกรณ์ 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวจัิยและพฒันำ  มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 

09.30 – 10.30 น. ปำฐกถำพเิศษ    หัวข้อ  “กำรบริหำรจัดกำรเพือ่กำรปฏิรูป” 

   ดร.โชค  บูลกลุ   
  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวทิยำลยัมหิดล  
  และกรรมกำรผู้จัดกำร กลุ่มบริษัทฟำร์มโชคชัย  
 

10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
 

11.00 – 12.00 น.         อภิปรำย    “กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรปฏิรูป”      
                                     คุณณฏัฐำ  โกมลวำทิน   
  ผู้ประกำศข่ำว และบรรณำธิกำรข่ำวอำเซียนของสถำนีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส  

                                     ดร.ไกรยส  ภัทรำวำท  
  ผู้เช่ียวชำญนโยบำยเศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  และคุณภำพเยำวชน (สสค.)    

                                     คุณทนง  โชติสรยุทธ์   
  กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน     
 

 ผู้ด ำเนินรำยกำร 

    ดร.เกยีรติอนันต์  ล้วนแก้ว    
  ผู้ช่วยรองอธิกำรบดฝ่ีำยวจัิย  มหำวทิยำลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

12.00 – 13.00 น.         พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.         น าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
14.30 – 15.00 น.         รับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.00 น.         น าเสนอผลงานภาคบรรยาย  (ต่อ)  
16.00                           ปิดประชุมวิชาการ 
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ชน

ใน
กา
รพ

ฒัน
าท
อ้ง
ถ่ิน

ขอ
งอ
งค
ก์า
รบ

ริห
าร

 ส่
วน

ต า
บล

คล
อง
ส่ี 
อ า
เภ
อค

ลอ
ง

หล
วง
 จงั

หว
ดัป

ทุม
ธา
นี 

3 
14

.00
-14

.20
 น
. 

คุณ
เขม

ณฏั
ฐ ์ 
อริ
ยช

ยา
นนั

ต ์ 
 

มห
าว
ิทย

าล
ยัม

หิด
ล 

วิธี
กา
รถ่
าย
ทอ

ดว
ฒัน

ธร
รม

อง
คก์

รข
อง
พ่ีเ
ล้ีย
งแ
ละ

คุณ
ลกั

ษณ
ะพ

ฤติ
กร
รม

เชิง
รุก
ขอ

งพ
นกั

งา
นใ

หม่
ท่ีมี

อิท
ธิพ

ลต่
อก

าร
ปรั

บต
วัใ
นก

าร
ท า
งา
น 

4 
14

.20
-14

.40
 น
. 

คุณ
นนั

ทน
ชั 

 ใจ
เกรี

ยง
ไก
ร  

 
มห

าว
ิทย

าล
ยัม

หิด
ล 

คว
าม
สุข

ใน
กา
รท

 าง
าน
ขอ

งพ
นกั

งา
น:

 กร
ณีศึ

กษ
า โ

รง
งา
นผ

ลิต
เส้ื
อผ

า้ส
 าเร็

จรู
ป 

5 
14

.40
-15

.00
 น

. 
อา
จา
รย
ส์ม

ศกั
ด์ิ  
วา
นิช

ยา
ภร

ณ์ 
มห

าวิ
ทย

าล
ยัธุ
รกิ
จบ

ณัฑิ
ตย

 ์
กา
รบู

รณ
าก
าร
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บต่
อส

งัค
ม(

CS
R)

 กา
รส

ร้า
งคุ
ณค่

าร่
วม

(C
SV

)แ
ละ

ปรั
ชญ

าข
อง
เศร

ษฐ
กิจ

พอ
เพี
ยง

 

6 
15

.00
-15

.20
 น
. 

คุณ
ศุภ

ศิล
ป์ 

 กลุ
จิต

ตเ์จื
อว
งศ

 ์
มห

าว
ิทย

าล
ยัน

าน
าช
าติ
แส

ตม
ฟอ

ร์ด
  

กา
รพ

ฒัน
าร
าย
กา
รวิ
ทย

โุท
รท

ศัน
ด์า้
นส่ิ

งแ
วด

ลอ้
มศึ

กษ
าส
 าห
รับ

นกั
เรีย

นช
ั ้นป

ระ
ถม

ศึก
ษา

 กบั
แน

วคิ
ดก

าร
มี

ส่ว
นร่

วม
 

7 
15

.20
-15

.40
 น
. 

คุณ
สิริ

ภา
  กิ
จป

ระ
พฤ

ทธ์ิ
กุล

 
มห

าว
ิทย

าล
ยัก
รุง
เท
พ 

ส่ว
นป

ระ
สม

ทา
งก
าร
ตล

าด
บริ

กา
ร ท

ศัน
คติ

 แล
ะแ
รง
จูง
ใจ
ใน

กา
รท่

อง
เท่ี
ยว
ท่ีมี

อิท
ธิพ

ลต่
อก

าร
ตดั

สิน
ใจ

เดิน
ทา
งไ
ปท่

อง
เท่ี
ยว
ท่ีป

ระ
เท
ศเก

าห
ลีข

อง
นกั

ท่อ
งเท่ี

ยว
ชา
วไ
ทย

ใน
กรุ
งเท

พม
หา

นค
ร 

 
 

 
 

 
   

8

DP
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ตา
รา
งน

 าเส
นอ

ผล
งา
นว

ิชา
กา
ร  

 

ปร
ะชุ

มว
ชิา
กา
ร  
กา
รบ

ริห
าร
จดั

กา
ร  

 ค
ร้ัง
ที ่

10
   เ
ร่ือ
ง  

"ก
าร
บริ

หา
รจ
ดัก

าร
เพ
ือ่ก

าร
ปฏิ

รูป
" 

วนั
ศุก

ร์ท
ี่ 27

 ม
นีา
คม

 25
58

    
 

ห้อ
งน

 าเส
นอ

  อ
าค
าร
ส า
นัก

อธิ
กา
รบ

ด ี
2 ช้ั

น 
3  

 ห้
อง
ปร

ะชุ
ม 

3-6
  ก
ล ุ่ม

ที่ 
6  

 กา
รจ
ดัก

าร
 

ผ ู้ด
 าเนิ

นร
าย
กา
ร  
ผศ

.พ
นา
รัต

น์ 
 ลิม้

  / 
 ผ
ู้ช่ว

ยผ
ู้ด า
เนิ
นร

าย
กา
ร  

  ม
ณัฑ

นา
  แ
จ่ม

ลิโ
ต 

ที่ 
เวล

าท
ี่น า
เส
นอ

 
ช่ือ

-ส
กลุ

 
หน่

วย
งา
นท

ี่สัง
กดั

 
ช่ือ

บท
คว

าม
วจิ
ัย 

1 
13

.20
-13

.40
 น
. 

คุณ
บ า
เพ
ญ็ 

 ผดุ
งกิ
จ 

มห
าว
ิทย

าล
ยัธ
นบุ

รี 
คว

าม
สมั

พนั
ธ์ร
ะห

วา่
งปั

จจ
ยัส่

วน
ปร

ะส
มท

าง
กา
รต
ลา
ดก

บัค
วา
มพึ

งพ
อใ
จข

อง
นกั

ท่อ
งเท่ี

ยว
ท่ีม

าท่
อง
เท่ี
ยว

เชิง
เกษ

ตร
เขา

ให
ญ่พ

าโ
นร

าม
าฟ

าร์
มเ
ห็ด

จงั
หว

ดัน
คร
รา
ชสี

มา
 

2 
13

.40
-14

.00
 น
. 

คุณ
รัต

พล
  ม
นต

เส
รีว
งศ

 ์
มห

าว
ิทย

าล
ยัก
รุง
เท
พ 

ปัจ
จยั
กา
รส

ร้า
งคุ
ณค่

าข
อง
ตร
าสิ
นค

า้ คุ
ณภ

าพ
ใน

กา
รบ

ริก
าร

 แล
ะเค

รือ
ข่า
ยส

งัค
มอ

อน
ไล
น์ท่ี

ส่ง
ผล

ต่อ
กา
ร

ตดั
สิน

ใจ
เลือ

กใ
ชบ้

ริก
าร
ร้า
นก

าแ
ฟ 

 : ก
รณี

ศึก
ษา
ร้า
นก

าแ
ฟแ

บร
นด

ไ์ท
ยแ
ห่ง

หน่ึ
งใ
นเ
ขต

กรุ
งเท

พม
หา

นค
ร 

3 
14

.00
-14

.20
 น
. 

คุณ
ชโ

ลบ
ล  
นบั

แส
น 

  
มห

าว
ิทย

าล
ยัม

หิด
ล 

กา
รส่ื

อส
าร
เพ่ื
อจู
งใ
จข

อง
ผูน้

 าแ
ละ

วฒั
นธ

รร
มอ

งค
ก์า
รท่ี

มีอิ
ทธิ

พล
ต่อ

พฤ
ติก

รร
มก

าร
เป็
นส

มา
ชิก

ท่ีดี
ขอ

ง
อง
คก์

าร
ใน

บริ
ษทั

 ลิล
ล่ี โ

ทเ
บก

า้ จ
 าก
ดั 

4 
14

.20
-14

.40
 น
. 

คุณ
นิภ

าพ
ร  
จร
ดล

 
มห

าว
ิทย

าล
ยัส

ยา
ม 

ปัจ
จยั
ท่ีเ
ก่ีย
วข

อ้ง
กบั

แร
งจู
งใ
จใ
นก

าร
เลือ

กเป็
นส

มา
ชิก

กอ
งทุ

นส
 าร
อง
เล้ีย

งชี
พข

อง
พน

กัง
าน
บริ

ษทั
เอก

ชน
  

5 
14

.40
-15

.00
 น
. 

คุณ
กฤ

ษก
ร  
ดว

งส
วา่
ง 

มห
าว
ิทย

าล
ยัน

อร์
ทก

รุง
เท
พ 

กา
รว
ดัค

วา
มเ
ร็ว
อง
คก์

รท่ี
ส่ง

ผล
ต่อ

กา
รบ

รร
ลุวิ
สยั

ทศั
นอ์

งค
ก์ร

 

6 
15

.00
-15

.20
 น
. 

คุณ
นิภ

าภ
ทัร

  ศ
กนุ

รัก
ษ ์

มห
าว
ิทย

าล
ยัพ

ะเย
า 

ปัจ
จยั
ท่ีมี

ผล
ต่อ

พฤ
ติก

รร
มก

าร
บริ

โภ
คข

า้ว
หอ

มม
ะลิ

ใน
จงั
หว

ดัน
คร
สว

รร
ค ์

7 
15

.20
-15

.40
 น
. 

คุณ
บุญ

ศุภ
ภะ

  ต
ณัฑ

ยัย
 ์

มห
าว
ิทย

าล
ยัน

อร์
ทก

รุง
เท
พ 

ตวั
ช้ีว

ดัก
าร
จดั

กา
รก
อง
ทุน

หล
กัป

ระ
กนั

สุข
ภา
พร

ะด
บัท

อ้ง
ถ่ิน

ใน
จงั
หว

ดัภ
ูเกต็
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รา
งน
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นอ

ผล
งา
นว

ิชา
กา
ร  

 

ปร
ะชุ

มว
ชิา
กา
ร  
กา
รบ

ริห
าร
จดั

กา
ร  

 ค
ร้ัง
ที ่

10
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ร่ือ
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"ก
าร
บริ

หา
รจ
ดัก

าร
เพ
ือ่ก

าร
ปฏิ

รูป
" 

วนั
ศุก

ร์ท
ี่ 27

 ม
นีา
คม

 25
58

    
 

ห้อ
งน

 าเส
นอ

  อ
าค
าร
ส า
นัก

อธิ
กา
รบ

ด ี
2 ช้ั

น 
3  

 ห้
อง
ปร

ะชุ
ม 

3-7
  ก
ล ุ่ม

ที่ 
7  
กา
รจ
ดัก

าร
 

ผ ู้ด
 าเนิ

นร
าย
กา
ร  
ผศ

.ด
ร.จ

รัญ
ญา

  ป
าน
เจริ

ญ 
 /  
ผ ู้ช่

วย
ผ ู้ด

 าเน
ินร

าย
กา
ร  

 วรั
ญช

นา
  ไ
ทย

รัต
น์ 

ที่ 
เวล

าท
ี่น า
เส
นอ

 
ช่ือ

-ส
กลุ

 
หน่

วย
งา
นท

ี่สัง
กดั

 
ช่ือ

บท
คว

าม
วจิ
ัย 

1 
13

.20
-13

.40
 น
. 

คุณ
ปร

ะภ
าศ
รี  
ถน

อม
ธร
รม

 
มห

าว
ิทย

าล
ยัร
าช
ภฎั

ชยั
ภูมิ

 
กา
รพ

ฒัน
าก
าร
บริ

หา
รจ
ดัก

าร
แล

ะก
าร
พฒั

นา
ผลิ

ตภ
ณัฑ

ข์อ
งก
ลุ่ม

แป
รรู
ปผ

ลิต
ภณั

ฑไ์
หม

ขอ
ง จ

งัห
วดั

ชยั
ภูมิ

 

2 
13

.40
-14

.00
 น
. 

คุณ
เส
กพ

งษ
 ์ ย
มจิ

นด
า 

มห
าว
ิทย

าล
ยัธ
นบุ

รี 
คว

าม
คา
ดห

วงั
แล

ะค
วา
มพึ

งพ
อใ
จใ
นคุ

ณภ
าพ

บริ
กา
รข
อง
เจา้

หน
า้ท่ี
ท่ีมี

ต่อ
ร้า
นค

า้ส
วสั

ดิก
าร
ทห

าร
บก

 ค่า
ย

สุร
นา

รี จ
งัห

วดั
นค

รร
าช
สีม

า  
 

3 
14

.00
-14

.20
 น
. 

คุณ
สุก

ญัญ
า  
สุว

รร
ณนุ่

ม 
มห

าว
ิทย

าล
ยัธ
นบุ

รี 
ภา
วะ
ผูน้

 าท่ี
มีผ

ลต่
อก

าร
พฒั

นา
ทีม

งา
นท่ี

มีป
ระ
สิท

ธิภ
าพ

กา
รท

 าง
าน
ขอ

งพ
นกั

งา
น 

 บ
ริษ

ทั 
ทีโ

อที
 จ า

กดั
 

(ม
หา

ชน
) พ้ื

นท่ี
นค

รห
ลว
งท่ี

 4 

4 
14

.20
-14

.40
 น
. 

คุณ
ทิน

กร
  มี
ทรั

พย
 ์

มห
าว
ิทย

าล
ยัธ
นบุ

รี 
คว

าม
คา
ดห

วงั
แล

ะค
วา
มพึ

งพ
อใ
จใ
นก

าร
ส่ือ

สา
รภ

าย
ใน

อง
คก์

าร
ดว้

ยร
ะบ

บอิ
นท

รา
เน็
ตข

อง
พน

กัง
าน
บริ

ษทั
 

ทีโ
อที

 จ า
กดั

 (ม
หา

ชน
) ภ

าค
ขา
ยแ
ละ

บริ
กา
รน

คร
หล

วง
ท่ี 

1 

5 
14

.40
-15

.00
 น
. 

คุณ
ภทั

รว
ดี  
จิน

ดา
 

มห
าว
ิทย

าล
ยัส

ยา
ม 

ศึก
ษา
คว

าม
พึง

พอ
ใจ
ขอ

งผ
ูใ้ช
บ้ริ

กา
รร้
าน
อา
หา

ร เ
อม็

เค 
สุก้ี

  ท่ี
หา้

งส
รร
พสิ

นค
า้ซี
คอ

นบ
าง
แค

 

6 
15

.00
-15

.20
 น
. 

คุณ
นิภ

าพ
ร  
วะ
ชุม

   
มห

าว
ิทย

าล
ยัส

ยา
ม 

คว
าม
พึง

พอ
ใจ
ขอ

งผ
ูบ้ริ

โภ
คต่

อก
าร
บริ

โภ
คย
าน

 ้าส
มุน

ไพ
รจี
นโ

หย
ง่เหิ

ง  
ใน

เขต
รัต

นา
ธิเบ

ศร์
 จงั

หว
ดั

นน
ทบุ

รี 

7 
15

.20
-15

.40
 น
. 

คุณ
กลุ

ธิด
า  
เห
ลือ

งไ
พริ

นท
ร์  

 
มห

าว
ิทย

าล
ยัส

ยา
ม 

ปัจ
จยั
ส่ว

นป
ระ
สม

ทา
งก
าร
ตล

าด
ท่ีมี

อิท
ธิพ

ลต่
อก

าร
ตดั

สิน
ใจ
ซ้ือ

คอ
นโ

ดมิ
เนี
ยม

 ศุภ
าล
ยั ป

าร์
ค  

    
รา
ช

พฤ
กษ

 ์– 
เพ
ชร

เกษ
ม 
ขอ

งผ
ูบ้ริ

โภ
ค ใ

นเ
ขต

ภา
ษีเ
จริ
ญ 
กรุ
งเท

พม
หา

นค
ร 

8 
15

.40
-16

.00
 น
. 

คุณ
กช

กร
  ห

ยก
มง
คล

สก
ุล 

มห
าว
ิทย

าล
ยัส

ยา
ม 

ปัจ
จยั
ส่ว

นป
ระ
สม

ทา
งก
าร
ตล

าด
ท่ีมี

อิท
ธิพ

ลต่
อก

าร
ตดั

สิน
ใจ
ซ้ือ

โท
รศ
พัท

ไ์อ
โฟ

น 
6 ใ

นเ
ขต

บา
งแ
ค 
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ห้อ
งน

 าเส
นอ

  อ
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าร
เฉ
ลมิ

พร
ะเก

ยีร
ต ิ
(อ
าค
าร
 7 
ช้ัน

 4)
 ห้
อง
 74

07
  ก
ล ุ่ม

ที ่
 8 
กา
รจ
ดัก

าร
 

ผู้ด
 าเน

ินร
าย
กา
ร  

 ด
ร.เ
กยี

รอ
นัน

ต์ 
 ล้ว

นแ
ก้ว

  / 
 ผู้
ช่ว

ยผู้
ด า
เน
ินร

าย
กา
ร  

 วญิ
ญุด

า  
แด

งเต
ม็ 

ที่ 
เวล

าท
ี่น า
เส
นอ

 
ช่ือ

-ส
กลุ

 
หน่

วย
งา
นท

ี่สัง
กดั

 
ช่ือ

บท
คว

าม
วจิ
ัย 

1 
13

.20
-13

.40
 น
. 

คุณ
ณฐั

พร
  พ

ละ
ไช

ย 
มห

าว
ทิย

าล
ยัก
รุง
เท
พ 

อิท
ธิพ

ลข
อง
กา
รต
ลา
ดแ

บบ
ปา
กต

อ่ป
าก
ผา่
นท

าง
อิเล

ก็ท
รอ
นิก

ส์ 
(eW

OM
 M

ark
eti

ng
) แ

ละ
ปัจ

จยั
ดา้
นก

าร
สร้

าง
แบ

รน
ด ์3

มิติ
 (3

i M
od

el 
of 

Br
an

d D
ev

elo
pm

en
t) ท่ี

ส่ง
ผล

ต่ อ
กา
รต
ดัสิ

นใ
จซ้ื

อร
ถจ

กัร
ยา
นย

นต
ข์อ

งป
ระ
ชา
กร
ให

เ้ขต
กรุ
งเท

พม
หา
นค

ร 

2 
13

.40
-14

.00
 น
. 

คุณ
ชยั
สิท

ธ์ิ  
จิญ

กา
ญจ

น ์
มห

าว
ทิย

าล
ยัก
รุง
เท
พ 

ปัจ
จยั
ดา้
นสิ

นค
า้ใ
นรู

ปแ
บบ

บูร
ณา

กา
ร ค

วา
มเ
ขา้
ใจ
ถึง
พฤ

ติก
รร
มข

อง
ผูบ้

ริโ
ภค

แล
ะก

าร
ส่ือ

สา
รท

าง
กา
รต
ลา
ดแ

บบ
คร
บ

วง
จร
ท่ีมี

ผล
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ี่สัง
กดั

 
ช่ือ

บท
คว

าม
วจิ
ัย 

1 
13

.20
-13

.40
 น
. 

คุณ
อา
นน

ท ์
 อม

รจ
รัส

แส
ง 

มห
าว
ิทย

าล
ยัเท

คโ
นโ

ลย
ีพร

ะจ
อม

เกล
า้พ

ระ
นค

รเห
นือ

 
กา
รต
รว
จส

อบ
คว

าม
ผิด

พล
าด
ขอ

งซ
อฟ

ตแ์
วร์
ท่ีถ

กูอ
อก

แบ
บใ

นข
ั ้นต

อน
กา
ยภ

าพ
โด
ยวิ
ธีไ
บน

ารี
ลอ

จิส
ติก

รี
เกร

ชช
ัน่ 

2 
13

.40
-14

.00
 น
. 

ผศ
.วร

ปภ
า  
อา
รีร
าษ
ฎร์

 
มห

าว
ทิย

าล
ยัร
าช
ภฎั

มห
าส
าร
คา
ม 

กา
รย
อม

รับ
นว

ตัก
รร
มร

ะบ
บก

าร
จดั

กลุ่
มส่ื

ออิ
เลก็

ทร
อนิ

กส์
เพ่ื
อก

าร
เรีย

นรู้
 

3 
14

.00
-14

.20
 น
. 

คุณ
ณฐั

พร
เท
พ 

 จนั
ทร์

คุณ
 

มห
าว
ิทย

าล
ยัม

หิด
ล 

กา
รป

ระ
เมิ
นศ

กัย
ภา
พชี

วม
วล
ไม

ส้บั
เพ่ื
อก

าร
ผลิ

ตไ
ฟฟ้

า  
 กร

ณีศึ
กษ

า :
 โร

งไ
ฟฟ้

าข
นา

ดเล
ก็ม

าก
 บ
ริษ

ทั 
เวล

ลโ์
คร
าช
 เอ
น็เ
นอ

ยี จ
 าก
ดั จ

งัห
วดั

 บุ
รีรั
มย

 ์

4 
14

.20
-14

.40
 น
. 

ผศ
.ดร

.อุเ
ทน

  ท
อง
ทิพ

ย ์
มห

าว
ิทย

าล
ยัน

อร์
ทก

รุง
เท
พ 

ดชั
นีก

าร
จ า
แน

กก
าร
ใช
ป้ร

ะโ
ยช
นท่ี์

ดิน
จา
กข

อ้ม
ูลด

าว
เที
ยม

 SM
M

S 

5 
14

.40
-15

.00
 น
. 

คุณ
มง
คล

  ส
มป

ระ
สิท

ธ์ิ 
มห

าว
ิทย

าล
ยัเท

คโ
นโ

ลย
ีรา
ช

มง
คล

ธญั
บุรี

 
กา
รว
ิเคร

าะ
ห์ก

ระ
บว

นก
าร
สนั

ดา
ปภ

าย
ใน

ขอ
งไ
บโ

อดี
เซ
ลใ
นเ
คร่ื
อง
ยน

ตดี์
เซ
ลแ

บบ
คอ

นม
อน

เรล
 

6 
15

.00
-15

.20
 น
. 

คุณ
บุญ

ชู  
เกตุ

ยง
ค ์

มห
าว
ิทย

าล
ยัเท

คโ
นโ

ลย
ีรา
ช

มง
คล

ธญั
บุรี

 
กา
รศึ
กษ

าเค
ร่ือ
งย
นต

ท่ี์ใ
ชพ้

ลงั
งา
นล

มอ
ดัป

ล่อ
ยท้ิ

งจ
าก
โร
งง
าน

อุต
สา
หก

รร
มเ
พ่ือ

ผลิ
ตไ
ฟฟ้

าก
ระ
แส

ตร
ง 

7 
15

.20
-15

.40
 น
. 

คุณ
อคั

รน
นัท

 ์ อ
ริย
ศรี
พง

ษ ์
มห

าว
ิทย

าล
ยัร
าช
ภฎั

พร
ะน

คร
 

รูป
แบ

บก
าร
จดั

กา
รเท

คโ
นโ

ลย
ีอุต

สา
หก

รร
มก่

อส
ร้า
งบ

า้น
พกั

ใน
ทอ้

งถ่ิ
นแ

บบ
คร
บว

งจ
รต
าม
หล

กัเศ
รษ

ฐกิ
จ

พอ
เพี
ยง

 

8 
15

.40
-16

.00
 น
. 

วา่
ท่ี 
ร.อ

.ร่ม
พฤ

กษ
 ์เพ่ิ

มเ
กีย
รติ

ศกั
ด์ิ  

มห
าว
ิทย

าล
ยัร
าช
ภฎั

พร
ะน

คร
 

ผล
ขอ

งวิ
ธีก

าร
หม

กัท่ี
มีต่

อคุ
ณภ

าพ
ทา
งเค

มีแ
ละ

กา
รย
อม

รับ
ปุ๋ย

หม
กัใ
นร

ะด
บัชุ

มช
น 
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ตา
รา
งน

 าเส
นอ

ผล
งา
นว

ิชา
กา
ร  

 

ปร
ะชุ

มว
ชิา
กา
ร  
กา
รบ

ริห
าร
จดั

กา
ร  

 ค
ร้ัง
ที ่

10
   เ
ร่ือ
ง  

"ก
าร
บริ

หา
รจ
ดัก

าร
เพ
ือ่ก

าร
ปฏิ

รูป
" 

วนั
ศุก

ร์ท
ี่ 27

 ม
นีา
คม

 25
58

    
 

ห้อ
งน

 าเส
นอ

  อ
าค
าร
เฉ
ลมิ

พร
ะเก

ยีร
ต ิ
(อ
าค
าร
 7 
ช้ัน

 4)
 ห้
อง
 74

11
  ก
ล ุ่ม

ที่ 
12

 วทิ
ยา
ศา
สต

ร์แ
ละ
เท
คโ
นโ
ลย

ี  แ
ละ
มนุ

ษย
ศา
สต

ร์แ
ละ
สัง
คม

ศา
สต

ร์ 

ผ ู้ด
 าเนิ

นร
าย
กา
ร  
ดร

.ณ
รง
ค์เ
ดช

  ก
รีต

พิร
าน
นท์

  / 
 ผ
ู้ช่ว

ยผ
ู้ด า
เนิ
นร

าย
กา
ร  

 ศ
มภ

ัส 
บัณ

ฑะ
มา
ลกี

ลุ 

ที่ 
เวล

าท
ี่น า
เส
นอ

 
ช่ือ

-ส
กลุ

 
หน่

วย
งา
นท

ี่สัง
กดั

 
ช่ือ

บท
คว

าม
วจิ
ัย 

1 
13

.20
-13

.40
 น
. 

วา่
ท่ี 
ร.ต

.ณ
ฐัพ

ล  
ใจ
ส า
รว
ม 

มห
าว
ิทย

าล
ยัร
าช
ภฎั

จนั
ทร

เกษ
ม 

กา
รพ

ฒัน
าเต

าเผ
าถ่
าน
 เค
ร่ือ
งบ

ดแ
ละ

ผส
มถ่

าน
 แล

ะเค
ร่ือ
งผ
ลิต

ถ่า
นอ

ดัแ
ท่ง

จา
กเป

ลือ
กม

ะพ
ร้า
วใ
นชุ

มช
น 

2 
13

.40
-14

.00
 น
. 

ผศ
.ปิ
ยะ
วิท

ย ์ 
ทิพ

รส
 

มห
าวิ
ทย

าล
ยัธุ
รกิ
จบ

ณัฑิ
ตย

 ์
กา
รใ
ชต้

วัแ
บบ

 M
IL

P ก
บัก

าร
วา
งแ
ผน

กา
รผ
ลิต

แล
ะก

ระ
จา
ยสิ

นค
า้ใ
นห่

วง
โซ่

อุป
ทา
นสิ

นค
า้เก

ษต
รแ
ละ

อา
หา

รท่ี
เน่
าเสี

ยง่
าย

 

3 
14

.00
-14

.20
 น
. 

คุณ
ศิล

ป์พ
งษ

 ์ แ
กว้
สม

 
มห

าว
ิทย

าล
ยัเท

คโ
นโ

ลย
ีพร

ะจ
อม

เกล
า้พ

ระ
นค

รเห
นือ

 
กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ต

วัแ
ปร

ช้ีว
ดัค

วา
มเ
ส่ีย

งใ
นก

าร
เกิด

โร
คห

วัใ
จโ
ดย
โม

เดล
วิเค

รา
ะห์

กา
รถ
ดถ

อย
 โล

จิส
ติก

ปร
ะย
กุต

แ์ล
ะก

าร
ปรั

บป
รุง
 กร

ณีศึ
กษ

าผ
ูป่้ว

ยท่ี
เขา้

รับ
กา
รรั
กษ

าก
บัโ

รง
พย

าบ
าล

 ห
วัหิ

น 

4 
14

.20
-14

.40
 น
. 

คุณ
ชณ

ฐัด
าภ
รณ์

  เย
น็ป

ระ
เส
ริฐ

 
มห

าว
ิทย

าล
ยัเท

คโ
นโ

ลย
ีพร

ะจ
อม

เกล
า้พ

ระ
นค

รเห
นือ

 
กา
รเป

รีย
บเ
ทีย

บค
วา
มแ

ม่น
ย า
กา
รพ

ยา
กร
ณ์ส

ถา
นะ

กา
รช

 าร
ะห

น้ีข
อง
ลูก

หน้ี
  โ
ดย
ใช
เ้ท
คนิ

คก
าร
ถด

ถอ
ย  

 
โล
จิส

ติก
 น
าอี
ฟเ
บย

 ์แล
ะต

น้ไ
มต้

ดัสิ
นใ

จ 

5 
14

.40
-15

.00
 น
. 

คุณ
วร
รณ

า สุ
วร
รณ

ชา
ตรี

 
มห

าว
ิทย

าล
ยัส

งข
ลา
นค

ริน
ทร์

 
คว

าม
รู้ ก

าร
รับ

รู้บ
ทบ

าท
 แล

ะก
าร
ปฏิ

บติั
งา
นคุ

ม้ค
รอ
งผ
ูบ้ริ

โภ
คข

อง
อา
สา
สม

คัร
สา
ธา
รณ

สุข
 กร

ณีศึ
กษ

า
เท
ศบ

าล
นค

รห
าด
ให

ญ่ 
อ า
เภ
อห

าด
ให

ญ่ 
จงั
หว

ดัส
งข
ลา

 

6 
15

.00
-15

.20
 น
. 

คุณ
อุไ
รว
รร
ณ 

 เลิ
ศรั
มย

 ์  
มห

าว
ิทย

าล
ยัส

งข
ลา
นค

ริน
ทร์

 
ปัจ

จยั
ท่ีไ

ดรั้
บด

วง
ตา
บริ

จา
คใ
นช่

วง
หล

งัก
าร
ใช
น้โ

ยบ
าย
เชิง

รุก
ขอ

งศ
ูนย

ด์ว
งต
า ส

ภา
กา
ชา
ดไ
ทย

 ตา
ม

คว
าม
เห็
นข

อง
ผูป้

ฏิบ
ติัง
าน

 

7 
15

.20
-15

.40
 น
. 

คุณ
ขนิ

ษฐ
า  
ทอ

งเย
น็ 

มห
าว
ิทย

าล
ยัส

งข
ลา
นค

ริน
ทร์

 
กา
รจ
ดัส

วสั
ดิก

าร
ชุม

ชน
แล

ะค
วา
มต

อ้ง
กา
รส

วสั
ดิก

าร
ชุม

ชน
เพ่ื
อสุ

ขภ
าว
ะ ข

อง
เครื

อข่
าย
สจั

จะ
วนั

ละ
 1 
บา
ท 

จงั
หว

ดั  
สง

ขล
า 
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สารบัญ 

หนา 

สารจากอธิการบด ี 1 

กําหนดการประชุมวิชาการ 3 

ตารางนําเสนอผลงาน 4 

ผูทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานวิชาการ 16 

คณะกรรมการการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ 18 

บทความ 

1. กลยุทธการสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันท่ีมีผลตอความสําเร็จ 
ในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง 

2. การขยายผลปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูชุมชน : บทเรียนสูความสําเร็จของชุมชน
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงบานคลองหัวชาง 

3. การจัดสวัสดกิารชุมชนและความตองการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ  
ของเครือขายสัจจะวันละ 1 บาท จังหวดัสงขลา  

4. การใชตัวแบบ MILP กับการวางแผนการผลิตและกระจายสินคาในหวงโซอุปทาน
สินคาเกษตรและอาหารที่เนาเสียงาย 

5. การตรวจสอบความผิดพลาดของซอฟตแวรท่ีถูกออกแบบในข้ันตอนกายภาพ  
โดยวิธีไบนารีลอจิสติกรีเกรชช่ัน 

6. การติดตาม สนับสนุน และประเมินผล : กรณีศึกษาการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลโครงการสงเสริมคุณภาพการเรียนรู เด็กดอยโอกาสโดยทุนครูสอนดี 

7. การบริหารกิจการของเทศบาลตําบลธัญบุรีตามหลักธรรมาภิบาล 
8. การบริหารจัดการดานการศกึษาของคณะสงฆ ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม 

9. การบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคม(CSR) การสรางคุณคารวม(CSV)และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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10. การประเมินศักยภาพชีวมวลไมสับเพ่ือการผลิตไฟฟา กรณีศึกษา : โรงไฟฟา 
ขนาดเล็กมาก บริษัท เวลลโคราช เอ็นเนอยี จํากดั จังหวดับุรีรัมย 

11. การประยกุตหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 

12. การเปรียบเทียบความแมนยําการพยากรณสถานะการชําระหนี้ของลูกหนี้    
โดยใชเทคนิคการถดถอยโลจิสติกนาอีฟเบย และตนไมตดัสินใจ               

13. การเปล่ียนแปลงความยืดหยุนของอุปสงคของสลากกินแบงรัฐบาล : กรณีศึกษา  
ผูซ้ือท่ีเปนคนงานกอสรางในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เม่ือราคาขายสลาก 
ถูกควบคุมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

14. การพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑไหม
ของจังหวดัชัยภูมิ 

15. การพัฒนาความเปนนานาชาติในสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียวแนวทาง 
สูสถาบันอุดมศึกษาไทย 

16. การพัฒนาตวัช้ีวัดสมรรถนะเฉพาะงานของนักบินพาณชิยในประเทศไทย 
17. การพัฒนาเตาเผาถาน เคร่ืองบดและผสมถาน และเครื่องผลิตถานอัดแทง  

จากเปลือกมะพราวในชุมชน 

18. การพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน: 
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

19. การพัฒนารายการวิทยุโทรทัศนดานส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา กับแนวคิดการมีสวนรวม 

20. การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขามชาติในประเทศไทย : สุขภาพ
อนามัยในมิตดิานอาชีวอนามัยเพ่ือตอบสนองการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
ป 2558 

21. การมีสวนรวมของประชาชนในการจดัทําแผนพัฒนาสามปของ องคการบริหารสวน
ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 

22. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
คลองส่ี อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

23. การยอมรับนวตักรรมระบบการจัดกลุมส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู 
24. การวัดความเร็วองคกรท่ีสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศนองคกร 
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25. การวิเคราะหกระบวนการสันดาปภายในของไบโอดีเซลในเคร่ืองยนตดีเซล 
แบบคอนมอนเรล 

26. การวิเคราะหตวัแปรช้ีวดัความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจโดยโมเดลวิเคราะห 
การถดถอย โลจิสติกประยกุตและการปรับปรุง กรณีศึกษาผูปวยท่ีเขารับการ 
รักษากับโรงพยาบาลหัวหิน 

27. การวิเคราะหทัศนคติการอยูกอนแตงงานของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาล 
นครขอนแกน 

28. การศึกษาเคร่ืองยนตท่ีใชพลังงานลมอัดปลอยท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิต
ไฟฟากระแสตรง 

29. การศึกษาปจจยัท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวัสดุกอสราง 
ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

30. การศึกษาปญหาและขอจํากดัดานนโยบายและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการผลิตเมล็ด
พันธุเพื่อจําหนายโดยเกษตรกรรายยอย กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

31. การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกจิ สังคม และวธีิการทํางาน
ของสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินท่ีไดมาจากการเลือกต้ังและการสรรหา : 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลลาดใหญ  อําเภอเมือง  จังหวดัชัยภูม ิ

32. การศึกษาและการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต (1950s-1987) 

33. การสรางความหมายและมูลคาของการเชาบูชาพระเคร่ืองหลวงปูทวด 
34. การส่ือสารเพ่ือจูงใจของผูนาํและวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการในบริษัท ลิลล่ี โทเบกา จํากัด 

35. การส่ือสารภายในองคการกบับรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ 
ในการทํางานของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ภาคขายและบริการนคร
หลวงท่ี 1 

36. การอยูรวมกันฉันสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายฝรั่งเศส 

37. ความคาดหวังและความพงึพอใจในการส่ือสารภายในองคการดวยระบบอินทราเน็ต
ของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ภาคขายและบริการ 
นครหลวงท่ี 1 

38. ความคาดหวังและความพงึพอใจในคุณภาพบริการของเจาหนาท่ีท่ีมีตอรานคา
สวัสดิการทหารบก คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   
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39. ความเช่ือม่ัน และปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความภักดใีนกลุม
ลูกคา โดยศึกษาจากเคร่ืองประดับไขมุกใตของเมืองเปยไหในประเทศจนี 

40. ความพึงพอใจของผูใชบริการที่ศูนยบริการรถยนตโตโยตาในเขตจังหวดัปทุมธาน ี 

41. ความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4  
42. ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการบริโภคยาน้ําสมุนไพรจีนโหยงเหิง  

ในเขตรัตนาธิเบศร จังหวดันนทบุรี 

43. ความรู การรับรูบทบาท และการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของอาสาสมัคร
สาธารณสุข กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 

44. ความสัมพันธระหวางการจดัการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ
ในการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

45. ความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการของ       
พนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวดัปทุมธานี และ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

46. ความสัมพันธระหวางความผันผวนของราคาน้ํามันกับอัตราเงินเฟอ ภายใตนโยบาย
การเงินแบบกาํหนดเปาหมายเงินเฟอ 

47. ความสัมพันธระหวางปจจยัความจงรักภักดีตอองคกรกบัประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) 

48. ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญพาโนรามาฟารมเห็ดจังหวัด
นครราชสีมา 

49. ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาดกบัคุณภาพการใหบริการลูกคา 
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

50. ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบริโภคของ
ลูกคาโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

51. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและความจงรักภักดีท่ีมีตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในฝายรถยนตหลวง สํานักพระราชวัง 

52. คุณภาพการใหบริการของบริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 
53. คุณภาพการใหบริการในเร่ืองเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ อําเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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54. คุณภาพชีวิตในการทํางานกบัความผูกพันตอองคกรของครู สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จงัหวัดปทุมธานี 

55. งานเทศกาลเพ่ือการทองเท่ียว: การประยุกตใชการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ี
สงผลตอการตัดสินใจเขารวมงาน เทศกาลกินเจ จังหวัดภูเก็ต 

56. ชื่อเร่ือง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกหอพัก กรณีศึกษา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

57. ชุมชนควนเนยีงกับการจัดการทุนวัฒนธรรมสูการกระตุนเศรษฐกจิชุมชน 

58. ชุมชนตลาดเกา 200 ปปราณบุรี เศรษฐกิจสรางสรรคจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
กรณีศึกษาโอกาสและความเปนไปไดในศักยภาพและการสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ อําเภอปราณบุรี จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

59. ดัชนีการจําแนกการใชประโยชนท่ีดนิจากขอมูลดาวเทียม SMMS 

60. ตัวช้ีวดัการจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินในจังหวดัภูเก็ต 
61. แนวทางการพฒันาการตลาด ตลาดเกาะกลอย อําเภอเมือง จังหวดัระยอง  

 เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยนื 

62. แนวทางการพฒันาศูนยจักสาน  อําเภอพนสันิคม จังหวดัชลบุรี  เพื่อการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน                    

63. บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชนเทศบาลเมืองสนั่นรักษ อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

64. ปจจัยการสรางคุณคาของตราสินคา คุณภาพในการบริการ และเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ: กรณีศึกษารานกาแฟแบ
รนดไทย แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

65. ปจจัยดานสินคาในรูปแบบบูรณาการ ความเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาวัสดุกอสรางใน
รานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

66. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเลือกเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ของ
พนักงานบริษทัเอกชน  

67. ปจจัยท่ีไดรับดวงตาบรจิาคในชวงหลังการใชนโยบายเชิงรุกของศูนยดวงตา 
สภากาชาดไทย ตามความเหน็ของผูปฏิบัติงาน 
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68. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการปรับปรุงรูปแบบดําเนินธุรกจิตัวแทนจําหนาย 
เคร่ืองถายเอกสาร 

69. ปจจัยท่ีมีผลตอความเปนไปไดของอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศภาคเหนือ 

70. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของบริษัทเพาเวอรบาย จํากัด
สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

71. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคขาวหอมมะลิในจังหวัดนครสวรรค 
72. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

73. ความสุขในการทํางานของพนักงาน: กรณศึีกษา โรงงานผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 

74. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของผูบริโภค  
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

75. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  
ศุภาลัย ปารค ราชพฤกษ – เพชรเกษม ของผูบริโภค ในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

76. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทไอโฟน 6  
ในเขตบางแค  

77. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนกัศึกษาสาขาวชิานิเทศ
ศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ในรายวิชาหลักส่ือสารการตลาด 

78. ผลของวิธีการหมักท่ีมีตอคุณภาพทางเคมีและการยอมรับปุยหมักในระดับชุมชน 

79. พฤติกรรมการซ้ือสินคาเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟช่ันของนักศึกษาระดับ     
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

80. ภาวะผูนําของผูบริหารที่พึงประสงค: กรณีศึกษา กรมกาํลังพลทหารบก 
81. ภาวะผูนําท่ีมีผลตอการพัฒนาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 

82. รูปแบบการจดัการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสรางบานพักในทองถ่ิน 
แบบครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

83. วิธีการถายทอดวัฒนธรรมองคกรของพี่เล้ียงและคุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุก 
ของพนักงานใหมท่ีมีอิทธิพลตอการปรับตัวในการทํางาน 

84. ศักยภาพชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวตําบลประสาทสิทธ์ิ  
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 
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85. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหาร เคเอฟซี  ท่ีหางสรรพสินคา 
ซีคอนบางแค 

86. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหาร เอ็มเค สุกี ้ท่ีหางสรรพสินคา 
ซีคอนบางแค 

87. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารเอ็ม เค สุกี ้ท่ีหางสรรพสินคา 
เดอะมอลล สาขาบางแค 

88. สวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทองเท่ียวท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัทองเท่ียว 
ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

89. อิทธิพลของการตลาดแบบปากตอปากผานทางอิเล็กทรอนิกส (eWOM Marketing) 
และปจจยัดานการสรางแบรนด 3มิติ (3i Model of Brand Development) ท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรใหเขตกรุงเทพมหานคร 
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กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการประกอบการ
ของธุรกจิอตุสาหกรรมอาหารแช่แขง็ 

Strategies to Maximize Competitive Advantages Affecting the Success of Higher 
Performance of the Frozen Food Industries 

 
ทรายขาว เสาแก่น 
กุณฑล ีอนันตะคู 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัองค์กรท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง 3) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจยัองค์กรท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขนั 4) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและความส าเร็จในการ
ประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจอาหาร
แช่แข็ง จ  านวน 172 แห่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงวิเคราะห์แนวคิด Balance 
Scorecardโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์การสร้างดชันีวดัผลส าเร็จ 
(Key Performance Indicators: KPI) ดว้ย t-test Anova ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย Shceffe และ 
Chi-Square  

ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า (1) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกบักลยุทธ์การสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองดา้นการเงิน 
มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.68 3.88 4.07 และ 3.75 ตามล าดบั  (2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจยัองคก์รท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่
ดา้นรูปแบบธุรกิจกบักระบวนการภายใน ระยะเวลากบัลูกคา้ กระบวนการภายใน และการเรียนรู้
และเติบโตขององคก์ร (3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัองคก์รท่ีส่งผลต่อ  กลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยปัจจัยองค์กรท่ีมีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระยะเวลาการในการด าเนินธุรกิจ และ จ านวนพนกังาน และ
สุดทา้ย (4) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัและ
ความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งพบวา่ การประสบความส าเร็จ
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ในการประกอบการของธุรกิจนั้นข้ึนอยู่กบักลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : กลยทุธ์, การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั, อาหารแช่แขง็ 
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Abstract 

 This study aimed to: 1) identify the level of successful higher performance in a group of 
frozen food industries 2) compare the difference of organizational factors that affect the 
successful higher performance of the frozen food industries 3) compare the difference of 
organizational factors that affect their strategic competitive advantages 4) explore the relationship 
between their strategic competitive advantages and prospective success in higher performance. A 
group of sample used in this study was 172 frozen food manufacturing companies. In required 
data collection, an approach of questionnaire was adopted. All necessary data were analyzed by 
using some methods of percentage, mean, standard deviation, t-test Anova; and in pairs of 
differential data analysis, the methods of Shceffe and Chi–Square were applied.  

The results showed that: (1) average significant levels of summarized review collected 
from the entrepreneur in questionnaire forms on strategic competitive advantages in leadership, 
total costs, differentiation, and fast response aspects indicated at average high level of 3.84, and 
the average significant data level of success of higher performance in other aspects showed at 
high average level of 3.85; (2) the comparison of the different organizational factors affecting the 
organization's success showed statistically significant difference at 0.05 level, including business 
models and internal process, time duration concerning with their customers, internal approaches, 
and learning and growth of the organizations; (3) the comparison of different organizational 
factors that affect corporate strategies to gain their competitive advantages showed the 
statistically significant difference at 0.05 level in all different aspects of duration of their business 
operation and the number of employees; and (4) finally, in the relationship between strategies to 
maximize competitive advantages and success of higher performance of the frozen food 
industries, it summarized that the successes of the businesses were “statistically significant” 
depended on their strategies to maximize competitive advantages at 0.05 level. 

 
Keywords: Strategies, Competitive Advantages, Frozen Food Industries  
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บทน า 

 การแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ

แบบใหม่ท่ีความตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การบริหารงานขององคก์รธุรกิจ

จึงตอ้งมีความสามารถในการบริหารงาน และด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึน การน าระบบการจดัการเขา้มาช่วยในการบริหารงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น

เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยมุ่งเนน้ความสอดคลอ้งและความต่อเน่ือง มีระบบการจดัการท่ีสนองตอบ

ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ยการจดัการให้หน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเน่ือง มีความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของลูกคา้ จน

สามารถผลิตเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ และส่งมอบถึงมือลูกค้าได้ตามท่ีลูกค้าต้องการถูกต้องและ

รวดเร็ว โดยสินคา้นั้นควรมีความแตกต่างจากคู่แข่ง พร้อมทั้งตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีต ่า และมีความ

น่าเช่ือถือ (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2552)  

 กลยุทธ์ธุรกิจ หรือ Business Strategy  เป็นกลยุทธ์ท่ีเน้นการพฒันาสถานะภาพทางการ

แข่งขนั และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรให้แก่ผลิตภณัฑ์  บางคร้ังเรียกว่ากลยุทธ์การแข่งขนั  

ซ่ึงเน้นในส่วน 3 ส่วนหลกั ดงัน้ี 1. การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน: เน้นการปฏิบติังานโดยมีตน้ทุนต ่า 

ทัว่ไปมกัจะมุ่งท่ีตน้ทุนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม  2. การสร้างความแตกต่าง: เนน้ให้ลูกคา้เกิด

ความรู้สึกวา่ผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์รมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั  ความแตกต่างน้ีอาจเกิด

จากการออกแบบ ภาพพจน์ของสินคา้ เทคโนโลยี การให้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงกลยุทธ์น้ีจะก่อให้เกิด 

Brand Royalty และลูกคา้จะไม่อ่อนไหวกบัราคามากนกั 3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองท่ี

รวดเร็ว: เน้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายบางกลุ่ม หรือบางสายผลิตภณัฑ์ โดยแต่ละกลุ่มมีการก าหนด

เป้าหมายท่ีต่างกนั ซ่ึงในบางกลุ่มอาจเน้นเร่ืองราคาสินคา้ท่ีต ่า หรือบางกลุ่มเน้นการตอบสนองท่ี

รวดเร็วแมอ้าจตอ้งจ่ายแพงกวา่ก็ตาม ( ดนุชา (2538: 30) ) 

 จากการส ารวจขอ้มูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช้ีให้เห็นวา่อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

ไทยโต 15 % พร้อมเผยนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอาหาร

ไทยสู่เป้าหมาย ครัวไทยสู่ครัวโลก โดยเช่ือมัน่ว่าตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง มีแนวโน้มอตัราการ

ส่งออกในปริมาณท่ีสูงข้ึน กวา่ร้อยละ 10 ต่อปี พร้อมมุ่งเป้าพฒันาตลาดให้กลายเป็นศูนยก์ลางการ

ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งติดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก และเป็นอนัดับ 1 ในอาเซียน โดยมุ่งเน้น

คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยั ท่ีมาพร้อมนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ การบริหารจดัการ ดา้นการตลาด การพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันให้สูงข้ึนและเป็นท่ียอมรับใน

ตลาดโลก (สยามธุรกิจ, 2557)  

 ดังนั้ น การให้ความส าคัญในการสร้างกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน มี

ความส าคญัอย่างยิ่งต่อองค์กรหรือกิจการต่างๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และบริการ จึง

ส่งผลใหผู้ว้จิยัท  าการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ

ในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นประโยชน์ให้ธุรกิจต่างๆ สามารถน าไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงวธีิการท างาน และพฒันาประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ โดยผูว้ิจยัได้

ศึกษาแนวทางจากทฤษฎีการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัทางธุรกิจของพอตเตอร์ (Porter)  และ

ศึกษาเพิ่มเติมจากนโยบายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มธุรกิจผลิตอาหารแช่แข็ง

รายใหญ่ อาทิ บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) ท่ีใช้นโยบายการบริหารจดัการตาม

แนวทาง Balanced Scorecard มาใช้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางดา้นการบริหารจดัการท่ีช่วยในการ

ประเมินผลองคก์รและช่วยให้องคก์รน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบติัจริง (Strategic Implementation) โดย

เร่ิมต้นท่ีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงเป็นขั้นของการก าหนดปัจจยัส าคัญต่อ

ความส าเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้างดชันีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ข้ึน

เพื่อเป็นตวับ่งช้ีถึงเป้าหมายและใชว้ดัผลการด าเนินงานในส่วนท่ีส าคญัต่อกลยุทธ์ โดยมองธุรกิจใน 

4 ดา้น คือ 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial  Perspective), 2) มุมมองด้านลูกคา้(Customer 

Perspective), 3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน  (Internal  Process  Perspective)  และ 4) มุมมอง

ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  (Learning  and  Growth  Perspective) 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 
 

 

         
 
 
 

ตัวแปรตาม (DependentVariables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิง

แข่งขัน 

1. การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 

2. การสร้างความแตกต่าง 

3. การตอบสนองท่ีรวดเร็ว 

ความส าเร็จในการประกอบการของธุรกจิ 

1. มุมมองดา้นการเงิน 

2. มุมมองดา้นลูกคา้ 

3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต

ขององคก์ร 

ปัจจยัของสถานประกอบการ 

1. รูปแบบของธุรกิจ 

2. ระยะเวลาการในการด าเนินธุรกิจ 

3. สินทรัพยร์วมของธุรกิจ 

4. ยอดขายรวมของธุรกิจ 

5. จ านวนพนกังานทั้งหมด 

6. กลุ่มลูกคา้หลกั 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัของสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน

การประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยจ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ, 

ระยะเวลา, จ านวนพนกังานและกลุ่มลูกคา้หลกั     

     

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัองคก์รท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบ

ในเชิงแข่งขนั โดยจ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ, ระยะเวลา, จ านวนพนกังานและกลุ่ม

ลูกคา้หลกั 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและ

ความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งจ านวน 301 บริษทั เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากตวัอยา่ง จ  านวน 172 บริษทั 
2. งานวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษากลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ

ในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ในดา้นตวัช้ีวดัความส าเร็จใน
การประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง วดัจากมุมมองดา้นการเงิน, มุมมอง
ดา้นลูกคา้, มุมมองด้านกระบวนการภายใน, มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตของ
องคก์ร 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
- ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัของสถานประกอบการ และ กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบ
ในเชิงแข่งขนั 
- ตวัแปรตามคือ ความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ 

4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดส้ร้างเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
2) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ จากหนงัสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางสร้างขอ้ค าถามให้ครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์และ
ขอบเขตของการวจิยัเป็นหลกั 
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3) น าแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใช้ (Try-out) กบัประชากรท่ีมิไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ของการวิจยั จ  านวน 30 ชุด ท าการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ได้
เท่ากบั 0.82 

4) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) มีขอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั  ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา 3 ดา้น ไดแ้ก่ การเป็นผูน้ าดา้น
ตน้ทุน การสร้างความแตกต่าง และการตอบสนองท่ีรวดเร็ว มีขอ้ค าถามจ านวน 15 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3 ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา 4 ดา้น ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน, มุมมองดา้นลูกคา้, มุมมองดา้น
กระบวนการภายใน และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ร มีขอ้ค าถามจ านวน 35 ขอ้ 
  ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

6. การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
   ผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูป้ระกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกจากบริษทัท่ีประกอบธุรกิจอาหาร
แช่แข็งในการเก็บรวมรวมขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์
ของขอ้มูลและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี   
7.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีการหา

ค่าความถ่ี แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 
7.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ใชว้ิธีการหา

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้ าหนกัของการ ประเมินเป็น 5 
ระดบัความขดัแยง้และการจดัการ ตามแนวของลิเกิร์ต (Likert) 

7.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนกัของการ ประเมินเป็น 5 ระดบัความขดัแยง้
และการจดัการ ตามแนวของลิเกิร์ต (Likert) 

7.4 เปรียบเทียบปัจจัยองค์กรท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชค้่า t-test ส าหรับตวัแปรท่ีมีค่ายอ่ย 2 ค่า 
และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) ส าหรับตวัแปรท่ีมีค่ายอ่ยมากกวา่ 2 ค่า เพื่อ
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วิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผูว้ิจยัจะ
วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกคร้ังโดยใช ้Scheffe Analysis 

7.5 การเปรียบเทียบปัจจยัองคก์รท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั 
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่า t-test ส าหรับตวัแปรท่ีมีค่ายอ่ย 2 ค่า และใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (Anova) ส าหรับตวัแปรท่ีมีค่ายอ่ยมากกวา่ 2 ค่า เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของ
ตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกคร้ังโดยใช ้Scheffe Analysis 

7.6 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั
และความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง วิเคราะห์โดยใชค้่า Chi-
Square (x^2) ดว้ยวธีิของเพียร์สัน เพื่อวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

7.7 การค านวณหาขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 4 มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด (Open-End) ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) แลว้สรุปออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequency) 
 

สรุปผลการวจัิย 

วตัถุประสงคท่ี์ 1 : ผลการศึกษาระดบัความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
แช่แขง็ ในภาพรวมนั้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียอยู ่ท่ี 3.85  เม่ือแยกออกเป็นดา้นต่าง
ทั้ง 4 ดา้นพบวา่ (1) มุมมองด้านการเงิน มีความคิดเห็นในระดบัท่ีเห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.68 
โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถามสรุปไดว้า่ “บริษทัมีการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากสินคา้และบริการ
ใหม่ โดยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา”  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.70 ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีผูป้ระกอบการเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด  (2) มุมมองด้านลูกค้า พบวา่มีความคิดเห็นในระดบัท่ีเห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 โดยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ค าถามสรุปได้ว่า “บริษทัสามารถสร้างความพอใจในสินค้าและบริการ” มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.46 ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด  (3) มุมมองมองด้านกระบวนการภายใน 
พบวา่มีความคิดเห็นในระดบัท่ีเห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.07 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม
สรุปไดว้า่ “เนน้การถ่ายทอดวสิัยทศัน์จากผูบ้ริหาร สู่พนกังาน เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั” มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.19  ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด  (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และ
การเติบโตขององค์กร พบว่ามีความคิดเห็นในระดบัท่ีเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.75 โดยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามสรุปได้ว่า “พนักงานมีทศันคติท่ีดีต่อวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมในการ
ท างาน และสวสัดิการของบริษทั” มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.17 ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีผูป้ระกอบการเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ความส าเร็จในการประกอบธุรกจิ x  S.D. ระดับ 

1. มุมมองดา้นการเงิน 3.68 0.301 มาก 

2. มุมมองดา้นลูกคา้ 3.88 0.236 มาก 

3. มุมมองมองดา้นกระบวนการภายใน 4.07 0.286 มาก 

4.  มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตของ
องคก์ร 

3.75 0.263 มาก 

ภาพรวม 3.85 0.177 มาก 

วัตถุประสงค์ที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง จากการวิเคราะห์โดยจ าแนก
ตาม (1) รูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง พบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณามุมมองเป็นรายด้าน ปรากฏว่ามุมมองด้าน
กระบวนการภายใน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยองค์กรทีส่่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบการ

ของธุรกจิ 

รูปแบบธุรกจิ 
หา้ง

หุน้ส่วน 
บริษทั จ ากดั บริษทัจ ากดั 

มหาชน 
f p 

1. มุมมองดา้นการเงิน - 3.68 3.61 2.60 .611 
2. มุมมองดา้นลูกคา้ - 3.87 4.00 1.727 .191 
3. มุมมองมองดา้นกระบวนการ
ภายใน 

- 4.05 4.50 15.535 .000* 

4.  มุมมองดา้นการเรียนรู้ฯ - 3.74 3.94 3.455 .065 
ภาพรวม - 3.84 4.05 8.170 .005* 

 
(2) จ าแนกระยะเวลาการในการด าเนินธุรกิจ พบวา่ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติระดบั 0.0 5 และเม่ือพิจารณามุมมองเป็นรายด้าน ปรากฏว่ามุมมองดา้นลูกคา้ ด้าน
กระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจัยองค์กรทีส่่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบการ

ของธุรกจิ 

ระยะเวลาการในการด าเนินธุรกจิ 
ต ่ากวา่ 5 

ปี 
6-10 ปี 11-15 ปี 15 ปีข้ึน

ไป 
f p 

1. มุมมองดา้นการเงิน 3.75 3.65 3.66 3.79 1.021 .0385 
2. มุมมองดา้นลูกคา้ 3.50 3.77 3.87 4.12 15.018 .000* 
3. มุมมองมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

3.75 3.82 4.10 4.49 39.362 .000* 

4.  มุมมองดา้นการเรียนรู้ฯ 3.42 3.62 3.77 3.99 12.175 .000* 

ภาพรวม 3.58 3.72 3.87 4.12 41.061 .000* 
(3) จ าแนกตามจ านวนพนกังาน พบวา่ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏว่ามุมมองทุกดา้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(4) จ าแนกตามกลุ่มลูกคา้หลกั พบวา่ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏในทุกๆด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

 
วตัถุประสงค์ที ่3 : ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์
การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั โดยจ าแนกตาม (1) รูปแบบธุรกิจ พบว่าในภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05   และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลปรากฏใน
ทุกๆดา้น ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
(2) จ าแนกตามระยะเวลาการในการด าเนินธุรกิจ พบว่าในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05   และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลปรากฏในทุกๆดา้น มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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กลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

ระยะเวลาการในการด าเนินธุรกจิ 
ต ่ากวา่ 5 

ปี 
6-10 ปี 11-15 ปี 15 ปีข้ึน

ไป 
f p 

1. การเป็นผูน้ าด้าน
ตน้ทุน 

3.66 3.65 3.74 4.03 8.138 .000* 

2. การสร้างความ
แตกต่าง 

3.55 3.69 3.87 3.89 5.724 .001* 

3. การตอบสนองท่ี
รวดเร็ว 

3.83 4.09 4.15 4.44 5.361 .002* 

ภาพรวม 3.65 3.74 3.85 4.06 12.377 .000* 

(3) จ าแนกตามจ านวนพนกังาน พบวา่ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 
0.05   และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลปรากฏในทุกๆดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติระดบั 0.05 

กลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

จ านวนพนักงาน 
ต ่ากวา่ 1000 

คน 
1001-1500 

คน 
1501 คนข้ึน

ไป 
f p 

1. การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 3.73 3.96 - 5.061 .026* 
2. การสร้างความแตกต่าง 3.81 3.95 - 1.828 .178 
3. การตอบสนองท่ีรวดเร็ว 4.14 4.41 - 4.561 .034* 

ภาพรวม 3.83 4.04 - 7.932 .005* 
(4) จ าแนกตามกลุ่มลูกคา้หลกั พบว่าในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ระดบั 0.05   และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลปรากฏในทุกๆดา้น ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 
วตัถุประสงค์ที ่4 : ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิง
แข่งขนัและความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง จ าแนกตามระดบั
ความคิดเห็น พบวา่การประสบความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจนั้นข้ึนอยูก่บักลยุทธ์การ
สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความส าเร็จในการ
ประกอบการของ

ธุรกจิ 

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

รวม 

ปานกลาง 1 5 0 6 
มาก 0 151 7 158 

มากทีสุ่ด 0 2 2 4 
รวม 1 158 9 168 

Chi Square = 43.393 P – Value = 0.000 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ในปัจจยัทางรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

แช่แขง็นั้น ภาพรวมนั้นมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการส ารวจพบวา่บริษทัท่ีขนาดใหญ่ จะมีปัจจยั

ในการสนบัสนุนท่ีดีกว่า และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้นไป พบว่า บริษทัขนาดใหญ่ มีขอ้ดีกว่า

บริษทัเล็กเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการภายในองค์กร ท่ีมีความแตกต่างกนั

อย่างชดัเจน และเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของความส าเร็จเป็นปัจจยัปลีกย่อยลงไป พบว่า บริษทัท่ีมี

ขนาดใหญ่นั้นมีการปรับปรุงการท างานอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการวางแผนเก่ียวกบัสินคา้ 

การปรับลดขั้นตอนท่ีสูญเปล่า การก าหนดงานอยา่งชดัเจน 

 เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ พบว่า ธุรกิจท่ีมีระยะเวลาในการด าเนิน

ธุรกิจท่ียาวนานกวา่ยอ่มประสบผลส าเร็จในการประกอบธุรกิจท่ีระยะเวลานอ้ยกวา่ ยกเวน้ทางดา้น

การเงินในการลงทุน เม่ือผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ ธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจมายาวนาน

กวา่ ยอ่มไดเ้ปรียบในทางดา้นมุมมองของลูกคา้ เพราะธุรกิจท่ีเก่าแก่กวา่ลูกคา้ยอ่มมีความไวเ้น้ือเช่ือ

ใจในผลิตภณัฑ์ และเม่ือมองในด้านกระบวนการภายในเห็นได้ชัดเจนว่าประสบการณ์ในการ

ท างาน หรือในการจดัการระบบของบริษทันั้นมีประสิทธิภาพ มากกว่าบริษทัท่ีมีระยะเวลาในการ

ด าเนินการท่ีน้อยกว่า และสุดท้ายทางด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรก็ท าได้ประสบ

ความส าเร็จดีกวา่ธุรกิจท่ีเกิดใหม่หรือมีประสบการณ์นอ้ยกวา่นัน่เอง 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยองค์กรท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การสร้างความ

ได้เปรียบในเชิงแข่งขนั ผูว้ิจยัได้พบว่า ดา้นรูปแบบธุรกิจในภาพรวมด้านกลยุทธ์นั้น ไม่มีความ
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แตกต่างกัน แต่เม่ือมีการวิเคราะห์เป็นรายด้านๆไป พบว่า การสร้างความแตกต่างและการ

ตอบสนองท่ีรวดเร็ว มีความได้เปรียบกนัเพียงเล็กน้อย โดยบริษทัท่ีใหญ่กว่ามีการตอบสนองได้

รวดเร็วกวา่และสามารถสร้างความแตกต่างไดดี้กวา่บริษทัท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 

 เม่ือจ าแนกพิจารณาถึงระยะเวลาด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแช่แข็งพบวา่ มีความแตกต่าง

กนัอย่างชดัเจน ไม่ว่าเป็นทางดา้นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ และการ

ตอบสนองท่ีรวดเร็วกวา่ บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจท่ีประสบการณ์ด าเนินธุรกิจท่ีนอ้ยกวา่นัน่เอง  

 เม่ือพิจารณาถึงจ านวนพนักงานในบริษัทนั้น มีความแตกต่างถึงกลยุทธ์สร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เน่ืองจากบริษทัท่ีมีพนกังานมากกว่าสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ประชาสัมพนัธ์ และสามารถหาแหล่งวตัถุดิบไดดี้กวา่นัน่เอง 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัและ

ความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง พบว่า บริษทัท่ีประสบ

ผลส าเร็จมากนั้น ข้ึนอยูก่บัความไดเ้ปรียบในเชิงกลยุทธ์ดว้ย หากบริษทัมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อ

สร้างความไดเ้ปรียบมาก บริษทันั้นยอ่มมีความส าเร็จท่ีมากตามไปดว้ย ไม่วา่จะเป็นการสร้างความ

ไดเ้ปรียบในดา้นการเป็นผูน้ าตน้ทุนการผลิต การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ และการตอบสนอง

ท่ีรวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาพบว่าบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจมายาวนานกว่า ย่อมได้เปรียบในทางดา้น

มุมมองของลูกคา้ เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และประสบการณ์ในการท างานมากกวา่บริษทัท่ี

เพิ่งเร่ิมธุรกิจใหม่ ดงันั้น บริษทัใหม่ๆ จึงควรเร่งสร้างตรายี่ห้อให้เป็นท่ีรู้จกัและสินคา้มีคุณภาพ 

เพื่อใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจในตวัสินคา้ของบริษทั 

 2. จากการศึกษาพบวา่บริษทัท่ีขนาดใหญ่กว่า มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นราคา

มากกว่าบริษทัขนาดเล็ก ดงันั้น บริษทัขนาดเล็กอาจหาช่องทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีตน้ทุนการ

ผลิตท่ีลดลง เช่น จา้งบริษทัอ่ืนผลิต เพื่อลดตน้ทุนการจดัเก็บวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 

 3. จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ไดน้ าแนวคิด Balanced Scorecard และทฤษฎีในการเพิ่มขีด

ความสามารถ การแข่งขนัทางธุรกิจของพอตเตอร์ (Porter) มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ดงันั้น

ในการวจิยัคร้ังต่อไป อาจน าทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความส าเร็จมาใชศึ้กษาเพิ่มเติม 
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 4. ควรมีการศึกษาในอุตสาหกรรมอ่ืนๆเพิ่มข้ึน เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมดา้นอ่ืนๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 5. ควรมีการศึกษามุมมองความส าเร็จจากช่องทางอ่ืนประกอบ เช่น จากผูบ้ริโภค ร้านคา้

ต่างๆ หรือร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ 
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การขยายผลปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน : บทเรียนสู่ความส าเร็จของชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านคลองหัวช้าง 

Extension of Philosophy of Sufficiency Economy for  Community   : Lesson  for  
Success of The Sufficiency Economy Community Model in Ban Khlong Hua  

Chang  Wihandaeng  District  Saraburi  Province 
 

สุเทพ  พนัประสิทธ์ิ 
  

บทคัดย่อ 

          การน าเสนอบทความน้ีเป็นการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดเ้รียบเรียงจากการถอด

บทเรียนสู่ความส าเร็จของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองหัวช้าง อ าเภอวิหารแดง 

จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการทบทวนและท าความเขา้ใจในประเด็นท่ีส าคญัในแง่ของ

บทเรียนสู่ความส าเร็จของชุมชนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 ประเด็น คือ  (1) ปัจจยั

ท่ีท าให้งานส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (2)ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาจากการ

ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน   (3)  ปัจจยัท่ีท าให้งานส าเร็จของผูผ้ลิตและกลุ่มการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง(4) ปัญหา อุปสรรค และวธีิการแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงานกลุ่มการเกษตร 

 
ค าส าคัญ: เศรษฐกจิพอเพยีง , ชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง   
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Abstract 
             This article presents the way of the extension of community based  Philosophy of  
sufficiency Economy   lesson   for success of The sufficiency economy community model in Ban 
Khlong Hua Chang    Wihandaeng  district  Saraburi  Province. It aims to view on the 
understanding of the lesson  for success and the sufficiency economy philosophy in four 
dimensions: (1) the factors of  success of  community  enterprises  (2) conclusion of the  problem,  
threat and methodology for community  enterprises  management, (3) the factors of  success of  
the agricultural producer group  under the sufficiency philosophy, and (4) conclusion of the 
problem,  threat and methodology for the agricultural producer group  under the sufficiency 
philosophy  management . 
 
Keywords : Sufficiency Economy,  Sufficiency  Economy Community Model   
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 บทน า 

               จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลกัการปฏิบติัเป็นทฤษฎีใหม่ขั้นกา้วหน้า เม่ือ
เกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นท่ีหน่ึงในท่ีดินของตนเป็นระยะเวลา
พอสมควรจนไดผ้ลแลว้ เกษตรกรก็จะพฒันาตนเองจากขั้น "พออยูพ่อกิน" ไปสู่ขั้น "พอมีอนัจะ
กิน" เพื่อให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงจะตอ้งด าเนินการตามขั้นท่ีสองและขั้นท่ีสามต่อไปตามล าดบั 
(www.chaipat.or.th) ในระดับขั้นท่ีสองน้ีเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อท าการผลิต  
เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิตโดยเร่ิมตั้งแต่ วางแผนการผลิตอะไร ผลิตอยา่งไรการหาน ้ า และ
อ่ืน ๆ และตอ้งท าการตลาดร่วมกนั  เม่ือมีผลผลิตแลว้ จะตอ้งเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการขายผลผลิต
ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากขา้วร่วมกนั การจดัหายุง้รวบรวมขา้ว เตรียมหเคร่ือง
สีขา้วตลอดจนการรวมกนัขายผลผลิตให้ไดร้าคาดี  และลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย  ในขณะเดียวกเักษตร
กรตอ้งมีความเป็นอยูท่ี่ดีพอสมควร โดยมีปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ 
กะปิ น ้ าปลา เส้ือผา้ ท่ีพอเพียง แต่ละชุมชนควรมีสวสัดิการและบริการท่ีจ าเป็นเช่นมีสถานีอนามยั
เม่ือยามป่วยไขห้รือมีกองทุนไวใ้ห้กูย้ืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  มีโรงเรียนและชุมชนมี
บทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง 
และชุมชนควรเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียวกิจกรรม
ทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่ส่วนราชการองคก์ร
เอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคญั  

               ปัจจุบนัชุมชนบา้นคลองหัวช้างเป็นหมู่บา้นตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหมู่บา้นท่ีมี
การรวมตวักนัด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งครบวงจร 
คล้ายกบัการด าเนินกิจการของบริษทั ในหลกัการท างานท่ีผูน้ าชุมชนเน้นย  ้าเสมอว่า “แมจ้ะซ้ือ
สินคา้ในราคาแพงกว่าตลาดทัว่ไป แต่จะท าให้คนในชุมชนมีรายได้หมุนเวียนกัน ไม่ท าให้เงิน
ร่ัวไหลออกนอกชุมชน” ฉะนั้น จึงมีแนวคิดจดัตั้งกลุ่มต่างๆ ข้ึนมาเพื่อสนบัสนุนและรองรับอาชีพ
ของประชาชนในหมู่บา้นให้ครบวงจร จึงท าให้มีกลุ่มต่างๆ เกิดข้ึนมากถึง 14 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจท าธุรกิจคา้ขายซ้ือมาขายไปและ กลุ่มท าการผลิตและแปรรูปพืชผล
การเกษตร หตัถกรรม ซ่ึงแต่ละประเภทประกอบดว้ยกลุ่มและกิจกรรมยอ่ยๆ ดงัน้ี 
         1.1.  กลุ่มวิสาหกิจ   (1)ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นคลองหัวช้าง (2) ท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ ์

(โฮมสเตย ์)  (3)  กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม (กลองยาวประยกุต)์ 

          1.2.  กลุ่มการผลิต   (1) กลุ่มหตัถกรรม ไดแ้ก่  กลุ่มทอผา้เช็ดเทา้บา้นคลองหวัชา้ง( OTOP 3  

ดาว) (2)  กลุ่มการเกษตร ไดแ้ก่  1)กลุ่มเพาะเห็ดฟาง –เพาะเห็ดกอ้น  2) กลุ่มปลูกพืชผกัสวนครัว 3) 

กลุ่มเล้ียงกระบือ 4)กลุ่มเล้ียงไก่-เล้ียงเป็ด5)กลุ่มท านา-ท าสวน  6) กลุ่มเล้ียงกบ-เล้ียงปลา  7) กลุ่ม
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อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไดแ้ก่กลุ่มปลูกตน้ไมเ้ศรษฐกิจ ( ไมข้ดุลอ้ม ) 8)  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  9)กลุ่ม

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 10) กลุ่มหญา้แฝก   

               ทั้งน้ีกลุ่มท่ีจดัตั้ งข้ึนทั้ง 14 กลุ่ม ลกัษณะการบริหารงานมกัเป็นบุคคลคนเดียวกัน  ท า

หนา้ท่ีทั้งเป็นประธาน กรรมการ สมาชิก และยงัมีการด าเนินงานหมุนเวียนเงินทุนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

ทั้งหมดมีลักษณะการด าเนินงานในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั และในท่ีน้ีจะวิเคราะห์บทเรียนการ

ด าเนินงานเฉพาะกลุ่มท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมีบทบาทส าคญั ซ่ึงมีจ านวน 14 กลุ่ม 

ทั้งน้ีเพื่อน าบทเรียนไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัส าหรับหมู่บา้นอ่ืนๆท่ีจะน าแนวไปปรับใชห้รือ

ทดลอง  

               จากผลการด าเนินงานของวิสาหกิจต่างๆ ของหมู่บา้นตน้แบบซ่ึงมีทั้งแรงจูงใจ เหตุผลใน
การก่อตั้งกลุ่ม ตลอดจนระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการด าเนินงาน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นวิธีการท่ีถูก
ปรับเปล่ียนมานานจนลงตวัและกลายเป็นกฎระเบียบท่ีสมาชิกยึดถือปฏิบติัได้ในปัจจุบนั เพราะ
ลักษณะการด าเนินงานของบ้านต้นแบบจะมีการประชุมใหญ่ทุกเดือน ทั้ งน้ีเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานระหวา่งเดือน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน หรือมีกิจกรรมหรืองาน   อะไรท่ีท า
ให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ ซ่ึงหากมีปัญหาหรืออุปสรรคการด าเนินงานแลว้ในท่ีประชุมหรือสมาชิก
จะร่วมกนัหาวธีิการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงถือไดว้า่วธีิการด าเนินงานต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม ลว้นไดผ้า่นการ
กลัน่กรอง ลองผดิ- ลองถูกมาแลว้ สามารถใชเ้ป็นตน้แบบในการปฏิบติัของหมู่บา้นอ่ืนๆ ไดเ้ลย แต่
การน าไปปรับใชก้บัหมู่บา้นอ่ืนๆ ควรมีการพิจารณาถึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการรวมกลุ่ม
เป็นหลกั และท่ีส าคญัควรพิจารณาถึงความพร้อม โดยเฉพาะความพร้อมดา้นจิตใจ ชาวบา้นตอ้งมี
จิตใจท่ียึดหลกัท่ีเรียกว่า “คุณธรรม 5 ประการ” ซ่ึงไดแ้ก่ 1) การมีจิตใจท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม 2) 
ความซ่ือสัตยไ์ม่คดโกง 3) มีความเห็นอกเห็นใจกนั 4) มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ 5) เม่ือ
เกิดอะไรข้ึนตอ้งพร้อมท่ีจะรับผิดชอบร่วมกนั จะไม่โยนความผิดให้คนใดคนหน่ึงรับผิดชอบ จาก
การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน ต่างเห็นวา่ซ่ึงหากหมู่บา้นอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการด าเนินงานตามรอยของหมู่บา้น
ตน้แบบ และถา้สามารถยึดหลกัคุณธรรม 5 ประการน้ีไดแ้ลว้ จะมีโอกาสในการประสบผลส าเร็จ
ไดอ้ยา่งแน่นอน                            
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มีความเช่ือมโยงกบัความเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2550)  ชุมชนเขม้แข็ง  คือชุมชนท่ีมีจิตส านึก
สาธารณะ มีความเอ้ืออาทร มีผูน้ าท่ีดี มีคุณธรรม เมตตาธรรม  รู้จกัวิเคราะห์ขอ้มูลของตนเอง มี
กระบวนการเรียนรู้ พฒันากิจกรรมบนพื้นฐานขอศกัยภาพชุมชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งสมดุล
และมีกระบวนการพฒันาและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 
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 ดงันั้น ชุมชนเขม้แข็งจึงเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งดา้นความคิด ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการ
คิดท่ีจะพึ่งตนเองใหไ้ดก่้อน ในเบ้ืองตน้ คิดท่ีจะแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นัและกนัตลอดจนตั้งอยูบ่น
เหตุผล และความสมดุลของแต่ละชุมชน 
 จากลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นว่า แนวทางการพฒันาชุมชนเขม้แข็งสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การประยุกตใ์ชป้รัชญาฯ ในระดบัครอบครัวและชุมชนนั้น 
ส่งเสริมการด าเนินชีวติของครอบครัวและชุมชนท่ีพอกินพอใชเ้ป็นพื้นฐาน  โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  
ขณะเดียวกนัผูท่ี้ฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเองไดแ้ลว้นั้นยอ่มสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้กบั
ชุมชนและสังคมได ้บนพื้นฐานของการแบ่งปัน ร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงทา้ยท่ีสุด
แลว้ก็จะน าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ และการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแก่นของแนวความคิดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
และความเขม้แขง็ของชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้น
ท่ี  2  คือการรวมกลุ่มและขั้นท่ี  3  มีการขยายผลเป็นเครือข่ายท่ีกวา้งข้ึนในสังคม 
 
การถอดบทเรียน 

                 ในหัวข้อต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์บทเรียนจากการด าเนินงานทั้งหมดของหมู่บ้าน
ตน้แบบ ไดแ้ก่ ปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท าให้การด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ประสบผลส าเร็จ ตลอดจน
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้งานส าเร็จได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานให้กบัหมู่บา้น
ทดลอง และหมู่บา้นอ่ืนต่อไป       การถอดบทเรียนการด าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บา้นคลองหวัชา้ง มีกระบวนการด าเนินงานดงัน้ี 

การเตรียมการถอดบทเรียน : กระบวนการด าเนินงานถอดบทเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
เค้นหาเอาค าตอบออกมาให้ได้  ผูว้ิจยัจึงตอ้งมีการเตรียมการซักซ้อมท าความเขา้ใจการท าหน้าท่ี
ถอดบทเรียน มีการแบ่งหน้าท่ีและก าหนดบทบาทของทีมงานถอดบทเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 1) 
หวัหน้าทีมหรือผูเ้อ้ือ 2) ผูอ้  านวยกระบวนการ 3) ผูจ้ดบนัทึก และ 4) ผูป้ระสานงาน โดยแบ่ง
กระบวนการถอดบทเรียนออกเป็น 3 ช่วง กล่าวคือ  
               ช่วงที่ 1  เป็นการท าความเข้าใจกับกลุ่มต่างๆ โดยให้ตวัแทนแต่ละกลุ่มเล่าเร่ืองหรือ
อธิบายในประเด็น 1) ความเป็นมาของกลุ่ม ก่อตั้งมาอยา่งไร 2) เหตุผลการก่อตั้งกลุ่มเพื่ออะไร เพื่อ
ใคร 3) ความคาดหวงัหรือเป้าหมายการด าเนินงานของกลุ่มเป็นอยา่งไร 4) แผนการด าเนินงานของ
กลุ่ม หรืออนาคตท่ีวางแผนการไวเ้ป็นอย่างไร และ 5) อธิบายผลการด าเนินงานในปัจจุบนัเป็น
อย่างไร   ทั้งน้ีท าให้กรรมการกลุ่มท่ีเขา้ร่วมมีสมาธิและมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นการถอดบทเรียนท่ี
ก าหนดไว ้ไดท้บทวนความรู้สึกและบทบาทของตนเองในกลุ่ม และยงัช่วยให้บรรยากาศการพูดคุย
เกิดความผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด และไม่เป็นทางการ และยงัท าให้คณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมเร่ิม
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ทบทวนท่ีมาท่ีไปและจุดมุ่งหมายของกลุ่ม และท าให้เกิดการสะทอ้น “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง” ของกลุ่ม
กบั “ความคาดหวงั” ของกลุ่ม 
 
              ช่วงที ่2  เป็นการเคน้หาค าตอบปัจจยัแห่งความส าเร็จ โดยมีขอ้ค าถามเพื่อถอดบทเรียน 
ดงัน้ี 1) จากผลการด าเนินงานท่ีกลุ่มเห็นวา่ประสบผลส าเร็จ มีปัจจยัหรือวธีิการใดท่ีท าใหง้านหรือ
กิจกรรมการด าเนินงานในปัจจุบนับรรลุเป้าหมายหรือส าเร็จตามวตัถุประสงค ์2) จากผลการ
ด าเนินงานท่ีกลุ่มเห็นวา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจาก
อะไร หรือมีสาเหตุ ปัจจยัใดท่ีท าใหง้านไม่ประสบผลส าเร็จ และ 3) ระบุปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้
กลุ่มประสบผลส าเร็จ โดยทั้ง 3 ขอ้ค าถามแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) 
ผูน้  า  3) สมาชิก 4) การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั และ   5) ปัจจยัภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก 
 
              ช่วงที ่3  เป็นการหาแนวทางหรือวธีิการแกไ้ขให้ประสบผลส าเร็จ มีขอ้ค าถาม ดงัน้ี  
 
              1) คณะท างานไดเ้รียนรู้อะไรจากการร่วมท างานกบักลุ่ม 2) คณะท างานมีขอ้เสนอแนะ
อะไร หากตอ้งท าโครงการน้ีอีกในอนาคต หรือหากมีหมู่บา้นอ่ืนน าไปปฏิบติัตาม 3) คณะท างาน
จะตอ้งด าเนินอยา่งไรท่ีจะท าใหส่ิ้งดีๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนอีก และจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 4) ส าหรับ
อุปสรรคท่ีท าใหก้ารท าโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวน้ั้น หากจะป้องกนั หรือหลีกเล่ียง
จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร และ 5) หลกัการท่ีเป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดของการท างาน อาจเป็นค าคมหรือ
ขอ้ความประทบัใจทีมงานถอดบทเรียน จากขอ้ค าถามเพื่อใหค้ณะกรรมการท่ีร่วมถอดบทเรียน ได้
สังเคราะห์ผลการด าเนินงานหรือบทเรียนการท างานดว้ยตนเอง ตลอดจนร่วมคิดและหาแนวทาง
ร่วมกนั หากตอ้งท าโครงการในลกัษณะเช่นน้ีอีกในอนาคต และยงัหาแนวทางเพิ่มเติมเพื่อยกระดบั
ส่ิงต่างๆ ท่ีดีใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก 
 

การถอดบทเรียนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้นตน้แบบ ในท่ีน้ีมีลกัษณะ
เป็นการจดัประชุมกลุ่มคณะกรรมการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นฝ่ายปฏิบติังานจริงของแต่ละวิสาหกิจ 
ประกอบดว้ยกรรมการในต าแหน่งเลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝ่ายจดัซ้ือ และผูข้ายหรือผูดู้แล
ร้าน มาร่วมเล่าเร่ือง แสดงความคิดเห็น เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากฝ่ายปฏิบติั โดยจะมีการ
แยกกลุ่มย่อยออกเป็น 2 ประเภทตามธุรกิจ ให้มีการเลือกหัวหน้าประจ ากลุ่มย่อย และเม่ือระดม
ความคิดเห็นออกมาเป็นถอดบทเรียนของกลุ่มยอ่ยแลว้ จะให้มีการน าเสนอบทเรียนของแต่ละกลุ่ม
ย่อย ทั้งน้ี เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการแลกเปล่ียนแนวคิดท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งได้รับทราบ
ร่วมกนั และหากมีขอ้เสนออ่ืนใด สามารถเสนอแนะเพิ่มเติมได ้ 
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การด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพือ่ถอดบทเรียน  มีกระบวนการดังนี ้
 

1) ช้ีแจงรายละเอียดและวตัถุประสงคข์องการจดัประชุม 

      หวัหน้าโครงการวิจยัช้ีแจงรายละเอียด วตัถุประสงค์ของการจดัประชุมให้คณะกรรมการท่ี
เขา้ร่วมประชุมทุกคนได้เขา้ใจ ตลอดจนอธิบายถึงกระบวนการถอดบทเรียนตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึง
กระบวนสุดทา้ยท่ีตอ้งมีการสรุปบทเรียน โดยมีผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดักลุ่มยอ่ยให ้ทั้งน้ีเน่ืองจากกรรมการ
หลายคนสับสน ไม่แน่ใจว่าตนเองตอ้งไปร่วมกลุ่มย่อยใด เพราะท าหน้าท่ีส าคญัๆ หลายกลุ่ม
ดว้ยกนั  

 
2) ด าเนินการจดัสัมมนากลุ่ม 

    การจดัประชุมกลุ่มย่อย จดัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีโรงประชุมเดียวกนั เน่ืองจากกรรมการบาง
คนรับผิดชอบดูแลหลายกลุ่มย่อย จึงต้องมีการร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะ
กรรมการเกือบทุกกลุ่ม แต่กลุ่มท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด คือ กลุ่มการเงิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลเอกสารส าคญั
ของการด าเนินงานหลายกลุ่มเช่นกนั จึงตอ้งเดินเวยีนเพื่อเขา้ร่วมกลุ่มยอ่ย ในระหวา่งการจดัประชุม
มีภาคีวจิยัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีเกษตรจากส านกังานเกษตร เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตลอดจนร่วมหาแนวทางในการด าเนินงานเพื่อเป็นบทเรียนส าหรับหมู่บ้านหรือชุมชนอ่ืนๆ ท่ี
ตอ้งการตั้งวิสาหกิจชุมชนเช่นเดียวกบัหมู่บา้นตน้แบบดว้ย ซ่ึงเป็นมุมมองจากนักวิชาการท่ีมอง
หรือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบา้นตน้แบบท่ีสามารถสะทอ้นภาพกลบัในวงกวา้งไดช้ดัเจน
และลึกซ้ึงยิ่ง ข้ึน  การจัดประชุมกลุ่มย่อยท าให้เ กิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
คณะกรรมการจากท่ีบางประเด็นไม่เคยน ามาพูดคุยกนั และกรรมการรู้สึกดีท่ีมีคนกลางซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกเขา้ร่วมจดัประชุมดว้ย เพราะนอกจากจะเป็นการถอดบทเรียนเพื่อน าไปเป็นตวัอยา่ง
ให้หมู่บ้านอ่ืนๆ แล้ว ยงัท าให้คณะกรรมการได้แลกเปล่ียนกันมากข้ึน เพราะการจัดประชุม
ประจ าเดือนท่ีผ่านมาไม่มีบุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม ท าให้บรรยากาศการประชุมเต็มไปดว้ย
ความเคร่งเครียด คิดหาทางออกไม่ไดห้รือท่ีเรียกวา่ “มืดแปดด้าน” พอมีบุคคลภายนอกเขา้ร่วมดว้ย 
ท าให้ได้แลกเปล่ียนความเห็นกนัทุกดา้นอย่างลึกซ้ึง ท าให้หาทางออกหรือแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาในอนาคตได ้เสมือนไดลุ้กข้ึนยืนมองผลงานของตนเอง พร้อมกบัมีพี่เล้ียงช่วยแนะน าอยู่
ขา้งๆ  
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สรุปผลการถอดบทเรียน 
สรุปผลการถอดบทเรียนจากการจดัประชุมกลุ่มเพื่อถอดบทเรียน แบ่งวิสาหกิจชุมชน

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และกลุ่มผูผ้ลิตหรือเกษตร สรุปผลเพื่อเป็นบทเรียน
ส าหรับหมู่บา้นทดลองและหมู่บา้นอ่ืนออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ปัจจยัท่ีท าให้งานหรือกิจกรรมบรรลุ
เป้าหมายหรือประสบผลส าเร็จ และ 2) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข ซ่ึงผลการจดัประชุมแต่ละ
กลุ่มสรุปไดด้งัน้ี  

 
                     4.1.สรุปผลการถอดบทเรียนกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 

คณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมถอดบทเรียนกลุ่ม ไดแ้ก่ ตวัแทนหรือกรรมการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ไดแ้ก่   1)ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 2) ท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ ์(โฮมสเตย ์) 3)  กลุ่ม

อนุรักษว์ฒันธรรม ไดแ้ก่ กลุ่มกลองยาวประยกุต ์

  4.1.1.ปัจจัยทีท่ าให้งานหรือกจิกรรมบรรลุเป้าหมายหรือประสบผลส าเร็จ 

สรุปผลการถอดบทเรียนปัจจยัท่ีท าให้งานหรือกิจกรรมบรรลุเป้าหมายหรือประสบผลส าเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

ตารางที ่1  ปัจจยัท่ีท าใหง้านส าเร็จในวสิาหกิจชุมชน 
วธีิการ/ปัจจัยทีท่ าให้งานส าเร็จ ปัจจัยทีส่ าคัญทีสุ่ด 

1. ดา้นการบริหารจดัการ : สมาชิกและคณะกรรมการทุกคนร่วมกนัรักษา
กฎระเบียบใหเ้คร่งครัดสมาชิก กรรมการ เลขาฯ ตอ้งช่วยเหลือกนัท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ยดึหลกัคุณธรรม 5 ประการคือ     
1.  มีความซ่ือสัตยต่์อกนั 
       2.  เสียสละเพื่อส่วนรวม 
       3.  รับผดิชอบร่วมกนั 
       4.  เห็นอกเห็นใจกนั 
       5.  ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2. ดา้นผูน้ า/กรรมการ: -มีความเสียสละ  มีความรับผดิชอบ  มีความซ่ือสัตย ์
3. ดา้นสมาชิก: ร่วมกนัสนบัสนุนร้านคา้ในกลุ่มดว้ยการร่วมกนัซ้ือสินคา้ 

4.  ดา้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั:มีการประชุมทุกวนัท่ี 2  ของเดือน 
เพือ่ร่วมปรึกษาปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข  มีการประกาศเสียงตามสาย
เพื่อประชาสัมพนัธ์และติดต่อกนัทุกวนั  มีการประชุมลบั (เฉพาะกรรมการ
ขาย) 

การประชาสัมพนัธ์ตอ้งเป็นไป
อยา่งสม ่าเสมอใหข้่าวสารอยา่ง
ต่อเน่ืองจนกลายเป็นกิจวตัร
ประจ าวนั 

5. ปัจจยัภายนอก-มี ธกส. เขา้มาสนบัสนุนทุนในการหมุนเวยีน 
- มีบริษทัปตท จ ากดัมหาชนใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณสร้างศูนย์

การเรียนรู้จ านวนเงิน 200,000 บาท 

หน่วยงานภาครัฐใหก้าร
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 
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ทีม่า : จากการประชุมกลุ่มยอ่ยผูน้ าวสิาหกิจชุมชน 
           1.ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหง้านส าเร็จสมาชิกและคณะกรรมการทุกคนตอ้ง

ร่วมกนัรักษากฎระเบียบใหเ้คร่งครัด และตอ้งช่วยเหลือกนัท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

           2.ดา้นผูน้ าหรือกรรมการ ตอ้งมีความเสียสละ มีความรับผดิชอบ และมีความซ่ือสัตย ์  

           3.ดา้นสมาชิก พบวา่ สมาชิกทุกคนร่วมกนัสนบัสนุนซ้ือสินคา้ในร้านคา้หรือสินคา้ของกลุ่ม 

           4. ดา้นการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั ส่ิงส าคญัคือกลุ่มตอ้งมีการประชุมอยา่งสม ่าเสมอทุก

เดือน เช่น ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นคลองหัวชา้งของหมู่บา้นตน้แบบมีการจดัประชุมทุกวนัท่ี 2  ของ

เดือนเพื่อใหส้มาชิกไดร่้วมปรึกษาปัญหา และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน  

           5. ดา้นปัจจยัภายนอก มี ธ.ก.ส. เขา้มาสนบัสนุนเงินทุน เพื่อใชใ้นการหมุนเวียน มีการปล่อย

เงินกู้ผ่านธนาคารชุมชน ขณะเดียวกนัองค์การบริหารส่วนต าบลก็ไดใ้ห้การสนับสนุนเงินลงทุน

สม ่าเสมอ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

             4.1.2.ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข กลุ่มวสิาหกจิชุมชน 5 ด้าน 
ดังนี ้
                1.ดา้นการบริหารจดัการ  ไดแ้ก่     (1)ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการคา้งจ่ายของสมาชิกมี
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แนวทางแกไ้ขจึงควรมีการตั้งกฎระเบียบถา้สมาชิกคา้งจ่ายเกิน 1 เดือน ใหถื้อเป็นการ
กูย้มื ใหคิ้ดดอกเบ้ียร้อยละ 2 บาท/เดือน  (2)เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวยีนท่ีใชซ้ื้อสินคา้มาขายไม่
เพียงพอ แนวทางแกไ้ขควรใหซ้ื้อสินคา้มาขายลดลงโดยเฉพาะสินคา้ท่ีมียอดขายต ่า ไม่ซ้ือสินคา้มา
เก็บไวห้รือสตอ๊กสินคา้มากเกินไป แต่ควรซ้ือตามเงินทุนท่ีมีอยู ่   (3) สินคา้บางประเภทราคาขาย
แพงเกินกวา่ทอ้งตลาด ท าให้สมาชิกไม่ซ้ือสินคา้เท่าท่ีควร แนวทางแกไ้ขควรขายสินคา้ราคาถูกกวา่
ทอ้งตลาด 
              2.ด้านผูน้ าหรือคณะกรรมการ ได้แก่  (1)คณะกรรมการไม่มีเวลาในการมาดูแลร้านค้า
เพราะมีภารกิจหลายอยา่ง แนวทางแกไ้ขจึงควรมีการเปล่ียนคณะกรรมการท่ีไม่มีเวลาดูแลร้านคา้ 
โดยการเลือกกรรมการคนใหม่ท่ีมีเวลาวา่งใหม้าด าเนินการแทน เพื่อใหก้ารท างานไม่ชะงกั   (2)เม่ือ
มีการเลือกตั้งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน จะเกิดการขดัแยง้ระหว่างคณะกรรมการภายในกลุ่มเกิดข้ึน 
ดงันั้นคณะกรรมการท่ีท างานร่วมกนัไม่ควรลงเลือกตั้งการเมืองทอ้งถ่ินแข่งขนักนัเอง  
              3.ดา้นสมาชิก  ไดแ้ก่  (1)สมาชิกบางคนท่ีมีรถยนตจ์ะไม่ซ้ือสินคา้ของกลุ่ม แต่จะซ้ือสินคา้
จากในเมือง ดังนั้ นจึงควรกระตุ้นและให้สมาชิกเห็นผลดีของการรวมกลุ่มกัน และช้ีให้เห็น
ผลตอบแทนท่ีจะกลบัคืนมาเม่ือปันผลส้ินปี    (2)สมาชิกไม่มีเงินสดในการซ้ือสินคา้จึงมีการขอ
เครดิตเกิดข้ึน การแกไ้ขควรตั้งกฎระเบียบให้เงินท่ีคา้งจ่ายกลายเป็นเงินกู ้และคิดดอกเบ้ียร้อยละ 2 
บาทต่อเดือน 
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               4.ดา้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั คือ การประกาศเสียงตามสายไดย้ินไม่ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี 
สมาชิกบางคนไม่ไดย้ิน ดงันั้น สมาชิกท่ีไดรั้บข่าวสารช่วยกนักระจายข่าวหรือประชาสัมพนัธ์ให้
สมาชิกท่ีไม่ทราบข่าวสารแบบปากต่อปาก 
                 5.ดา้นปัจจยัภายนอก คือ เศรษฐกิจของประเทศมีการถดถอยท าให้รายไดข้องลูกหลานท่ี
เคยส่งมาใหค้รอบครัวลดต ่าลง ส่งผลให้ร้านคา้ชุมชนขายสินคา้ไดน้อ้ยลง แต่ท าให้มียอดซ้ือคา้งจ่าย
เพิ่มข้ึน ดงันั้น คณะกรรมการควรให้ความเห็นอกเห็นใจกนัมากข้ึน ยอมให้มีเงินเครดิตแต่สมาชิก
ตอ้งช าระเม่ือครบ 1 เดือน และควรเน้นย  ้าให้สมาชิกซ้ือสินคา้เฉพาะท่ีจ าเป็น ใช้เงินและใช้สินคา้
อยา่งประหยดั เห็นคุณค่า ด าเนินชีวติโดยยดึปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหม้ากๆ 
ตารางที ่2 ปัญหา อุปสรรค และวธีิการแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงานวสิาหกิจชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรค วธีิ/แนวทางการแก้ไข 
1. ดา้นการบริหารจดัการ  

-การคา้งจ่ายของสมาชิก 
- ตั้งกฎระเบียบถา้คา้งเกิน 1 เดือน คิดดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 2 บาท/เดือนลดการซ้ือสินคา้ท่ียอดขาย
ต ่า 

2. ดา้นผูน้ า/คณะกรรมการ 
- คณะกรรมการไม่ค่อยมีเวลาในการมา

ดูแลร้านคา้เพราะมีภารกิจหลายอยา่ง 

 
- มีการเปล่ียนต าแหน่ง ถา้มีกรรมการคนไหนไม่

วา่งก็ใหต้วัแทนอีกคนมาด าเนินการแทน 

3. สมาชิก 
- สมาชิกท่ีมีรถยนตจ์ะไม่ซ้ือสินคา้ของ

กลุ่ม แต่จะไปซ้ือสินคา้จากในตวัเมือง 

 
- กระตุน้ใหส้มาชิกซ้ือสินคา้จากกลุ่ม ช้ีใหเ้ห็น

ผลดี และผลตอบแทนท่ีไดเ้ม่ือปันผลส้ินปี 

4. การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั 
- การประกาศเสียงตามสายไดย้นิไม่ทัว่ถึง

ทุกพื้นท่ี สมาชิกบางคนไม่ไดย้นิ 

- สมาชิกท่ีไดรั้บข่าวสารควรกระจายข่าวหรือ

ประสานงานใหส้มาชิกท่ีไม่รับทราบข่าวสาร

เพื่อใหท้ราบอยา่งทัว่ถึงกนั 

5. ปัจจยัภายนอก 
- ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยท าใหร้ายไดข้อง

สมาชิกและครอบครัวลดต ่าลง  

 
- การใหเ้ครดิตต่อการซ้ือสินคา้ ประชาสัมพนัธ์

ใหส้มาชิกใชเ้งินและใชสิ้นคา้ท่ีจ าเป็น  

ทีม่า : จากการประชุมกลุ่มยอ่ยผูน้ าวสิาหกิจชุมชน 
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              4.2 สรุปผลการถอดบทเรียนกลุ่มผู้ผลติและกลุ่มเกษตร 

             ปัจจยัท่ีท าใหง้านหรือกิจกรรมบรรลุเป้าหมายหรือประสบผลส าเร็จ  คณะกรรมการท่ีเขา้

ร่วมถอดบทเรียนกลุ่มผูผ้ลิตและเกษตร ไดแ้ก่ ตวัแทนหรือกรรมการจากก1) กลุ่มหตัถกรรม ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มทอผา้เช็ดเทา้บา้นคลองหวัชา้ง( OTOP 3  ดาว) (2)  กลุ่มเกษตร ไดแ้ก่  1)กลุ่มเพาะเห็ดฟาง –

เพาะเห็ดกอ้น  2) กลุ่มปลูกพชืผกัสวนครัว 3) กลุ่มเล้ียงกระบือ 4)กลุ่มเล้ียงไก่-เล้ียงเป็ด5)กลุ่มท า

นา-ท าสวน  6) กลุ่มเล้ียงกบ-เล้ียงปลา  7) กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไดแ้ก่กลุ่มปลูกตน้ไมเ้ศรษฐกิจ ( 

ไมข้ดุลอ้ม ) 8)  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 9)กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ 10) กลุ่มหญา้แฝก   

 

ตารางที ่3 แสดงปัจจยัท่ีท าใหง้านส าเร็จของผูผ้ลิตและกลุ่มการเกษตร 

วธีิการท าหรือปัจจัยทีท่ าให้งานส าเร็จ ปัจจัยทีส่ าคัญทีสุ่ด 

1.  ด้านการบริหารจัดการ  
- มีการบริหารจดัการดว้ยหลกัคุณธรรม 5 ประการ  

- เอ้ือเฟ้ือ อนุโลม มีการยดืหยุน่ ประนีประนอม 

- มีสัจจะต่อกนั  ทุกคนมีความตั้งใจท่ีตอ้งการใหก้ลุ่มอยูร่อด  

- ความจริงใจต่อกนั ท าใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนัในภายหลงั 

หลกัคุณธรรม 5 ประการ 
1. มีความซ่ือสัตย ์ 
2. ความเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม  
3. ความรับผดิร่วมกนั  
4. ความเห็นอกเห็นใจ

กนั 
5. ความไวว้างใจกนั 

2.  ด้านผู้น า/กรรมการ 
- มีความเสียสละ   ท าดีเป็นตวัอยา่ง (กูย้มืเงินแลว้ก็ตอ้งจ่ายคืนตาม

ก าหนด) 

- โปร่งใส ตรวจสอบได ้  มีการท าบญัชี (หากท าไม่ได ้ตอ้งหาคน

อ่ืนมาช่วยท า) 

 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

3.  ด้านสมาชิก 
- ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ไม่มีความขดัแยง้ 

- มีจิตอาสาท่ีจะท างานเพื่อส่วนรวม 

พดูภาษาเดียวกนั ไม่
ขดัแยง้กนั 
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- ไม่อิจฉา นินทาคนอ่ืน ไม่เป็นนกัร้องเรียน 

- ไม่ซ ้ าเติมเม่ือเกิดความผิดพลาด  

4.  การติดต่อส่ือสารระหว่างกนั 
- มีการประชุมสรุปงานเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง มีการ

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางต่างๆ ระหวา่งคณะกรรมการทุก 2 

สัปดาห์ 

- ระหวา่งวนัหรือสัปดาห์ หากเกิดปัญหาจะมีการพูดคุยทนัที 

การพดูคุย หารือกนั
ตลอดเวลา  ไม่เก็บไวค้น
เดียว 

5.  ปัจจัยภายนอก 
- มี ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินทุนส าคญั 

- มีเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานเกษตรอ าเภอ ใหค้  าปรึกษา แนะน า

อยา่งสม ่าเสมอผูน้ ากลุ่มมีการศึกษาดูงานนอกพื้นท่ี อยา่งนอ้ยปี

ละ 1 คร้ัง 

- หน่วยงานราชการจากส่วนกลาง เช่น ส านกังาน กปร. ช่วย

สนบัสนุน 

-  มีการจดัสรรพื้นท่ีใชส้อยให้เป็นท่ีสาธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ท าใหส้ามารถจดักิจกรรมเป็นศูนยเ์รียนรู้ไดดี้ 

การสนบัสนุนของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง  

ทีม่า : จากการประชุมกลุ่มยอ่ยผูน้ ากลุ่มการเกษตร 
 
4.2.1ปัจจัยทีท่ าให้งานหรือกิจกรรมบรรลุเป้าหมายหรือประสบผลส าเร็จ 
                 สรุปผลการถอดบทเรียนได้ดังน้ี ปัจจยัท่ีท าให้งานหรือกิจกรรมบรรลุเป้าหมายหรือ

ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

                  1.ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ การบริหารจดัการตอ้งยดึหลกัคุณธรรมไดแ้ก่ 

 (1)ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  ความรับผดิร่วมกนั  ความเห็นอกเห็นใจกนั และความ

ไวว้างใจกนั   (2)  ความเอ้ือเฟ้ือ การอนุโลม ให้อภยั มีการยืดหยุ่น ไม่เคร่งครัดกฎระเบียบ

จนเกินไป และประนีประนอม   (3)มีสัจจะต่อกนั ทั้งคณะกรรมการและสมาชิกตอ้งมีสัจจะต่อกนั 

54

DP
U



ท าตามท่ีเคยตกลงหรือให้สัญญากนัไว ้ทั้งดว้ยวาจาและเอกสาร     (4) แสดงให้เห็นความมีน ้ าใจ

และจริงใจต่อกนั จึงท าใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนัและเกิดความไวว้างใจกนัตามมา 

                ปัจจยัท่ีผูร่้วมถอดบทเรียนเห็นวา่ส าคญัท่ีสุดคือ หลกัคุณธรรม สมาชิกและคณะกรรมการ
ทุกคนตอ้งเกิดความรู้สึก แลว้จะท าใหก้ารท างานของกลุ่มบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการก็จะท างาน
ง่ายข้ึน หากสมาชิกเกิดความไวว้างใจกัน และสมาชิกก็จะรู้สึกว่ากลุ่มสามารถพึ่ งพาได้เม่ือ
เดือดร้อน หากคณะกรรมการมีความเห็นอกเห็นใจกนั การท างานดว้ยความเสียสละเพื่อส่วนรวม มี
ความตั้งใจจริง หวงัให้กลุ่มอยูร่อดได ้เห็นความส าคญัของกลุ่มมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวั  และ
กลุ่มก็จะยิ่งประสบผลส าเร็จได้ ถ้าทั้งคณะกรรมการและสมาชิกมีความซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบ
ร่วมกนั 
               2.ดา้นผูน้ า/คณะกรรมการ พบวา่กลุ่มจะประสบผลส าเร็จไดผู้น้  ากลุ่มตอ้งมี (1) ความเสียสละ 
(2) ท าดีเป็นตวัอยา่ง เช่น หากคณะกรรมการกูย้มืเงินดว้ย ตอ้งช าระหรือจ่ายคืนก่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ 
โดยไม่ตอ้งให้มีการตามหน้ี (3) โปร่งใส ตรวจสอบได ้ (4) มีการท าบญัชีและหากท าไม่ไดห้รือไม่
เป็นตอ้งให้คนอ่ืนมาช่วย ซ่ึงปัจจยัท่ีผูร่้วมถอดบทเรียนเห็นว่าส าคญัท่ีสุดคือ คณะกรรมการตอ้ง
ท างานดว้ยโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
                 3.ดา้นสมาชิก พบวา่กลุ่มจะประสบผลส าเร็จไดส้มาชิกตอ้งให้ความร่วมมือกนัเป็นอยา่ง

ดี  ไม่มีความขดัแยง้ระหว่างกนั หากมีปัญหาตอ้งรีบพูดคุยกนั เพื่อจบปัญหาให้เร็วท่ีสุด อย่าให้

ปัญหาหรือเร่ืองขดัแยง้เร่ืองเล็กๆ กลายเป็นเร่ืองใหญ่  ทุกคนเช่ือมัน่ในกระบวนการท างานของกลุ่ม 

ว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดอ้ย่างแน่นอน ทุกคนมีความตั้งใจ และตอ้งการให้กลุ่มอยู่รอด เพราะหากกลุ่มอยู่รอด

หมายถึงสมาชิกทุกคนก็อยู่รอดไดเ้ช่นกนั เพราะทุกคนเป็นเจา้ของกลุ่มเหมือนกนัมีจิตอาสาท่ีจะ

ท างานเพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ไม่อิจฉา หรือนินทาคนอ่ืน เช่น หากเพื่อน

สมาชิกหรือกรรมการได้เงินปันผลมาก หรือแม้แต่เร่ืองส่วนตวัไม่ควรน ามานินทา ไม่เป็นนัก

ร้องเรียน หรือผูค้ดัคา้น เม่ือมีการเสนอแนวคิดหรือวิธีการท างานใดๆ เพื่อส่วนรวม หากสมาชิก

ไม่ไดร่้วมท างานดว้ยไม่ควรหาขอ้โตแ้ยง้หรือคดัคา้นทั้งท่ีการท างานยงัไม่เกิดข้ึน แต่ควรให้การ

สนบัสนุนเพื่อใหง้านเกิดข้ึน แต่ถา้เกิดข้ึนแลว้และผลการท างานไม่ดีก็ไม่ควรซ ้ าเติม แต่ควรให้อภยั

และก าลงัใจในการหาแนวทางแกไ้ขต่อไป    ไม่ซ ้ าเติมคนอ่ืนเม่ือการท างานเกิดความผดิพลาด    

             4.  ด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  มีการประชุมสรุปงานเป็นประจ าทุกเดือนโดย

ก าหนดให้เป็นทุกวนัท่ี 2 ของเดือน เป็นการจดัประชุมใหญ่ประจ าหมู่บา้น ท่ีท าให้สมาชิกและ

คณะกรรมการทุกกลุ่มอาชีพไดม้าพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาและ
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หาทางออกร่วมกัน  และยงัท าให้สมาชิกได้พบปะกัน เกิดการเก็บเงินสัจจะออมทรัพยไ์ปด้วย จน

กลายเป็นกิจวตัรประจ าเดือนส าหรับสมาชิกทุกคน และทุกคนก็จะจดัการเวลาให้วา่งในวนัท่ีตอ้งมีการ

ประชุมใหญ่กนั    มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางต่างๆ ระหวา่งคณะกรรมการทุก 2 สัปดาห์ 

เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาภายหนา้ไปก่อนท่ีจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการท่ีท างานรู้สึก

ว่าตนไม่ตอ้งรับผิดชอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดย กรรมการจะไม่เก็บปัญหาไวค้นเดียว ทุกคนจะตอ้ง

ร่วมกนัรับผดิชอบ  

                 5. ปัจจยัภายนอกมีเครือข่ายเร่ืองเงินทุนภายนอก มี ธ.ก.ส. เขา้มาสนบัสนุนเงินทุน เพื่อ

ใชใ้นการหมุนเวียน มีการปล่อยเงินกูผ้า่นธนาคารชุมชน ขณะเดียวกนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลก็

ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินลงทุนสม ่าเสมอ รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่4  แสดงปัญหา อุปสรรค และวธีิการแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงานกลุ่มการเกษตร 
ปัญหาและอุปสรรค วธีิ/แนวทางการแก้ไข 

1. การบริหารจัดการ 

การจ าหน่ายสินคา้เป็นเพียงเฉพาะกลุ่ม ท าให้

ตลาดแคบ ยงัไม่สามารถขยายสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั

ในวงกวา้ง 

กลุ่มขาดความรู้ดา้นเทคนิคการคา้ขาย ไม่ทนั

พอ่คา้คนกลาง 

- ควรสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงาน และกบั

วสิาหกิจชุมชนในหมู่บา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

- ผูน้ าควรไดรั้บการอบรมความรู้ดา้น

การตลาดเพิ่มเติม  

2. ผู้น า/กรรมการ 

-ผูน้ าขาดประสบการณ์ดา้นการคา้ขาย และยงัขาด

ความรู้ท่ีชดัเจนขาดการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อคน

รุ่นหลงัเพื่อสืบสานต่อไป 

-ผูน้ ากลุ่มและกรรมการบางคนยงัขาดการรับฟัง

ความคิดเห็นของคนอ่ืนและการตดัสินใจ มี

อารมณ์ แปรปรวน ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 

 
-   ควรให้การอบรมเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาด
แก่ผูน้ าแต่ละกลุ่มเพื่อการตั้งราคาขายและวาง
แผนการจดัจ าหน่ายท่ีถูกตอ้ง 
-    ควรจดัอบรมให้ความรู้เร่ือง “ภาวะผูน้ า” 
ใหรู้้จกัการบริหารจดัการหรือการเป็นผูน้ าท่ีดี  
-  ควรถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้แก่คนรุ่น
หลัง เปิดโอกาสให้ท างาน โดยไม่ยึดติดกับ
ความอาวโุส 
-ในแต่ละกลุ่มควรมีคณะกรรมกรรมการเพศ
หญิงกับเพศชายจ านวนเท่ากัน เพื่อระดม
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ความคิดและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
3.สมาชิก   -ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่เรียนต่อใน
ระดบัสูงข้ึน และหลีกเล่ียงการเรียนสาขาวชิา
การเกษตร ท าใหต้อ้งไปท างานท่ีอ่ืนไม่กลบับา้น
เกิด  
-คนในชุมชนไม่อยากกลบัมาท างานบา้นเกิด 

เพราะในชุมชนเป็นเหมือนญาติพี่นอ้ง ซ่ึงท าให้

ขาดความเคารพในต าแหน่งหนา้ท่ี 

ควรจดัใหค้นรุ่นใหม่ไดศึ้กษาวธีิการท างาน
ของวสิาหกิจชุมชน ใหไ้ดเ้รียนรู้การท างาน
ต่อไป  
-ไม่ผลกัดนัใหลู้กหลานไปท างานท่ีอ่ืน  
-คนในชุมชนควรตระหนกัต่อหนา้ท่ีของ

ลูกหลานเพื่อท าใหอ้าชีพต ารวจ ครู เจา้หนา้ท่ี 

อบต. ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่อชุมชนท่ีตนเกิด 

4.การติดต่อส่ือสารระหว่างกันการจดัประชุมมกั

ท าใหเ้กิดการโตแ้ยง้ บรรยากาศตึงเครียด เพราะ

เป็นการประชุมเฉพาะคนท างาน ซ่ึงมกัมองไม่

เห็นทางออก 

- ควรมีบุคคลภายนอกท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย

เขา้ร่วมประชุมเพื่อเป็นคนกลางในการ

พดูคุย เจรจา การประชุมจะหาทางออกได ้

5. ปัจจัยภายนอก 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพโดยใชว้ตัถุดิบจากภายนอก ไม่ใช้วตัถุดิบ
ท่ีหาไดใ้นชุมชนท าใหส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนการ
ผลิตปุ๋ย 

-  

 
- ควรใชว้ตัถุดิบภายในชุมชนแทนการใช้

วตัถุดิบจากภายนอก  

- ผลกัดนัใหช้าวบา้นน าเศษอาหารหรือก่ิงไม้

มาผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 
ทีม่า : จากการประชุมกลุ่มยอ่ยผูน้ าวสิาหกิจชุมชนประเภทผูผ้ลิตและกลุ่มการเกษตร 
4.2.2 ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข  5 ด้าน ได้แก่  

                 1.ดา้นการบริหารจดัการ  ไดแ้ก่  ตลาดของกลุ่มผูผ้ลิตยงัแคบ การขายและรวบรวม
ผลผลิตเป็นเพียงการรับซ้ือจากสมาชิกหรือประชาชนในต าบลเท่านั้น ยงัไม่สามารถขยายตลาดให้
ต่อเน่ืองถึงระดบัอ าเภอหรือระดบัจงัหวดัได ้ดงันั้น กลุ่มควรมีการสร้างเครือข่ายกบัวิสาหกิจชุมชน
อ่ืนๆ เพื่อเช่ือมโยงตลาด และขยายตลาดให้กวา้งยิ่งข้ึน  กลุ่มยงัขาดเทคนิคด้านการค้าขาย 
โดยเฉพาะการคา้ขายขา้วยงัไม่ทนัเล่ห์เหล่ียมของพ่อคา้คนกลางอย่างธุรกิจขนาดใหญ่ ท าให้การ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไปขายให้ร้านคา้ขนาดใหญ่ตอ้งถูกกดราคา ท าให้ราคาขายเท่ากบัการ
แยกกนัขาย จึงท าใหส้มาชิกบางคนท่ีตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว น าสินคา้ไปขายเอง วธีิการแกไ้ข 
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คือ ผูน้ ากลุ่มควรศึกษาอบรมเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาด การคา้ การขาย และสมาชิกเองก็ควรมีความ
ซ่ือสัตย ์ไวว้างใจให้กลุ่มเป็นผูด้  าเนินการขายผลผลิตแทน ทั้งน้ีกลุ่มจะไดมี้ผลผลิตสินคา้จ านวน
มากพอท่ีจะต่อรองราคากบัพอ่คา้คนกลางได ้
            2. ดา้นผูน้ า/กรรมการ ไดแ้ก่   ควรสรรหาและฝึกคณะกรรมการรุ่นใหม่ท่ีกลา้แสดงออก กลา้
แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นตวัแทนต่อไป    ควรชักจูงให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทหน้าท่ีเป็น
กรรมการกลุ่มเพื่อเรียนรู้งาน และสืบทอดงานต่อไป และควรจดัอบรมภาวะผูน้ าให้แก่คนรุ่นหลงั ชกั
จูงใหเ้ขา้มาท างาน โดยไม่ยดึติดกบัอายหุรืออาวโุส 
           3.  ดา้นสมาชิก  ไดแ้ก่  ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และหลีกเล่ียงการเรียน
สาขาวชิาการเกษตร และเม่ือเรียนจบการศึกษาก็ตอ้งไปท างานท่ีอ่ืนไม่กลบับา้นเกิด ท าให้สมาชิกท่ี
มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงคนรุ่นเก่าท่ีขาดการศึกษา ท าให้การพัฒนาไม่ทันตามยุคสมัย แนว
ทางแก้ไข ควรโน้มน้าวหรือพูดคุยกนัไม่ผลกัดนัให้บุตรหลานไปท างานท่ีอ่ืน   คนในชุมชนไม่
อยากกลบับา้นเกิด อนัเน่ืองจากท างานยากเพราะในชุมชนเป็นเหมือนญาติมิตรซ่ึงท าให้การท างาน
ไม่มีประสิทธิภาพขาดความเคารพในต าแหน่งหนา้ท่ีจากชุมชนตนเอง แนวทางในการแกไ้ขควรจดั
ให้คนรุ่นใหม่ไดศึ้กษาวิธีการท างานของแต่ละกลุ่มเพื่อคนรุ่นใหม่จะไดเ้รียนรู้และไม่ทิ้งบา้นเกิด 
และคนในชุมชนควรตระหนกัต่อหนา้ท่ีของลูกหลานเพื่อท าให้อาชีพต ารวจ ครู เจา้หนา้ท่ี อบต. ได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อชุมชนท่ีตนเกิด 
                4.  ด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน ปัญหาท่ีพบคือ การจดัประชุมมกัท าให้เกิดการ
โต้แยง้ และทะเลาะกันบ้าง เพราะเป็นการประชุมเฉพาะคนท างาน ซ่ึงมกัมองไม่เห็นทางออก 
วิธีการแก้ไขควรมีบุคคลภายนอกท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้ร่วมประชุมเพื่อเป็นคนกลางในการ
พดูคุย เจรจา การประชุมจะหาทางออกได ้
                5.  ดา้นปัจจยัภายนอก เคยมีหน่วยงานเขา้มาส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ แต่เป็นการใช้
วตัถุดิบจากภายนอก ไม่ใช้วตัถุดิบในชุมชน ท าให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตปุ๋ย แนว
ทางแกไ้ขควรปรับใชว้ตัถุดิบทดแทนท่ีหาไดใ้นชุมชน เช่น เศษอาหาร ก่ิงไม ้ใบหญา้ เพื่อเป็นการ
ลดตน้ทุนการผลิต 
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สรุปผลการถอดบทเรียน 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดบัวิสาหกิจชุมชน และ
ระดบัหมู่บา้น จากการถอดบทเรียนและการศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
การศึกษาบริบทชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ของหมู่บา้นตน้แบบ พบวา่ 

1) หมู่บ้านต้นแบบเป็นหมู่บ้านท่ี ประชาชนส่วนใหญ่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน ้ าใจ มีความรัก ความสามคัคี เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ ตลอดจนลกัษณะนิสัยส่วนบุคคลท่ีสืบทอด

กนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประกอบกบัหลกัคุณธรรม 5 ประการท่ีประชาชนทุกคนยึดถือและปฏิบติั

อย่างเคร่งครัด ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัจจยัส าคญัส่งเสริมและสนับสนุนกันจนท่ีท าให้การด าเนินงาน

ประสบผลส าเร็จได ้แมจ้ะผา่นปัญหาอุปสรรคมากมายก็ตาม 

            1)การพฒันาหมู่บา้นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้นตน้แบบ เป็น

การพฒันาท่ีครบทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากการ

พฒันาดา้นเศรษฐกิจก่อน พอเศรษฐกิจดี มีความมัน่คง เร่ิมเกิดแนวคิดในการพฒันาดา้นสังคม 

และต่อด้วยการพฒันาและอนุรักษ์ด้านวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม แต่ในระหว่างการพฒันา

หมู่บา้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ดา้น ลว้นเกิดจากแรงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั

ตลอดเวลา ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนในหมู่บา้นมีประเพณี วฒันธรรมท่ีเนน้เร่ืองคุณธรรม ความ

ซ่ือสัตย ์มีน ้าใจต่อกนัเป็นพื้นฐาน 

                         2)ลกัษณะหมู่บา้นตน้แบบเป็นหมู่บา้นวสิาหกิจชุมชนท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้เพราะ

ท ากิจการครบวงจร มีผูผ้ลิต ผูซ้ื้อ ผูข้ายอยา่งครบครัน ท าให้เงินโดยเฉพาะก าไรไม่ร่ัวไหลออกนอก

ชุมชน โดยเฉพาะเม่ือเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ท าให้มีคณะศึกษาดูงานอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 3 คณะ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กิจการต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนได้รับการ

สนบัสนุนมากข้ึน เพราะการมีคณะศึกษาดูงานท าให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เกิดการแบ่งงานกนั

ท าในรูปของกลุ่มต่างๆ เช่น การจดักิจกรรมเพื่อตอ้นรับทั้งอาหารและสถานท่ี และรายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ชุมชน ส่งผลใหป้ระชาชนมีอาชีพมัน่คงยิง่ข้ึนดว้ย 

                        3) ปัจจุบนัหมู่บ้านต้นแบบมีผูใ้หญ่บ้านเป็นผูน้ าท่ีโดดเด่นและสร้างช่ือเสียงใน

ระดบัประเทศ จึงเป็นท่ีน่ากงัวลวา่หากผูน้ าชุดน้ีหมดไปแลว้ วิสาหกิจชุมชนจะสามารถด ารงอยูไ่ด้

หรือไม่ ขณะท่ีคนรุ่นหลงัในหมู่บา้นก็ไม่กลา้มาศึกษาเรียนรู้ เพราะเกรงวา่จะท าไดไ้ม่ดีเท่ากบัคน
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เดิม ประกอบกบัยงัไม่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมได้เท่ากบัผูน้ าคนเดิม ท่ียงัตอ้งการความสุข

ส่วนตวัมากกวา่การเสียสละเพื่อส่วนรวม 

                          4) ลูกหลานรุ่นหลงัส่วนใหญ่ไปเรียนหนงัสือต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และเม่ือเรียนจบ

มักไปท างานในเมืองใหญ่ ไม่ได้กลับมาท าอาชีพเกษตรสืบทอดจากบรรพบุรุษ จึงยิ่งท าให้

ประชากรโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในหมู่บา้นลดลงเร่ือยๆ สมาชิกจึงได้แต่ฝาก

ความหวงัไวก้ับส่วนราชการควรจดัให้มีการสนับสนุนแรงงานสู่ท้องถ่ิน (โครงการคืนคนให้

ชุมชน) ใหท้อ้งถ่ินบริหารงานจดัการแรงงานเอง  

                             5)วิธีการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ยงัให้ความส าคญักบัเงิน ทั้งน้ี

เพื่อให้กลุ่มเกิดข้ึนและอยู่รอดได ้ผูน้ าหรือคณะกรรมการใชเ้งินเป็นส่ือกลางในการชกัน าหรือหา

แนวร่วม จดัให้เบ้ียประชุมเพื่อให้ผูน้  าฝ่ายอ่ืนๆ ในชุมชนหรือแม้แต่สมาชิกเข้าร่วม ทั้ งน้ีเพื่อ

ตอ้งการใหก้ารท างานราบร่ืน และปราศจากขอ้กล่าวหาหรือนินทาจากสมาชิก 

                       6)ลกัษณะการบริหารจดัการกลุ่ม ตวัแทนหรือคณะกรรมการในการท างานหลกัๆ ยงั

เป็นคนกลุ่มเดิม หรือคนเดียวแต่ตอ้งท างานหลายกลุ่ม และเป็นเครือญาติแลว้แนะน ากนัมา ท าให้

เป็นความรู้สึกแตกแยกทางเครือญาติเกิดข้ึน ท่ีไม่ไดก้ระจายงานหรือแบ่งงานใหก้บัคนกลุ่มอ่ืนๆ ใน

หมู่บา้นได้เขา้มาท างาน ขณะเดียวกนัผูน้ าท่ีเป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งกลุ่มในช่วงแรกไม่แน่ใจว่ากลุ่มจะ

ประสบผลส าเร็จ จึงไม่กลา้ไปชวนคนอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติเขา้มาร่วมท างานดว้ย จึงไดแ้ต่ชวนเครือญาติ

เขา้มาร่วมท างานก่อน แต่หลงัจากท่ีกลุ่มเร่ิมประสบผลส าเร็จและเกิดการขยายกิจการข้ึนเร่ือยๆ 

ประชาชนกลุ่มอ่ืนท่ีไม่เคยเขา้มาร่วมดว้ยกลบัไม่กลา้เขา้มาร่วมงาน เพราะเกรงจะถูกกล่าวหาว่า 

“ชุบมือเปิบ” 

                          7)สินคา้ชุมชนมีตลาดแคบ ขายเฉพาะคนในชุมชน ค าสั่งซ้ือมีเพียงเฉพาะคนใน

ชุมชน ฉะนั้นจึงควรยกระดบัสินคา้ไปสู่ภายนอกชุมชน โดยการสร้างเครือข่ายเพื่อหาตลาดภายนอก

ใหก้บักลุ่ม ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มมีค าสั่งซ้ือไม่จ  ากดัและเป็นวงกวา้งมากข้ึน 

                           8)กลุ่มผลิตสินคา้เกษตรขาดแรงงาน เน่ืองจากสมาชิกไม่มาท างานกบักลุ่ม เพราะ

เห็นวา่ค่าจา้งต ่าเม่ือเทียบกบัการรับจา้งอ่ืนๆ และกลุ่มก็ไม่สามารถจา้งแรงงานท่ีไม่ใช่สมาชิกหรือ

คนภายนอกได้  ท่ีผ่านมากลุ่มไดข้อความร่วมมือให้สมาชิกท างานนอกเวลา และหากมีค าสั่งซ้ือ

มากๆ ก็จะต่อรองลูกคา้ให้ยืดเวลาให้ ซ่ึงเป็นเพียงวิธีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีไม่สามารถแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีเพราะหมู่บา้นตน้แบบมีขอ้จ ากดัดา้นแรงงาน และเป็นหมู่บา้นคลองหวัชา้ง
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เพียงหมู่บา้นเดียวท่ีอยูใ่นต าบล ท าให้ความสัมพนัธ์หรือความสามารถในการดึงแรงงานหรือสมาชิก

จากหมู่บา้นอ่ืนๆ มาร่วมดว้ยเป็นไปไดย้าก 

                      9) กลุ่มวสิาหกิจ ยงัขาดประสบการณ์และกลยทุธ์การตลาดไม่เก่งเหมือนธุรกิจเอกชน 

จึงควรมีวิธีแกไ้ขปัญหาโดย 1) การเปิดร้านจ าหน่ายเอง แต่การด าเนินงานก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ

เท่าท่ีควรเพราะลูกคา้ยงัจ ากดัเฉพาะในชุมชน ท าใหป้ริมาณสินคา้ยงัไม่มากพอท่ีจะท าก าไรได ้และ 

2) สร้างเครือข่ายผูค้า้กบักลุ่มอ่ืนๆ ระดบัอ าเภอและจงัหวดั 

                        10)การประชุมของสมาชิกกลุ่มแต่ละคร้ัง สมาชิกส่วนมากไม่กลา้แสดงความคิดเห็น 

ท าให้ไม่เกิดการแลกเปล่ียนความเห็นระหว่างกนัเท่าท่ีควร บรรยากาศการประชุมมกัเต็มไปดว้ย

ความเคร่งเครียดและวนเวยีนกบัแนวทางแกไ้ปปัญหาแบบเดิม เสมือนกบัสมาชิกมองปัญหาไม่เห็น

เพราะคนมองปัญหาอยูใ่นต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ปัญหา หรือการแกไ้ขปัญหาตอ้งออกมายืนมองขา้งนอก

บา้ง อยา่มองจากภายในเพียงอย่างเดียว ฉะนั้น การประชุมเพื่อหารือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาแต่ละคร้ัง

จึงควรมีบุคคลภายนอกเป็นส่ือกลาง ท่ีจะช่วยปลุกระดมความคิดเห็นของสมาชิกออกมา 

เช่นเดียวกบัลกัษณะการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนของโครงการวจิยั 

สรุปบทเรียนท่ีไดจ้ากหมู่บา้นตน้แบบตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ จนสามารถขยายกิจการไดอ้ยา่ง
ครบวงจรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งนั้น เป็นการท างานอยา่งเป็นขั้นเป็น
ตอนตามล าดบั เร่ิมมาจากความตอ้งการของคนในชุมชนวงแคบๆ หรือจากปัญหาจุดเล็กๆ แลว้ค่อย
แกไ้ขกนัไปเร่ือยๆ ใช้การเรียนรู้ร่วมกนัแบบมีส่วนร่วม เกิดการลองผิดลองถูกมาแลว้มากมาย ท า
เร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย ไม่รอพึ่ งหน่วยงานภาครัฐ แต่คนในชุมชนต้องช่วยเหลือตนเองก่อน 
ประกอบกบัมีผูน้ าท่ีมีความเสียสละ มุ่งมัน่ เป็นนักพฒันา มีการศึกษาหาความรู้และเรียนรู้จาก
ภายนอกแลว้น ามาปรับใชก้บัวิถีชีวิตของคนในชุมชน ท่ีมีจุดเด่นเร่ืองความเอ้ืออารีต่อกนั มีจิตใจดี 
มีความรัก ความสามคัคีกนั เน่ืองจากเป็นชุมชนเดียวในพื้นท่ีท่ีมีเช้ือสายภูไท ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้การท างานต่างๆ สามารถขยายงานไดม้ากข้ึนอยา่งมัน่คงดว้ยชุมชนเอง แมจ้ะมีปัญหาอุปสรรค
ใดๆ ก็สามารถผ่านพน้ไปได้ด้วยความมุ่งมัน่และจริงใจของคนในชุมชน บทเรียนเหล่าน้ีล้วน
สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัท่ีทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาว
ไทย ให้มีการพฒันาเพื่อสร้างความเขม้แข็ง โดยเร่ิมจากการพฒันาท่ีคน และครอบครัวในชุมชน
ก่อน หรือท่ีเรียกวา่ “ระเบิดจากข้างใน” มีการมองปัญหาของชุมชนอยา่งเป็นระบบ เร่ิมแกไ้ขปัญหา
จากจุดเล็กๆ ก่อน แลว้จึงเร่ิมด าเนินการพฒันาตามล าดบัขั้นตอน ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน 
บริบทต่างๆ อยา่งเป็นระบบ พฒันาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู ่ไม่ยึดติดกบัเทคโนโลยีท่ีซ่ึงอาจไม่
เหมาะสมกบัชุมชน แต่ควรใชก้ารมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลกั เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมตั้งแต่การคิด วิเคราะห์ปัญหา วางแผน หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยมีเป้าหมาย
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เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้คนในชุมชนไดก้ าไรท่ีเกิดจากการท างานมากกวา่ก าไรท่ีเป็นตวัเงิน แม้
จะขาดทุนก็ยงัมีก าไรด้านจิตใจท่ีย ัง่ยืนกว่าก าไรท่ีเป็นตวัเงิน การท างานให้ท าด้วยความเพียร
พยายาม เน้นการท างานท่ีประหยดั เรียบง่าย ท าทุกอย่างให้ง่าย พยายามอย่ามองทุกเร่ืองให้เป็น
ปัญหา แต่มองทุกเร่ืองให้เป็นโอกาส โดยการคิดอยา่งระมดัระวงั รอบคอบ และรอบดา้น ให้ความ
ผิดพลาดหรือปัญหาเป็นบทเรียนหรือความรู้ท่ีสะสมจนเป็นประสบการณ์ท่ีพร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลงทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม และชุมชนจะพึ่งตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน 
หากคนในชุมชนมีความเอ้ืออารี มีความรัก ความสามคัคีต่อกนั 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2550 
 

เวบ็ไชต์  http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/ln สืบค้นวนัที ่11 กุมภาพันธ์ 2558 
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การจัดสวสัดิการชุมชนและความต้องการสวสัดิการชุมชนเพือ่สุขภาวะ  
ของเครือข่ายสัจจะวนัละ 1 บาท จังหวดัสงขลา 

The Community Welfare and Needs of Community Welfare for Well-Being of 
Songkhla One Baht Pledge Saving Network 

ขนิษฐา ทองเย็น 
สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 

พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการ

ชุมชนเพื่อ       สุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะวนัละ 1 บาท จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประธาน
กองทุนสัจจะฯ จ านวน 28  คน  ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นอยา่งมีสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และการระดมสมอง (Brainstorming) ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ประเภทสวสัดิการท่ีกองทุนสัจจะฯทุกกองทุนจดัได ้มีดงัน้ี  ด้านปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ สวสัดิการ
รับขวญับุตร แม่คลอดนอนโรงพยาบาล และฌาปนกิจ สวัสดิการส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ไม่มีการ
ด าเนินการ  ด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม  ได้แก่ สวสัดิการคนท างาน และด้านระบบบริการ
สาธารณสุข ไดแ้ก่ สวสัดิการเจ็บ ส่วนประเภทสวสัดิการของกลุ่มอ่ืนๆ ในพื้นท่ีท่ีกองทุนสัจจะ
ตั้งอยู ่มีการจดัสวสัดิการบางประเภทเหมือนกองทุนสัจจะฯ แต่พบวา่ บางพื้นท่ีมีสวสัดิการหลากหลาย
ซ่ึงไม่พบในกองทุนสัจจะฯ ไดแ้ก่ สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าและแหล่งน ้ าธรรมชาติ ผูน้  าท าดี ฯลฯ 
2) การด าเนินการจดัสวสัดิการ มี 2 ลกัษณะ คือ จดัสวสัดิการดว้ยกองทุนสัจจะฯเองโดยจ่ายเป็นเงิน 
และจดัสวสัดิการร่วมกบัภาคีเครือข่ายในรูปกิจกรรม การยกยอ่ง ฯลฯ 3) ความตอ้งการสวสัดิการ
เพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ ด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ อาหารบ ารุงครรภ์มารดา ปลูกตน้ไม้
รับขวญับุตร ฯลฯ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชนและแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ ฯลฯ ด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ พฒันาอาชีพ   การศึกษาพิเศษ ผูน้ าท าดี ฯลฯ     
ด้านระบบบริการสาธารณสุข ได้แก่ ธนาคารเลือดและเคร่ืองมือแพทย์ ฯลฯ การด าเนินการจดั
สวสัดิการท่ีตอ้งการเพิ่มมีลกัษณะเป็นการจดักิจกรรมพฒันาปัจจยัก าหนดสุขภาวะร่วมกบัภาคี
เครือข่าย มากกวา่การจ่ายเป็นเงิน เครือข่ายสัจจะฯ จึงควรทบทวนระเบียบการจดัสวสัดิการ โดยให้
สมาชิกร่วมก าหนดและพฒันาสวสัดิการท่ีไม่ไดใ้ชเ้งินเป็นหลกั แต่ใช้ทุนของเครือข่ายฯ ร่วมกบั
ทุนของชุมชนในการจดักิจกรรมพฒันาสวสัดิการ  
ค าส าคัญ: สุขภาวะ  ปัจจยัก าหนดสุขภาวะ  สวสัดิการ 
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Abstract 
The objective of this descriptive research is to study the community welfare management 

and need of community welfare for well-being of the Sajja-Network Fund with one baht per day 
in Songkhla province. The samples that used for this research are chairman of Sajja-Network 
Fund, totally 28 persons which stratified sampling with proportional. The instrument used for data 
collection was a questionnaire and brainstorming. The results showed that 1) Welfare that all 
Sajja-Network Funds are able to provide including the individual-side  such as rewarding console 
new-born child, hospital birth, cremation, for the physical environmental-side has no any service 
,for  the social environmental-side such as  welfare for employee, for the public health serviced-
side such as medical benefit. For other welfare that provide by other funds which locate in the 
same area of Sajja-Network Fund are able to provide some welfare as same as Sajja Fund 
provided, however there are some welfare that those fund provide but not found in the Sajja-
Network Fund such as forest conservation and restoration of natural water resources, good doing 
for leaders etc. 2) Presently, there are 2 categories of welfare management from Sajja-Network 
Fund, self-management that reward by financial benefit and join with other networking party that 
reward by activity organization, praise, etc. 3) For the need of welfare for well-being of Sajja-
Network Fund, for the individual-side welfare such as maternal nutrition, tree planting for new 
born child etc., for the physical environment-side such as forest conservation and restoration of 
natural water resource etc., for the social environmental-side such as career development, special 
education and good doing for leaders etc., for the public health serviced-side such as blood bank, 
medical instrument, etc. The categories of welfares that need to fulfill is an activity for 
developing factor for define well-being by joining with other network rather than financial 
rewarding. Thus, the Sajja Network Fund should review their welfare regulation, member should 
be joined to define and develop non-financial welfare and join their own fund with other network 
to organize the welfare developing activities.  

 
Keywords: well-being, health determinants, welfare 
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บทน า 
สวสัดิการเป็นสิทธิพื้นฐานทางสังคมท่ีทุกคนพึงไดรั้บ ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมแบบ

เรียบง่าย   มีเกษตรพอยงัชีพ ร ่ ารวยวฒันธรรมและงดงามดว้ยวิถีพื้นบา้น แต่เม่ือประเทศพยายาม
กา้วสู่ระบบทุนนิยม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนท่ี 1-7 เน้นการส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม ตวัช้ีวดัการพฒันา  คือเงินและวตัถุ เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมและ
เศรษฐกิจผลกัดนัแรงงานภาคเกษตรเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม  จากการส ารวจสภาวะการท างานของ
ประชาชนทัว่ราชอาณาจกัร พบวา่ จ านวนประชากรไทย 65.93 ลา้นคน มีก าลงัแรงงานอายุ 15-60 ปี 
จ  านวน 38.05 ลา้นคน ท างานในภาคการคา้และอุตสาหกรรม 24.79 ลา้นคน และท างานภาคเกษตร 
12.23 ลา้นคน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเติบโตอยา่งรวดเร็วบน
ความแตกสลายของสังคมชนบท สมาชิกในครอบครัว ชุมชนแยกยา้ยกระจดักระจายเขา้สู่เมืองเพื่อ
หางานท า ขณะท่ีเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเจริญเติบโต แต่ประชาชนกลบัมีหน้ีสินเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งท่ีชัว่โมงการท างานเพิ่มข้ึน ปี 2545 ครัวเรือนท่ีมีหน้ีสิน ร้อยละ 62.4  มูลค่าหน้ีสินต่อ
ครัวเรือน 132,151 บาท ในปี 2550 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 63.3 มูลค่าหน้ีสินต่อครัวเรือน 184,342 บาท 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2550) จะเห็นวา่ประชากรเกินคร่ึงประเทศมีหน้ีสิน  

เม่ือระบบสวสัดิการในประเทศไทยพยายามเดินตามนโยบายสวสัดิการสังคมในยุโรป ซ่ึง
เป็นประเทศทุนนิยมท่ีระบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะแนวคิดรัฐสวสัดิการ (Welfare 
State) เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีมีระบบภาษีท่ีเข้มแข็ง รายได้จากภาษีเพียงพอท่ีจะสงเคราะห์
ผูด้อ้ยโอกาสทุกกลุ่มในสังคม (ณรงค ์ เพช็รประเสริฐ, 2549) แต่ไม่สามารถน ามาใชก้บัสังคมไทย
ได ้ปัจจุบนัพบวา่ การจดัสวสัดิการของสังคมไทยยงัให้ความคุม้ครองไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม และมี
งบประมาณจ ากดั (อมัมาร สยามวาลา และสมชยั จิตสุชน, 2550)  พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ไดแ้ก่ ชาวไร่ ชาวนา แม่คา้รายยอ่ย แรงงานนอกระบบ  ยงัขาดสวสัดิการ หรือท่ีมีอยูบ่า้งก็
ไม่เพียงพอ ประชาชนจึงเกิดความต่ืนตวัในการจดัสวสัดิการภาคประชาชนหลากหลายรูปแบบ 
เติบโตและเขม้แขง็เป็นสวสัดิการหลกัใหแ้ก่ชุมชน เช่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน กองทุนหมู่บา้น กลุ่ม
ออมทรัพย ์พบวา่กลุ่มท่ีเนน้การจดัสวสัดิการแก่สมาชิกมากท่ีสุด คือ เครือข่ายสัจจะวนัละ 1 บาท เพื่อ
ท าสวสัดิการภาคประชาชน  

เครือข่ายสัจจะวนัละ 1 บาท จงัหวดัสงขลาเป็นเครือข่ายองคก์รชุมชนท่ีเขม้แข็ง มีเป้าหมาย
ร่วมกนั คือ สร้างสังคมดี คนมีความสุข โดยผา่นการจดัสวสัดิการ 9 เร่ือง ไดแ้ก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
ทุนการศึกษา สวสัดิการเพื่อ  คนดอ้ยโอกาส สวสัดิการคนท างาน สวสัดิการเงินกู ้และสวสัดิการเงิน
ฝากใหก้บัสมาชิก ปัจจุบนัมีสมาชิก 140 กองทุน ครอบคลุม 140 ต าบล ใน 16 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา 
แมส้วสัดิการทั้ง 9 เร่ือง ถูกก าหนดไวต้ามระเบียบเครือข่ายฯ แต่กองทุนสัจจะฯ มีความสามารถใน
การจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิกไดค้รอบคลุมแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความพร้อมและสถานะการเงิน
ของกองทุน ท่ีส าคญัพบวา่สวสัดิการท่ีมีส่วนใหญ่เป็นสวสัดิการเชิงรับ โดยจ่ายเป็นเงินในลกัษณะ
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การช่วยเหลือด้านปัจเจกบุคคลเป็นหลัก สอดคล้องกับการศึกษาการจัดสวสัดิการชุมชนโดย
เครือข่ายออมทรัพย ์หลกัส่ี–ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  พบว่า สวสัดิการส่วนใหญ่จ่ายในรูปตวั
เงินไดรั้บเม่ือเสียชีวิต    ท าให้สมาชิกไม่ให้ความส าคญั ดงันั้นการจดัสวสัดิการจึงควรพฒันาโดย
เน้นสวสัดิการท่ีครบวงจรชีวิต ซ่ึงเกิดจากการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดประเภท
สวสัดิการ (เจตนาถ แซ่เจ่ีย, 2548) จากวรรณกรรมปริทรรศน์และการสังเคราะห์ความรู้เร่ือง 
สวสัดิการชุมชนในประเทศไทย ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัต่อไป คือ   ควรศึกษาความ
ตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการและการหารูปแบบใหม่ ๆ ของการจดัสวสัดิการท่ีไม่
มุ่งเนน้เพียงการจ่ายเงิน (ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, 2551) และจากการศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบ
การบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวสัดิการชุมชนในระดบัอ าเภอ ของอ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น  
พบวา่ การใหค้วามช่วยเหลือผูย้ากล าบาก ยงัคงเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินเบ้ียยงั
ชีพ วตัถุยงัชีพเป็นหลัก การให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ยากล าบากในรูปแบบอ่ืน ๆ ยงัพบน้อย 
สวสัดิการควรกา้วพน้จากการสงเคราะห์ในรูปแบบดั้งเดิม จะท าให้ผูย้ากล าบากเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาระบบสวสัดิการและเป็นผูรั้บบริการอย่างมีศกัด์ิศรี   (บวัพนัธ์  พรหมพกัพิง และคณะ, 
2550) ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะเหล่าน้ี เป็นช่องวา่งทางความรู้เพื่อพฒันาสวสัดิการให้ครอบคลุม
ทุกมิติ อนัจะน าไปสู่สวสัดิการเพื่อสุขภาวะ  
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- สวสัดิการธนาคารเลือด 
- สวสัดิการกีฬาสร้างสุขภาพ 

ปัญญา 

 
   สุขภาวะ   

                            
 

จติ สังคม 

ปัจเจก
บุคคล ส่ิงแวดลอ้

ม 

ระบบบริการ
สาธารณสุข 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดสวสัดิการชุมชนเพ่ือสุขภาวะ 

   กาย 

สวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯมี 

 
สวสัดิการของกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีในชุมชน 

สวสัดิการท่ีทั้ง 2 กลุ่มมี 
สวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯควรจดัใหมี้ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ

ดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของเครือข่ายสัจจะฯ 
 2. เพื่อศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีในชุมชน 

3. เพื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และ ดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของเครือข่ายสัจจะฯ 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ประชากร คือ ประธานกองทุนสัจจะฯ จงัหวดัสงขลา จ านวน 140 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประธานกองทุนสัจจะฯ จ านวน 28 คน ไดจ้ากการค านวณโดยใชร้้อยละ 
20 ของประชากร ใชเ้กณฑค์่าร้อยละของประชากร (วาโร เพง็สวสัด์ิ, 2551)  สุ่มตวัอยา่งโดยใช ้การสุ่ม
แบบแบ่งชั้นอยา่งมีสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร, 
2553)  
 
เคร่ืองมือในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกองทุนสัจจะฯไดแ้ก่ ช่ือกองทุน ท่ีท าการ 
วนั เดือน ปีท่ีก่อตั้ง วนัท่ีท าการ จ านวนสมาชิก เพศ และอายุซ่ึงเป็นขอ้มูลของสมาชิกกองทุนและ
สถานะการเงินของกองทุน  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม การจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชน 
เพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

2.1 สวสัดิการของกองทุนท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั โดยให้กลุ่มตวัอยา่ง
พิจารณาจากขอ้มูลสวสัดิการท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองมือวิจยั ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตวัเลือก
คือ มี/ไม่มี และมีกลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชนจดัสวสัดิการนั้นหรือไม่ โดยมีสองตวัเลือกคือ มี/ไม่มี และมี
ช่องวา่งให้เติมขอ้มูลลกัษณะสวสัดิการท่ีกองทุนสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆในชุมชน ด าเนินการอยูใ่น
ปัจจุบนั  

2.2 ความตอ้งการสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯ มีช่องว่างให้เติมขอ้มูล
สวสัดิการท่ีต้องการให้กองทุนสัจจะฯจัดเพิ่ม แบ่งตามปัจจยัก าหนดสุขภาวะประกอบด้วยข้อ
ค าถามดงัน้ี 1)  สวสัดิการพฒันาดา้นปัจเจก 2) สวสัดิการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ดา้น 
คือ สวสัดิการด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 3) สวสัดิการด้านระบบ
บริการสาธารณสุข  
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การหาความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยนกัวิชาการ เจา้หน้าท่ีภาครัฐจากส านกังานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์และนายกสมาคมสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา  พิจารณา
ตรวจสอบความตรง ความเหมาะสมของเน้ือหา และภาษาท่ีใช ้ให้ครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
ไดค้่า CVI เท่ากบั 0.86 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ผูว้จิยัเก็บจากฐานขอ้มูลสมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัอ่านขอ้ค าถามเป็นรายขอ้

และใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลของตนเองไปพร้อมๆกนั ซ่ึงมีผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการและมีทีมผูช่้วย
วิจยั 2 คน  วิเคราะห์ขอ้มูล และน าผลการวิเคราะห์มาระดมสมอง (Brainstorming)  เพื่อหาแนว
ทางการด าเนินการสวสัดิการท่ีตอ้งการเพิ่ม 

  
การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 หลังจ ากผ่ านการพิ จ ารณาอนุญาตจากคณะกรรมการการวิ จัย ในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ผูว้ิจยัด าเนินการพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่างดงัน้ี พบประธานกองทุน
สัจจะฯท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง แนะน าตวั ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขั้นตอน ระยะเวลาในการเขา้ร่วมวิจยั การ
เขา้ร่วมวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ กลุ่มตวัอยา่งสามารถถอนตวัจากการวิจยัไดต้ลอดเวลา 
โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ และผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวจิยัในภาพรวม  
 
สรุปผลการวจัิย 
ส่วนที ่1. ข้อมูลทัว่ไปของกองทุนสัจจะ วนัละ 1 บาท จังหวดัสงขลา  

กองทุนสัจจะฯ ท่ีก่อตั้งเป็นกองทุนแรก คือ กองทุนสัจจะฯต าบลน ้ าขาวและต าบลคลอง
เปียะ มีอายุกองทุนสูงสุด 10 ปี 2 เดือน รองลงมา คือ กองทุนสัจจะฯต าบลนาหมอศรี อายุกองทุน 
10 ปี 1 เดือน อายุกองทุนต ่าสุด คือ 5 -6 ปี มีจ  านวน 3 กองทุน และอายุกองทุนเฉล่ียทั้ง 28 กองทุน
เท่ากบั 8 ปี 8 และพบวา่กองทุนสัจจะฯโซน 4 กลุ่ม A เป็นกลุ่มท่ีมีอายกุองทุนเฉล่ียสูงสุด 

จ านวนสมาชิกเร่ิมตน้ของกองทุนสัจจะฯซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 28 กองทุน มีสมาชิก
เร่ิมตน้ 10,702 คน เพิ่มข้ึนเป็น 75,783 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2555) 

กองทุนสัจจะฯท่ีมีประชากรในต าบลเป็นสมาชิกกองทุน มากกว่าร้อยละ 50 มีจ  านวน 8 
กองทุน พบวา่เป็นกองทุนกลุ่ม A จ  านวน 7 กองทุนอยูใ่นโซนท่ี 4 จ  านวน 4 กองทุน และโซนท่ี 1 
จ  านวน 3 กองทุน และเป็นกองทุนกลุ่ม B ในโซนท่ี 1 จ  านวน 1 กองทุน 
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กองทุนสัจจะฯ ทั้ง 28 กองทุน มีสมาชิกเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือ เพศหญิงร้อยละ 
56.97 และเพศชายร้อยละ 43.03 และส่วนใหญ่อยู่ในวยัผูใ้หญ่/วยัท างานมากท่ีสุดร้อยละ 45.11 
รองลงมา คือ กลุ่มเด็ก/เยาวชนและผูสู้งอายุใกลเ้คียงกนัร้อยละ 27.43 และ27.23 ตามล าดบั กลุ่มผู ้
พิการและผูด้อ้ยโอกาสร้อยละ 0.23 

ขอ้มูลการจดัสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯ ดา้นประเภทสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ มี
ระเบียบใหก้องทุนสัจจะฯท่ีเป็นสมาชิก จดัสวสัดิการ 9 ประเภท สวสัดิการท่ีทุกกองทุนสามารถจดั
ไดมี้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ สวสัดิการดา้นการเกิด เจ็บ เสียชีวิต และสวสัดิการคนท างาน นอกจากน้ี
สวสัดิการท่ีกองทุนสัจจะฯสามารด าเนินการได้บางกองทุน ได้แก่ สวสัดิการทุนการศึกษา 
สวสัดิการคนด้อยโอกาส สวสัดิการจ่ายเงินกู้และเงินฝากให้แทนเม่ือสมาชิกเสียชีวิต ส่วน
สวสัดิการแก่(บ านาญ) กองทุนสัจจะฯ ทุกกองยงัไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากยงัไม่ครบเง่ือนไข คือ 
สมาชิกผูรั้บสวสัดิการบ านาญตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะครบ 15 ปีและมีอายุ 60 ปีข้ึนไป การจ่าย
สวสัดิการ พบวา่สวสัดิการท่ีสมาชิกไดรั้บมากท่ีสุด คือ สวสัดิการดา้นเจ็บ (ค่าเสียโอกาสเม่ือนอน
โรงพยาบาล)   มีสมาชิกได้รับสวสัดิการจ านวน 21,128 ราย รองลงมา คือ สวสัดิการฌาปนกิจ 
จ านวน 3,194 ราย ดา้นค่าใช้จ่ายพบว่า จ่ายสวสัดิการเสียชีวิตสูงสุดจ านวน 22,191,660 บาท 
รองลงมา คือ สวสัดิการคนท างาน 10,942,203 บาท และสวสัดิการเจ็บ(ค่าเสียโอกาสเม่ือนอน
โรงพยาบาล) 9,486,844 บาท ตามล าดบั  
 สถานะการเงินของกองทุนสัจจะฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ กองทุนร้อยละ 20 ใชเ้ป็นกองทุน
ส ารองการจดัสวสัดิการ กองทุนร้อยละ 50 ใช้จดัสวสัดิการ 9 ประเภท และกองทุนร้อยละ 30 ใช้
เป็นกองทุนเงินยมืเพื่อท าวิสาหกิจ ธุรกิจท่ีไม่เอาเปรียบสังคม พบวา่ กองทุนสัจจะฯ โซนท่ี 1 มีเงิน
รวมทั้ง 3 กองทุนเฉล่ีย สูงสุดจ านวน3,373,405 บาท รองลงมา คือ โซนท่ี 4 จ  านวน 2,997,588 บาท 
โซนท่ี 2 จ  านวน 2,743,026 บาทและ โซนท่ี 3 จ านวน 1,489,275 ตามล าดบั โดยต าบลท่ีเงินรวมทั้ง 
3 กองทุนสูงสุดพบในกองทุนกลุ่ม A คือ ต าบลบางเหรียง รองลงมาคือ ต าบลบา้นพรุ และต าบลเขา
พระ ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 2. การจัดสวัสดิการชุมชนและความต้องการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะ 
วนัละ 1 บาท จังหวดัสงขลา 
 ผลการวิจยัน าเสนอสวสัดิการตามปัจจยัก าหนดสุขภาวะ 3 ดา้นคือ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งเป็นทางกายภาพและสังคม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข 
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1. สวัสดิการด้านปัจเจกบุคคล 

ตารางที ่1 ประเภทสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯและกลุ่มอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน 
  กองทุนสัจจะฯ (จ านวนกองทุนทีจ่ดัสวสัดกิาร) กลุ่มอืน่ ๆ ในชุมชน (จ านวนพืน้ทีท่ีจ่ดัสวสัดกิาร) 
1. สวสัดิการรับขวญับุตร (28 กองทุน) 1. สวสัดิการรับขวญับุตร (4 พ้ืนท่ี) 
2. สวสัดิการแม่คลอดนอนโรงพยาบาล (28 กองทุน) 2. สวสัดิการแม่คลอดนอนโรงพยาบาล (9 พ้ืนท่ี) 
3. สวสัดิการฌาปนกิจ (28 กองทุน) 3. สวสัดิการฌาปนกิจ (28 พ้ืนท่ี) 
4. สวสัดิการบ านาญ (ยงัไม่จ่ายสวสัดิการ) 4. สวสัดิการบ านาญ (28 พ้ืนท่ี) 
5. สวสัดิการจ่ายเงินกูใ้หแ้ทนกรณีสมาชิกเสียชีวติ  
(10 กองทุน) 

5. สวสัดิการจ่ายเงินกูใ้หแ้ทนกรณีสมาชิกเสียชีวติ  
(1 พ้ืนท่ี) 

6. สวสัดิการฝากเงินใหต้่อกรณีสมาชิกเสียชีวติ 
(11 กองทุน) 

 

 

การด าเนินการจัดสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืนๆ 
 กองทุนสัจจะฯส่วนใหญ่ จ่ายเป็นเงินตามระเบียบกองทุน แต่มีบางกองทุนจ่ายสูงกว่า
ระเบียบพบในกองทุนกลุ่ม A ซ่ึงมีความเขม้แข็ง โดยน าเงินซ่ึงได้รับการสมทบจาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและรัฐบาล   มาใช้ และมีเง่ือนไขเพิ่มเติม เช่น สวสัดิการรับขวญับุตร ให้น าเงิน
สวสัดิการท่ีได้รับไปฝากออมทรัพย ์และสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนสัจจะฯ และออมทรัพย ์ กลุ่ม
อ่ืนๆในชุมชน มีการจ่ายเป็นเงินตามระเบียบกลุ่มและพบวา่ มีการจดัสวสัดิการในรูปกิจกรรม เช่น 
สวสัดิการฌาปนกิจ ต าบลเขาพระ มีการจดัตน้ไมห้น้าศพให้และน าไปแจกเป็นของช าร่วยวนัเผา  
สวสัดิการบ านาญผูสู้งอายุ รัฐจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุแบบขั้นบนัได  มีชมรมผูสู้งอายุและมีการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เยี่ยมผูสู้งอายุ จบัคู่หูบดัด้ีดูแลผูสู้งวยั 
สวสัดิการ        จ่ายเงินกูใ้ห้แทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต มีเพียงกลุ่มออมทรัพยต์  าบลเขาพระ ซ่ึงปลด
หน้ีใหส้มาชิกกลุ่มเฉพาะท่ีกูจ้ากกลุ่มออมทรัพยบ์า้นคอกชา้งเท่านั้น 

ความต้องการสวสัดิการเพ่ือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ มี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) สวสัดิการ
อาหารบ ารุงครรภ์มารดา โดยส่งเสริมการปลูกผกัสวนครัว ผลไม้และพื้นท่ีท านาอินทรีย์ 2) 
สวสัดิการปลูกตน้ไมรั้บขวญับุตร โดยมอบตน้ไมใ้ห้ครอบครัวท่ีมีเด็กแรกคลอดน าไปปลูก  3) 
สวสัดิการดูแลแม่หลงัคลอดดว้ยแพทยแ์ผนไทย โดยส ารวจหมอพื้นบา้นและฟ้ืนฟูการดูแลแม่หลงั
คลอด เช่น การอยู่ไฟ หมกก้อนเส้า  อบสมุนไพร 4) สวสัดิการ   เยี่ยมผูสู้งอายุ ประสานภาคี
เครือข่ายเพื่อบูรณาการงานเยี่ยมผูสู้งอายุร่วมกนั และเสนอให้มีการทบทวนสวสัดิการท่ีมีตาม
ระเบียบเครือข่ายฯ เช่น สวสัดิการเงินกูแ้ละเงินฝาก ให้แทนเม่ือสมาชิกเสียชีวิต ซ่ึงมีการด าเนินการ
ไดเ้พียงบางกองทุน และหลายกองทุนไดย้กเลิกไปเน่ืองจากส่งผลต่อความมัน่คงทางการเงินของ
กองทุน 
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2. สวัสดิการด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ตารางที ่2 ประเภทสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน 
  กองทุนสัจจะฯ (จ านวนกองทุนทีจ่ดัสวสัดกิาร) กลุ่มอืน่ ๆ ในชุมชน (จ านวนพืน้ทีท่ีจ่ดัสวสัดกิาร) 
1. สวสัดิการอนุรักษฟื์นฟปู่าชุมชน (1 กองทุน) 1. สวสัดิการอนุรักษฟื์นฟปู่าชุมชน (6 พ้ืนท่ี) 
2. สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้ าธรรมชาติ 
 (1 กองทุน) 

2. สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้ าธรรมชาติ  
(1 พ้ืนท่ี) 

 3. สวสัดิการธนาคารขยะ (3 พ้ืนท่ี) 
 4. สวสัดิการเกษตรอินทรีย/์เกษตรผสมผสาน (11 พ้ืนท่ี) 
 

การด าเนินการจัดสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืนๆ 
 สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าชุมชน กองทุนสัจจะฯ ท่ีด าเนินการพบเพียงต าบลเขาพระ โดย
จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์มีการประกาศพื้นท่ีป่าชุมชน และจดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
ขบัเคล่ือนกิจกรรม ไดแ้ก่ การเพาะพนัธ์ุกลา้ไมแ้จกแทนของท่ีระลึกในวาระต่างๆ แจกหน่อไมใ้ห้
น าไปปลูกและน ามาบริจาคเม่ือมีงานบุญ ประกวดการดูแลตน้ไม้ ส่วนการจัดสวัสดิการของกลุ่ม
อ่ืนๆในชุมชน หลายพื้นท่ี มีการห่มผา้ให้ตน้ไมใ้หญ่/บวชป่า สวสัดิการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ ด าเนินการโดยประกาศเขตอภยัทาน ท าประปาภูเขา สวสัดิการธนาคารขยะ มีการจดัตั้ง
ธนาคารขยะในโรงเรียน โดยให้เยาวชนเป็นแกนน าจัดการขยะ สนับสนุนโดยกลุ่มออมทรัพย ์
สวสัดิการเกษตรอินทรีย ์ต าบลเขาพระ สนบัสนุนให้ปลูกพืช 7 ชั้น มีอุทยานผกัพื้นบา้น และหลาย
พื้นท่ีมีโรงงานปุ๋ยชุมชน 
 ความต้องการสวสัดิการเพ่ือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) สวสัดิการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชน โดยก าหนดและประกาศพื้นท่ีอนุรักษ์ป่าชุมชน จดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้ม
หรือธนาคารตน้ไม ้ ปลูกและดูแลป่าร่วมกนัในวนัส าคญั ปลูกมะขามท าร้ัวและจดักิจกรรมบวชป่า 
2) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าธรรมชาติ โดยก าหนดและประกาศพื้นท่ีอนุรักษ์แหล่งน ้ าธรรมชาติ
และจดักิจกรรมการอนุรักษ์ เช่น สมาชิกกองทุนสัจจะสวมเส้ือสีส้มของเครือข่ายเก็บขยะบริเวณ
แหล่งน ้ า เช่น ทะเล คลองและปลูกต้นไม้ริมคลอง บึง ฯลฯ 3) สวสัดิการธนาคารขยะ จดัโดย 
สนบัสนุนให้ครัวเรือนแยกขยะและจดัตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน โดยให้เยาวชนเป็นแกนหลกัใน
การจดัการขยะ และประสานแหล่งรับซ้ือท่ีใหร้าคามาตรฐาน 
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3. สวัสดิการด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม 

ตารางที ่3 ประเภทสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน 
  กองทุนสัจจะฯ (จ านวนกองทุนทีจ่ดัสวสัดกิาร) กลุ่มอืน่ๆ (จ านวนพืน้ทีท่ีจ่ดัสวสัดกิาร) 
1. สวสัดิการพฒันาอาชีพ (6 กองทุน) 1. สวสัดิการเงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั (13 พ้ืนท่ี) 
2. สวสัดิการบรรเทาสาธารณภยั (10 กองทุน) 2. สวสัดิการสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหผู้ย้ากไร้ (12 พ้ืนท่ี) 
3. สวสัดิการเพื่อการศึกษา (11 กองทุน) 3. สวสัดิการน ้ าด่ืม (6 พ้ืนท่ี) 
4. สวสัดิการช่วยเหลือผูพิ้การ/ดอ้ยโอกาส (16 กองทุน) 4. สวสัดิการเคร่ืองใชเ้พื่อการจดังาน (21 พ้ืนท่ี) 
5. สวสัดิการคนท างาน (28 กองทุน) 5. สวสัดิการพฒันาอาชีพ (4 พ้ืนท่ี) 
6. สวสัดิการความดี (1 กองทุน) 6. สวสัดิการศูนยเ์รียนรู้ดา้นอาชีพ (1 พ้ืนท่ี) 
7. สวสัดิการฟ้ืนฟวูฒันธรรมประเพณี (28 กองทุน) 7. สวสัดิการบรรเทาสาธารณภยั (3 พ้ืนท่ี) 
 8. สวสัดิการเพื่อการศึกษา (4 พ้ืนท่ี) 
 9. สวสัดิการช่วยเหลือผูพิ้การ/ดอ้ยโอกาส (28 พ้ืนท่ี) 
 10. สวสัดิการคนท างาน (28 พ้ืนท่ี) 
 11. สวสัดิการงดเหลา้ในงานบุญ (1 พ้ืนท่ี) 
 12. สวสัดิการความดี (2 พ้ืนท่ี) 
 13. สวสัดิการฟ้ืนฟวูฒันธรรมประเพณี (28 พ้ืนท่ี) 
 

การด าเนินการจัดสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืนๆ 
 กองทุนสัจจะฯจดัสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงินตามระเบียบกองทุน กลุ่มอ่ืนๆ นอกจากการ
จ่ายเป็นเงินตามระเบียบกลุ่มแลว้ยงัพบการจดัสวสัดิการหลากหลาย ดงัน้ี สวสัดิการเงินกูเ้พื่อท่ีอยู่
อาศยั ต าบลเขาพระ จ่ายเป็นวสัดุก่อสร้างแทนการจ่ายเป็นเงิน มีโรงอิฐชุมชน  สวสัดิการสร้างท่ีอยู่
อาศยัใหผู้ย้ากไร้/ล าบาก ด าเนินงานโดยภาครัฐ เช่น สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ต ารวจตะเวนชายแดนฯลฯ สวสัดิการความดีท่ีต าบลเขาพระ  เร่ิมจากคณะกรรมการ 3-5 
คน ใหค้  ามัน่สัญญาลดละเลิก บุหร่ี สุรา  คดัเลือกครอบครัวไม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ี ไม่เล่นการพนนั 
ยกยอ่งในเวทีงานประจ าปีกองทุนสัจจะฯและออมทรัพย ์ ใชค้วามดีค ้าประกนัเงินกู ้

ความต้องการสวัสดิการเพ่ือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ มี 9 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การสร้าง
ท่ีอยูอ่าศยัให้ผูย้ากไร้ โดยประสานงานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทรับผิดชอบ 
2) สวสัดิการน ้ าด่ืมประสานภาคีเครือข่าย เช่น กองทุนหมู่บา้น SML ร่วมจดัตั้งโรงผลิตน ้ าด่ืม 3) 
สวสัดิการเคร่ืองใช้เพื่อการจดังาน ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายท่ีสามารถด าเนินการได ้
เช่น กองทุนหมู่บา้น SML เพื่อให้สมาชิกเช่าราคาถูก  4) สวสัดิการพฒันาอาชีพ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและพฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพ 5) สวสัดิการบรรเทาสาธารณภยั บูรณาการแผนช่วยเหลือ
ดา้นสาธารณภยัร่วมกบัภาคีเครือข่าย 6) สวสัดิการการศึกษาพิเศษ จดัสอนพิเศษแก่เด็กในชุมชนทั้ง
ดา้นวิชาการ และวฒันธรรมโดยครูพิเศษซ่ึงเป็นทุนของชุมชน 7) สวสัดิการช่วยเหลือผูพ้ิการ/ดอ้ย
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โอกาส ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิการในชุมชน 8) สวสัดิการผูน้ าท า
ดี งดเหลา้เขา้พรรษา และผูน้ ารวมตวักนัให้ค  ามัน่สัญญา ลด ละ เลิก เหลา้และบุหร่ี 9) สวสัดิการ
ฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณี ส่งเสริมการสืบทอดวฒัธรรมพื้นบา้นให้เด็กในชุมชน และส่งเสริมพิธีกรรม
ส าคญั เช่น การบูชาพระแม่โพสพในกิจกรรมของชุมชน 

 
4. สวัสดิการด้านระบบบริการสาธารณสุข 
ตารางที ่4 ประเภทสวัสดิการของกองทุนสัจจะฯและกลุ่มอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน 
  กองทุนสัจจะฯ (จ านวนกองทุนทีจ่ดัสวสัดกิาร) กลุ่มอืน่ๆ (จ านวนพืน้ทีท่ีจ่ดัสวสัดกิาร) 
1. สวสัดิการรักษาพยาบาล (28 กองทุน) 1. สวสัดิการรักษาพยาบาล (28 พ้ืนท่ี) 
 2. สวสัดิการรักษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย (2 พ้ืนท่ี) 
 3. สวสัดิการส่งเสริมการออกก าลงักาย (28 พ้ืนท่ี) 
 

การด าเนินการจัดสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืนๆ 
 กองทุนสัจจะฯ จดัสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงินตามระเบียบกองทุน กลุ่มอ่ืนๆ พบว่า มีการ
จ่ายสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงินตามระเบียบของกลุ่มเช่นเดียวกัน แต่พื้นท่ีท่ีมีการจดัสวสัดิการ
แตกต่างออกไป เช่น สวสัดิการรักษาพยาบาลของกลุ่มนารีพิทกัษว์ยั ซ่ึงจ่ายสวสัดิการให้กบัสมาชิก
ท่ีป่วยและผูเ้ฝ้าไข ้สวสัดิการรักษาด้วยแพทยแ์ผนไทย กลุ่มออมทรัพยจ่์ายเป็นค่ารักษากบัหมอ
พื้นบา้นหรือนวดแผนไทย สวสัดิการส่งเสริมการ ออกก าลงักาย อปท. สนบัสนุนลานกีฬา/อุปกรณ์
กีฬา ชมรมผูสู้งอายุมีการแข่งขนักีฬาผูสู้งอายุ มีชมรมออกก าลังกาย ต าบล     ทุ่งหวงักลุ่มออม
ทรัพย ์มีการจกัรยานเรียนรู้ชุมชน อบต.ท่าขา้ม จดัประกวดอาหารพื้นบา้นในงานเกษตรสร้างสุข 

ความต้องการสวัสดิการเพ่ือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ มี 9 ประเภท ไดแ้ก่ 1) สวสัดิการ
เยีย่มสมาชิกป่วย โดยสมาชิกองทุนสัจจะฯ สวมเส้ือสีส้มของเครือข่ายขบัจกัรยานยนตเ์ยี่ยมสมาชิก
ป่วย 2) สวสัดิการดูแลสุขภาพดว้ยแพทยแ์ผนไทย ใหค้วามรู้ ส่งเสริมการปลูกและใชส้มุนไพร การ
ดูแลมารดาหลงัคลอดดว้ยแพทย ์แผนไทย เช่น การอยูไ่ฟ 3) สวสัดิการธนาคารเคร่ืองมือแพทยแ์ละ
อุปกรณ์ผูพ้ิการ ร่วมกับรพ.สต.จดัตั้งธนาคารเคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์ผูพ้ิการ 4) สวสัดิการ
ธนาคารเลือด จดัท าทะเบียนกรุ๊ปเลือดของสมาชิก 5) สวสัดิการกีฬาสร้างสุข จดัให้มีการแข่งขนั
กีฬาประจ าปีของเครือข่ายสัจจะฯ 6) สวสัดิการส่งเสริมและอนุรักษ์ต ารับอาหารพื้นบา้น ส่งเสริม
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ยเมนูอาหารพื้นบา้นในงานสาธารณสุข ส่งเสริมการจดัท าหลกัสูตร
อาหารพื้นบา้นเพื่อสุขภาพในศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนและจดัประกวดเมนูอาหารพื้นบา้นของ
เครือข่ายสัจจะฯ 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ประเภทสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ 

พบว่า ประเภทสวสัดิการตามระเบียบของเครือข่ายสัจจะฯ ส่วนใหญ่เป็นสวสัดิการเชิงรับ 
ครอบคลุมเพียงดา้นปัจเจกบุคคล ไม่มีการจดัสวสัดิการส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงหากส่ิงแวดลอ้ม
เส่ือมโทรม ย่อมส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพมนุษย ์ส่วนสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม มีเพียง
สวสัดิการคนท างาน ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มทางสังคมประกอบดว้ยมิติยอ่ย ๆ อีกมากมายท่ีส่งผลต่อสุขภาวะ เช่น 
ครอบครัว เศรษฐกิจ วฒันธรรม การศึกษา ฯลฯ (สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ, 2550) และสวสัดิการด้าน
ระบบบริการสาธารณสุข มีเพียงสวสัดิการรักษาพยาบาล ซ่ึงปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุขควร
ครอบคลุมด้านส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สวสัดิการท่ีกองทุนสัจจะฯมี จึงไม่
เพียงพอท่ีจะช่วยให้สมาชิกมีสุขภาวะได ้เน่ืองจากปัจจยัก าหนดสุขภาวะประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 
ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม และดา้นระบบบริการ
สาธารณสุข การจดัสวสัดิการเพื่อสุขภาวะจึงจ าเป็นตอ้งจดัให้ครบทุกด้าน เน่ืองจากทุกดา้นล้วนมี
ความเช่ือมโยงและส่งผลต่อกนั (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2550)   

2) การด าเนินการจดัสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืนๆในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะ 
คือ การจดัสวสัดิการดว้ยกองทุนสัจจะฯเอง ซ่ึงส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินตามระเบียบกองทุน แต่บาง
กองทุน เช่น กองทุนสัจจะฯ ต าบลเขาพระ บางเหรียง จ่ายในวงเงินท่ีสูงกวา่ระเบียบ อาจเป็นเพราะ 
เป็นกองทุนกลุ่ม A ซ่ึงมีความเขม้แข็ง มีสถานะทางการเงินมัน่คง(ดงัขอ้มูลแสดงสถานะทาง
การเงินของกองทุนสัจจะฯ) ท่ีพบวา่กองทุนท่ีมีสถานะการเงินดีท่ีสุด คือ ต าบลบางเหรียง รองลงมา 
คือ บา้นพรุ และเขาพระ ตามล าดบั ส่วนการจดัสวสัดิการร่วมกบัภาคีเครือข่ายพบเพียง 1 พื้นท่ี คือ 
ต าบลเขาพระเน่ืองจากมีคณะกรรมการกองทุนสัจจะฯ และกลุ่มออมทรัพยเ์ป็นชุดเดียวกนั จาก
ผลการวิจยั พบว่า การด าเนินการจัดสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯและกลุ่มอ่ืน ๆ มีการจ่าย
สวสัดิการเป็นตวัเงินมากกวา่การจดักิจกรรมพฒันาส่ิงแวดลอ้มและระบบบริการสาธารณสุขท่ีเอ้ือ
ต่อสุขภาวะ   ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ส าเริง เสกขุนทด (2553) เร่ืองสวสัดิการชุมชน
เคร่ืองมือสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน:กรณีศึกษา ต าบลแวงโสกพระ จงัหวดัขอนแก่น 
ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการทบทวนหรือปรับปรุงประเภทสวสัดิการดา้นต่างๆ และจ านวน
เงินสวสัดิการให้เหมาะสมกบัรายรับของกองทุน สวสัดิการท่ีให้ตอ้งเนน้เร่ืองการช่วยเหลือเก้ือกูล
กนั ควรคิดหาสวสัดิการท่ีไม่ตอ้งใชเ้งิน และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติชุมชน  

3) ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ พบว่า เครือข่ายสัจจะฯ มี
ความตอ้งการสวสัดิการเพิ่มเติมครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น และเสนอให้มีการทบทวนสวสัดิการท่ีมีตาม
ระเบียบเครือข่ายฯ เช่น สวสัดิการเงินกูแ้ละเงินฝาก ให้แทนเม่ือสมาชิกเสียชีวิต ซ่ึงด าเนินการได้
เพียงบางกลุ่ม และหลายกลุ่มได้ยกเลิกไปเน่ืองจากส่งผลต่อความมัน่คงทางการเงินของกองทุน 
สอดคลอ้งกบัความหมายของ สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ คือ เคร่ืองมือในการสร้างสังคม บน
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พื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การจดัสวสัดิการควรครอบคลุมการพฒันา 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาวะทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล คือ ความเช่ือ พฤติกรรม วิถีชีวิต ปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งกายภาพ สังคม และปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข (สุรเกียรติ อาชานานุ
ภาพ,  2550) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นองคร์วม นอกจากน้ีพบวา่ สวสัดิการท่ีตอ้งการ
เพิ่มมีลกัษณะเป็นการจดักิจกรรมพฒันาปัจจยัก าหนดสุขภาวะร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สวสัดิการ มากกวา่การจ่ายเป็นเงินซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2551) 
เร่ืองการสังเคราะห์ความรู้เร่ืองสวสัดิการชุมชนในประเทศไทย โดยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ คือ ควร
ศึกษาความตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการ และหารูปแบบใหม่ๆของการจดัสวสัดิการท่ี
ไม่มุ่งเนน้เพียงการจ่ายเงิน  

กองทุนสัจจะฯ มีบทบาทหลกั คือ การประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย โดยใช้ทุน
ของกองทุนสัจจะฯ ร่วมกบัทุนชุมชนในพื้นท่ี ซ่ึงตอ้งไม่ส่งผลต่อความมัน่คงทางสถานะการเงิน
ของกองทุน และสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัสวสัดิการชุมชนท่ีวา่ สวสัดิการชุมชนมิใช่เร่ืองท่ีเนน้ตวั
เงินแบบสงเคราะห์ แต่มุ่งสร้างความสุข จึงเป็นเร่ืองท่ีคนในชุมชนจะเป็นผูร่้วมกนัสร้าง ดงันั้น 
ชุมชนจึงควรเป็นผูจ้ดัการเองโดยรัฐหรือองค์กรภายนอกเป็นเพียงผูห้นุนเสริม ทั้งน้ี การจดั
สวสัดิการของชุมชนสามารถสอดแทรกไวไ้ดใ้นทุกกิจกรรม ริเร่ิมแลว้ต่อยอด ภายใตค้วามพร้อม
และความเห็นชอบร่วมกนัของคนในชุมชน (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2547) 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. เครือข่ายสัจจะฯ ควรทบทวนสวสัดิการท่ีมีตามระเบียบเครือข่ายฯ เช่น สวสัดิการเงินกู้
และเงินฝาก ให้แทนเม่ือสมาชิกเสียชีวิต ซ่ึงมีการด าเนินการไดเ้พียงบางกองทุน และหลายกองทุน
ได้ยกเลิกไปเน่ืองจากส่งผลต่อความมัน่คงทางการเงินของกองทุน โดยให้สมาชิกร่วมก าหนด 
พฒันาสวสัดิการท่ีไม่ใช้เงินเป็นหลกั แต่ใช้ทุนของเครือข่ายฯ ร่วมกับทุนของชุมชนในการจดั
กิจกรรมพฒันาสวสัดิการ  

2. เครือข่ายสัจจะฯควรเพิ่มสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทุกกองทุนยงัไมมี่
การด าเนินการ และสวสัดิการดา้นระบบบริการสาธารณสุขท่ีครอบคลุมมากไปกวา่การจ่ายค่าเสีย
โอกาสเม่ือนอนโรงพยาบาล 

3. เครือข่ายสัจจะฯ ควรจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสวสัดิการเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่าย
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพฒันาสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของกองทุนสัจจะฯ  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวจิยัการจดัการความรู้ดา้นการพฒันาสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายฯ  
2. ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อน าแนวทางการพฒันาสวสัดิการชุมชน

เพื่อสุขภาวะไปปรับใชใ้นพื้นท่ี 
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การใช้ตัวแบบ MILP กบัการวางแผนการผลติและกระจายสินค้า 

ในห่วงโซ่อปุทานสินค้าเกษตรและอาหารทีเ่น่าเสียง่าย 

Integrated Production-Distribution Planning  in Perishable Agro-Food Supply 

Chains  By Mixed Integer Linear Programming  

 

ปิยะวทิย์  ทพิรส 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นบทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการใช้ตัวแบบ

คณิตศาสตร์เชิงเส้นตรงจ านวนเต็มผสมและฮิวริสติก อลักอริธึม  โดยตวัแบบ เชิงคณิตศาสตร์

ดงักล่าวมีประโยชน์ในการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและกระจายสินคา้เกษตรและอาหารเน่า

เสียง่ายในระบบห่วงโซ่อุปทานซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความยุง่ยาก  ขอ้มูลปัญหาขนาดใหญ่ และมีความ

ซบัซ้อน เน่ืองจากระบบห่วงโซ่อุปทานสินคา้เกษตรและอาหารมีความยาวในแต่ละกระบวนการ

ผลิตตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า  ดงันั้นหลายฝ่ายควรตอ้งประสานความร่วมมือกนัวางแผนการผลิต

และการกระจายสินคา้ไปพร้อมกนั ปัจจุบนัตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการ

วางแผนธุรกิจโดยสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจช่วยแก้ปัญหาต่างๆภายในห่วงโซ่

อุปทาน ทั้งน้ีค่อนขา้งเห็นชดัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ีมี

การใช้กันอย่างแพร่หลายคือโปรแกรมเชิงเส้นตรงจ านวนเต็มผสมและฮิวริสติก อัลกอลิธึม 

เน่ืองจากตวัแบบดงักล่าวสามารถหาค่าหรือจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับลดตน้ทุนด าเนินการรวม 

ส่งผลให้บริษทัมีโอกาสไดรั้บผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึน  อีกทั้งยงัท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

ของสินคา้และความปลอดภยัของสินคา้มากข้ึนดว้ย 

ค าส าคัญ :    การเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและกระจายสินคา้  โซ่อุปทานอาหาร-เกษตรท่ีเน่า

เสียง่าย  โปรแกรมเชิงเส้นตรงจ านวนเตม็ผสม   ฮิวริสติกอลักอริธึม   ตน้ทุนด าเนินการรวม 
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Abstract 
This academic article was based on much literature which revealed the use of mixed-integer linear 
programming modeling (MILP) and heuristic algorithm (HA) . MILP and HA are useful for 
planning in the integration of production and distribution in the perishable agro-food system. 
Such systems are very intricate, large size datas and complicated because the upstream to 
downstream agro-food supply chain systems are long chains for each business process. Therefore, 
many parties should cooperate in planning integrated production-distribution in the perishable 
agro-food system. At present, mathematical models play an important role in business planning. 
These can be used as tools to solve problems and to make decisions in the supply chain especially 
in SMEs. MILP is one of the mathematical models that is widely used at present because it can 
reduce the total operation costs and can make the business achieve greater profitability. 
Moreover, customers are likely to be even more satisfied with the quality and safety of the 
product. 
Keywords:  Integrated Production-Distribution Planning, Perishable Agro-food Supply Chains,  

Mixed-Integer  Linear Programming, Heuristic algorithm, Total Operation Costs 
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บทน า   
           อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง มี
ความเส่ียงสูงและมีข้อจ ากัดมากมายต่อการประสบปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภยัของ
วตัถุดิบท่ีมาจากภาคการเกษตร เช่น ผกั ผลไม ้ ธัญพืช ผลิตภณัฑ์จากปศุสัตว์ (เน้ือ นม ไข่) 
ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ า (น ้ าจืด น ้ ากร่อย น ้ าทะเล) เป็นตน้ สินคา้เกษตรและอาหารเหล่าน้ีจะเน่าเสียง่าย 
(Perishability)  จึงเกิดปัญหาในห่วงโซ่อุปทานซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน และยุ่งยากในการ
จดัการตั้งแต่ตน้น ้ า จนถึงปลายน ้ าทั้งน้ีมีสาเหตุจากลกัษณะเฉพาะของอาหารมีความแตกต่างจาก
สินคา้ประเภทอ่ืนๆ (อภิชยั, 2555)   ไดแ้ก่  (1) อายกุารเก็บรักษาของสินคา้เกษตรและอาหารท่ีใชใ้น
การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑมี์ระยะเวลาสั้น (ขอ้จ ากดัดา้นเวลา)  (2) ความใหม่และความสดของสินคา้
เกษตรและอาหารท่ีลดลง  (3) หลงัจากการเก็บเก่ียวมีแนวโนม้ลดลงเม่ือถูกเคล่ือนยา้ยจากตน้น ้ าไป
ยงัปลายน ้า   (4) ระยะเวลาในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวเพื่อให้ไดผ้ลผลิตใชเ้วลานาน (5) ฤดูกาลมี
ผลต่อจ านวนผลิตผลทางการเกษตรและอาหารท่ีเก็บเก่ียวได้  (6) ปัจจัยสภาพภูมิอากาศท่ีมี
ผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของสินคา้เกษตรและอาหาร  (7) คุณภาพทางเคมี  กายภาพ และ
ชีววทิยาของสินคา้เกษตรและอาหารมีคุณภาพไม่สม ่าเสมอ ยากต่อการควบคุม (8) การดูแลเอาใจใส่
ในขั้นตอนการจดัเก็บและการส่งมอบสินคา้ค่อนขา้งยุ่งยากและซับซ้อน  (9) คุณภาพและความ
ปลอดภยัในการบริโภค  (10) ตน้ทุนโลจิสติกส์สูง (Aramyan et al., 2007 ; Farahani et al.,2013) 
ทั้งน้ี ตน้ทุนโลจิสติกส์ประกอบดว้ยตน้ทุนการขนส่งสินคา้    ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั  
(ประกอบดว้ยตน้ทุนการถือครองสินคา้ ตน้ทุนการจดัการคลงัสินคา้) และตน้ทุนการบริหารจัดการ 
(สมยศ , 2556)  จากแผนยุทธ์ศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 ถึง 
2560 มีเป้าหมายในการ “อ านวยความสะดวกทางการค้าและการจดัการห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
ความสามารถในการแข่งขนั” ภารกิจขอ้ท่ี 1 ไดก้ล่าวถึงประเด็น  “Supply Chain Enhancement” วา่
ดว้ย “ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผูป้ระกอบการเกษตรในห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารจากต้นน ้ าถึงปลายน ้ า”  ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์วิจยั
ดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2555 ถึง 2559) ส าหรับยุทธศาสตร์ท่ี 2  
กล่าวถึง “การสนบัสนุนวิจยัในการบูรณาการองคค์วามรู้เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน” ในภารกิจย่อยขอ้  2.3  กล่าวว่า “การวิจยัเชิงปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันา
ระบบโลจิสติกส์และการจดัการโซ่อุปทานภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม” จะเห็นว่า ห่วงโซ่
อุปทานสินคา้เกษตรและอาหารของไทยเป็นเร่ืองท่ีส าคญัระดบัชาติ หลายหน่วยงานจ าเป็นตอ้ง
ประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการหรือเช่ือมโยงกนั (Integration)  Fahimnia et al. (2013) กล่าววา่ 
การหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimization) สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือตดัสินใจแก้ปัญหาการวาง
แผนการผลิตและการกระจายสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่าย  หลายหน่วยงานในบริษทัและ
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ภายนอกบริษทัจ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงกนัทั้งในระดบัเทคนิค และระดบัการด าเนินงาน จึงจะท าให้เกิด
การพฒันาและสร้างผลก าไรแก่บริษทัร่วมกนั ทั้งน้ี  Fahimnia et al. (2013) ยงักล่าวอีกวา่การ
เช่ือมโยงวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย (Integrated perished production-
distribution planning หรือ Integrated P-D planning) จะครอบคลุมการวางแผนตั้งแต่ผูจ้ดัจ  าหน่าย
วตัถุดิบ กระบวนการผลิต การจดัการสินคา้คงคลงัในคลงัสินคา้จนถึงกระจายสินคา้แก่ลูกคา้สุดทา้ย
หรือผูใ้ช้สุดทา้ย (End users)  แต่ด้วยสินคา้เหล่าน้ีมีขอ้จ ากดัด้านเวลาจึงสามารถเน่าเสียไดง่้าย 
ดงันั้นการประสานความร่วมมือกนัในบริษทัระหวา่งการผลิตและการกระจายสินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย
จ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงให้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกนั (Farahani et al., 2012) นอกจากน้ี การ
เช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้ท่ีเน่าเสียง่ายยงัมีความยุ่งยากและซับซ้อน 
เน่ืองจาก สินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายเป็นระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความยาว และแต่ละ
กระบวนการธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ ามีหลายฝ่ายตอ้งประสานร่วมมือกนั (Piewthongngam 
et al., 2013) ตวัแบบทางคณิตศาสตร์จึงถูกน ามาประยุกตใ์ช้หาจุดท่ีเหมาะสมในการช่วยตดัสินใจ
แกปั้ญหาความยุง่ยากและซบัซอ้นเหล่านั้นเพื่อวางแผนในส่วนต่างๆภายในห่วงโซ่อุปทาน ปัจจุบนั
นกัวิชาการ นกัวิจยั และนกัธุรกิจหรือผูว้างแผนในบริษทั จะให้ความส าคญักบัเคร่ืองมือน้ีมากข้ึน 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีจะท าการลองผิดลองถูกหรืออาศยัประสบการณ์ 
อีกทั้งในปัจจุบนัซอฟตแ์วร์หาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดมีให้เลือกทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการน าไปใช้
หรือซอฟตแ์วร์ท่ีมีจ  าหน่ายในราคาท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้านทั้งในเชิงพาณิชย์
และเชิงวชิาการ (อภิชยั , 2555) ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือประยุกต์ในการตดัสินใจ
แก้ปัญหาความยุ่งยากและซับซ้อนส าหรับเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้
อาหารท่ีเน่าเสียง่าย ไดแ้ก่ Linear Programming (LP) , Integer Linear Programming (ILP) , Mixed-
Integer Linear Programming (MILP) , Genetic Algorithm (GA), Heuristic Algorithm (HA) เป็น
ตน้ ทั้งน้ีจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ตวัแบบทางคณิตศาสตร์โปรแกรมเชิงเส้นตรงจ านวน
เต็มผสม (MILP) ก าลงัไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในขณะน้ี เน่ืองจากสามารถแกปั้ญหาตวัแปรและ
ขอ้จ ากดัท่ีมีจ  านวนมากและเกิดข้ึนจริงในห่วงโซ่อุปทานสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายท่ีมี
ขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่ตวัแบบ MILP มีขอ้จ ากดัคือหากตวัแปรและขอ้จ ากดัจ านวน
มาก โปรแกรมจะไม่สามารถประมวลผลไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม ยิ่งหากปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ี
เกิดกบัอุตสาหกรรมจริงแลว้ปัญหาจะมีขนาดใหญ่ ก็มีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก การหาค าตอบ
จะใช้เวลานานหรือหาไม่ได้เลย ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้งานจริงได้ การจะท าให้สามารถ
ประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมนั้นจะตอ้งใช้วิธีการทาง Heuristic Algorithm 
ในการหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Piewthongngam et al., 2013)  การพฒันาตวัแบบทาง
คณิตศาสตร์ MILP เพื่อการแกปั้ญหาในระบบการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจาย
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สินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่าย จะเป็นประโยชน์ในการลดตน้ทุนด าเนินการรวมของบริษทั 
และการจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูใ้ชค้นสุดทา้ยให้มีคุณภาพและความปลอดภยั  Farahani et al. 
(2012)  ช้ีให้เห็นวา่ การใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP ในการตดัสินใจแกปั้ญหาจะสามารถท า
ใหสิ้นคา้มีคุณภาพสูง โดยไม่ท าใหต้น้ทุนการผลิตและการกระจายสินคา้เพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด ในขณะ
ท่ีลูกคา้ของบริษทัยงัมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนดว้ย  ดงันั้นบทความน้ีจะน าเสนอรายละเอียดตวัแบบ
ทางคณิตศาสตร์ MILP ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจาย
สินคา้ของห่วงโซ่อุปทานสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายในอุตสาหกรรม  ทั้งน้ีแบ่งเน้ือหาเป็น 
5  ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง ระบบห่วงโซ่อุปทานสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายในอุตสาหกรรม  
ส่วนท่ีสอง ตวัแบบทางคณิตศาสตร์และการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์  ส่วนท่ีสาม การเช่ือมโยง
การวางแผนผลิตและการกระจายสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายในห่วงโซ่อุปทาน ส่วนท่ีส่ี 
การประยุกต์ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP เป็นเคร่ืองมือตดัสินใจแก้ปัญหาการเช่ือมโยงการ
วางแผนและการกระจายสินคา้ท่ีเน่าเสียง่ายในห่วงโซ่อุปทาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่วนสุดทา้ย
คือสรุปและเสนอแนะความส าคญัและประโยชน์ของการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการ
กระจายสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่าย และช่องว่างงานวิจยัท่ีสามารถเป็นแนวทางวิจยัใน
อนาคต 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารทีเ่น่าเสียง่าย   

Rong et al. (2011) กล่าวว่า การจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นกิจกรรมการเช่ือมโยงความ

ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่างๆ  ภายในองคก์ารกบัภายนอกองคก์ารให้มีการไหลอยา่งต่อเน่ืองโดย

มีเป้าหมายร่วมกนัคือลูกคา้และ/หรือผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการคา้และการแข่งขนัตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งน้ี ถา้ตอ้งการให้ตน้ทุนโลจิสติกส์ต ่าท่ีสุดโดยท่ี

ลูกค้าหรือผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจด้านคุณภาพสินค้า ควรวางแผนการผลิตการผลิตและการ

กระจายสินคา้อาหารท่ีเน่าเสียง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควรควบคุมอุณหภูมิต ่าแก่อาหารสด

ตลอดการเก็บรักษาและการขนส่งตลอดโซ่ความเย็น (Cold chain) อีกทั้งเส้นทางขนส่งตอ้งมี

ประสิทธิภาพดว้ย  การศึกษาวิจยัดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทานสินคา้ท่ีเน่าเสียง่ายในอุตสาหกรรม

ไดรั้บความสนใจอยา่งมากในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นการจดัการตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า ไปจนถึงปลาย

น ้ า เสมือนเป็นแรงขบัเคล่ือนในการพฒันาการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Gunnarsson et al., 2004.)  

Kittipanya-nga, et al. (2011) ศึกษาวิจยัเชิงส ารวจลักษณะการกระจายสินค้าอาหารของ

อุตสาหกรรมในประเทศไทย ภายใตก้รอบแนวคิดการกระจายสินคา้อาหารตามภูมิศาสตร์ของไทย

ในระบบห่วงโซ่อุปทานอาหาร พบว่ากลุ่มอาหารท่ีเน่าเสียง่ายเป็นปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริหารและ/หรือ
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นกัวิชาการสามารถเขา้ใจลกัษณะเฉพาะดา้นอุปสงค ์(Demand-Side) คือ ลูกคา้ และลกัษณะเฉพาะ

ดา้นอุปทาน (Supply-Side) คือ ผูส่้งมอบวตัถุดิบ (Supplier) วา่สินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่าย

มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อาหารของไทยเป็นอย่างมากเน่ืองจากสินคา้

เหล่าน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา    Farahani et al. (2012) กล่าววา่ สินคา้แกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่าย

นั้น เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีสามารถเส่ือมสภาพไป และยงักล่าวว่ากลุ่มของสินค้า

เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายนั้นหมายถึง สินคา้นั้นมีคุณภาพเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองภายหลงั

ผา่นขั้นตอนการผลิตมาแลว้  นอกจากน้ี Farahani et al. (2012) ยงักล่าววา่อาหารสด เช่น เบเกอร่ี  มี

ความทา้ทายอยา่งมากในการเคล่ือนยา้ยอาหารสดจากแหล่งผลิตในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ไปยงัสถานท่ีบริการอาหาร (ภาพประกอบ 1) เน่ืองจากอาหารจะตอ้งถูกบริโภคทนัที นอกจากน้ี 

อาหารกลุ่มอ่ืนท่ีเสียง่าย เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์ผลิตภณัฑ์นม ผลิตภณัฑ์ประมง เป็นตน้ ตอ้งมี

มาตรการให้มัน่ใจว่าสินคา้เหล่าน้ีตอ้งมีคุณภาพและความปลอดภยัสูงสุดในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่

ตน้น ้ าไปยงัปลายน ้ า ฉะนั้นความร่วมมือกนัในบริษทัโดยเฉพาะการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิต

และการกระจายสินคา้เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งมาก 
 

 

 
ภาพประกอบ 1  โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารสดจากโรงงานผลิตอาหารสู่สถานท่ีบริการอาหาร 

ที่มา : Farahani et al. (2012) 

 

ตัวแบบคณติศาสตร์เชิงเส้นตรง (Mathematical Linear Programming Model) 

ตวัแบบคณิตศาสตร์เชิงเส้นตรง หมายถึง ตวัแบบคณิตศาสตร์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับ

ตดัสินใจแกปั้ญหาหาจุดหรือค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นค่าต ่าสุดหรือค่าสูงสุดตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด ซ่ึงใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายลกัษณะปัญหา  ทั้งน้ีตวัแบบ LP ประกอบดว้ย

ฟังกช์นัจุดประสงค ์(Objective function) ซ่ึงเป็นฟังก์ชนัเชิงเส้นตรง (Linear function) และเง่ือนไข

บงัคบั (Constraints) ต่างๆซ่ึงอาจเป็นสมการเชิงเส้น (Linear function) หรืออสมการเชิงเส้น (Linear 

inequality)  โปรแกรมเชิงเส้นตรงจ านวนเต็ม (Integer linear programming  ; ILP) หมายถึง ตวัแบบ

ทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือตดัสินใจแกปั้ญหาเช่นเดียวกบั LP แต่แตกต่างจาก LP คือ มี

เง่ือนไขบงัคบัเพิ่มเติมท่ีแตกต่างจาก LP  โดยก าหนดให้ตวัแปรตดัสินใจ (Decision variables) บาง

วตัถุดิบ  

(Raw material) 

 การผลิต 

(Production) 

 

การบรรจุ 

(Packaging) 

 

ผูค้า้ปลีก (Retailers) 

ภตัตาคาร (Restaurants) 

โรงแรม (Hotels) 

คาเฟ่ (Cafes) 

โรงเรียน (Schools) 

โรงพยาบาล 

(Hospitals) 
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ตวัแปรหรือทุกตวัแปรมีค่าเป็นจ านวนเต็ม (Integer value) ส่วนตวัแบบ MILP เหมือนกบั IP 

เพียงแต่บางตวัแปรมีค่าเป็นจ านวนเต็มและตวัแปรท่ีเหลือมีค่าไม่เป็นจ านวนเต็ม (Noninteger 

value)  (อภิชยั, 2555 ; Hillier and Lieberman, 2010) 

รูปแบบมาตรฐานของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรง  ปกติจะอยู่ในรูปการหาค่าสูงสุด (Maximize) 

และการค่าต ่าสุด (Minimize) ยกตวัอย่างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ในรูปสมการลดรูปหรือสมการ

อยา่งง่าย (The canonical form) กรณี Minimization costs  

สมการเป้าหมาย (Objective function)    njxcCMinimize j

n

J

j ...,3,2,1
1




 

ขอ้จ ากดั (Constraints)        Subject  to : njx jj

n

J

j ...,3,2,1
1




  

ขอ้ก าหนด          0jx  ;  njx j ...,3,2,1  

ก าหนดให ้ c  คือ มูลค่าของสมการเป้าหมาย เป็นดชันีวดัประสิทธิภาพการตดัสินใจท่ีท าให้

มีค่ าใช้ จ่ายต ่ า สุด  jx  คือ ตัวแปรการตัดสินใจ jc คือ ต้นทุนต่อหน่วยของ jx  ; ij คือ  

สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ หรือสัมประสิทธ์ิตวัแปรตดัสินใจ jx เป็นตวัแปรคงท่ี j คือ  ปัจจยัการ

ผลิต j  ชนิด ; i  คือ  1,2,3,..., m  ; j คือ  1,2,3,..., n  (พฤทธ์สรรค ์, 2553) ทั้งน้ี ขั้นตอนการสร้าง

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์มีดงัน้ี (1) อธิบายรายละเอียดปัญหา  (2) เก็บรวบรวมขอ้มูลจริงในขอบเขต

ท่ีจะศึกษา (3) วิเคราะห์ขอ้มูล/ก าหนดโครงสร้างระบบโจจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสินคา้  (4) 

สร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ มี 2 ประเด็นหลกั คือ (4.1) ก าหนดตวัแปรตดัสินใจ  (4.2) ก าหนด

ลกัษณะของค่าตวัแปรตดัสินใจให้สอดคลอ้งกบัผลเฉลยท่ีตอ้งการทราบซ่ึงมี 2 ประเภท คือ ค่าท่ี

เป็นจ านวนเต็ม และค่าท่ีไม่เป็นจ านวนเต็ม  (5) เลือกตวัแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้าง (เช่น MILP) 

ซ่ึงบทความน้ีจะไม่กล่าวในรายละเอียด (6) ก าหนดตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปร

ตดัสินใจเพื่อสร้าง Objective functions ทั้งน้ี ตน้ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนผนัแปรและ

ตน้ทุนคงท่ี ส่วนใหญ่ตน้ทุนคงท่ีจะสัมพนัธ์กบัตวัแปรทวิภาค (Binary variables) หรือ 0,1 (7) 

ก าหนดข้อสมมติ (Assumptions) คือ การก าหนดความสัมพันธ์หรือส่ิงท่ีปรากฏในตัวแบบท่ี

แตกต่างจากความจริง   ขอ้สมมติถูกก าหนดข้ึนเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและสร้างตวัแบบ โดยตอ้ง

ก าหนดใหค้รอบคลุมในทุกประเด็นท่ีแตกต่างจากความจริงภายในขอบเขตท่ีท าการศึกษาปัญหา (8) 

ก าหนดเซต (Set) หรือ ดัชนี (Index) เพื่อให้ผู ้วางแผนหรือผู ้พ ัฒนาตัวแบบสามารถก าหนด

พารามิเตอร์ ตวัแปรตดัสินใจ และเง่ือนไขบงัคบัท่ีมีจ  านวนมากส าหรับปัญหาท่ีมีขนาดใหญ่และ

ซบัซอ้นใหเ้ขียนไดส้ั้น กระซบัและอ่านเขา้ใจไดร้วดเร็วข้ึน (9) ก าหนดพารามิเตอร์ คือ ก าหนดตวั
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แปรป้อนเขา้ซ่ึงทราบค่าโดยการค านวณหรือหาค่าไดจ้ากการเก็บขอ้มูล การประมาณค่า หรือหา

ค่าเฉล่ียเพื่อเป็นตวัแทนของข้อมูลส าหรับป้อนเข้าในตวัแบบ พารามิเตอร์ท่ีปรากฏในตวัแบบ

ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (9.1) สัมประสิทธ์ิฟังก์ชนัจุดประสงค์ (Objective function coefficients) 

เป็นสัมประสิทธ์ิหน้าตวัแปรตดัสินใจในฟังก์ชันจุดประสงค์  (9.2) สัมประสิทธ์ิเง่ือนไขบงัคบั 

(Constraint coefficients) เป็นสัมประสิทธ์ิหน้าตวัแปรตดัสินใจท่ีอยู่ดา้นซ้ายของเง่ือนไขบงัคบั 

(9.3) ค่าดา้นขวาของเง่ือนไขบงัคบั (Right-hand-side ; RHS, Value for a constraint) เป็น

พารามิเตอร์ท่ีอยู่ด้านขวาของเง่ือนไขบังคับ ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็นค่าท่ีแสดงถึงขีดจ ากัดของ

ทรัพยากรต่างๆ (10) ก าหนดฟังกช์นัจุดประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือ Maximize –มี

เป้าหมายเพื่อให้ไดค้่าสูงสุด เช่น ก าไรสูงสุด หรือ Minimize –มีเป้าหมายเพื่อให้ไดค้่าต ่าสุด เช่น 

ตน้ทุนรวมหรือค่าใช้จ่ายรวมต ่าสุด (11) สร้างเง่ือนไขบงัคบัส าหรับเง่ือนไขและข้อจ ากดัต่างๆ  

(11.1) จ านวนและขีดความสามารถของทรัพยากรท่ีมีอยู ่เช่น จ านวนพนกังานประจ า ความสามารถ

ในการผลิตของพนักงาน จ านวนชั่วโมงการท างานของพนักงานต่อวนัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย

แรงงาน จ านวนและอตัราการผลิตของเคร่ืองจกัรในแต่ละสายการผลิต เป็นตน้ (11.2) นโยบายของ

ผูจ้ดัการ/หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้แผนก เช่น ผลิตตามความสามารถในการผลิตภายในโรงงานโดยไม่ใช้

หน่วยงานบริการภายนอก (Outsourcing) จ  านวนชัว่โมงการท างานล่วงเวลาของพนกังานในแต่ละ

ระดบัมีจ านวนชัว่โมงแตกต่างกนั (11.3) เง่ือนไขบงัคบัส าหรับตวัแปรตดัสินใจทุกตวัมีค่าไม่เป็น

ลบ (Nonnegativity) กล่าวคือ ตวัแปรตดัสินใจทุกตัวต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ซ่ึงเป็น

เง่ือนไขบงัคบัท่ีตอ้งปรากฏในตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้นตรงทุกตวัแบบ (12) หาผลเฉลยท่ีเหมาะสม 

(Optimal solutions) และทดสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) ของตวัแบบทาง

คณิตศาสตร์  (13) วเิคราะห์ผลเฉลย (Solution analysis) และ (14) น าไปปฏิบติัจริง  (อภิชยั  , 2555 ; 

Farahani et al, 2012 ; Pacheco et al, 2012 ; Fourer et al., 2003) ทั้งน้ี ส่วนใหญ่ซอฟตแ์วร์หาค่าท่ี

เหมาะสมท่ีสุดส าหรับ MILP แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประเภท Modeling (AMPL, 

DATAFORM, GAMS และ MPL) และซอฟตแ์วร์ประเภท Solver (CBC, CLP, CPLEX,GENO 

และ Gurobi) ใชใ้นการหาผลเฉลย  ปัจจุบนันิยมใช้ซอฟต์แวร์ AMPL ร่วมกบั CPLEX ในการหา

ค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด (อภิชยั , 2555) ทั้งน้ี ตวัแบบ MILP จ าเป็นตอ้งใช้วิธีการ Heuristic algorithm 

ร่วมดว้ยจึงจะหาค่าท่ีเหมาะสมไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด (Piewthongngam et al., 2013) 
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การเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารที่เน่าเสียง่ายในห่วงโซ่

อุปทาน  

Fahimnia et al. (2013) กล่าววา่การจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นการเช่ือมโยงกระบวนการ

ทางธุรกิจตามขั้นตอน ดังน้ี (1) จดัหาวตัถุดิบหลักและส่วนประกอบ  (2) เปล่ียนวตัถุดิบและ

ส่วนประกอบไปเป็นผลิตภณัฑ์สุดทา้ย  และ (3) กระจายผลิตภณัฑ์สุดทา้ยไปสู่ผูค้า้ปลีกหรือลูกคา้  

ทั้ งน้ี จ  าเป็นต้องท าให้การไหลของข้อมูลสารสนเทศตั้ งแต่ซัพพลายเออร์ ผูผ้ลิต ผูใ้ห้บริการ

ภายนอก (Third party logistics ; 3PL) ผูค้า้ปลีก และลูกคา้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ปัญหาส าคญั 2 

ประการในห่วงโซ่อุปทานท่ีตอ้งหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาให้ได ้คือ การวางแผน

การผลิตและการกระจายสินคา้   การวางแผนการผลิตเป็นการพิจารณาตดัสินใจวา่จะจา้งต่อหรือเลิก

จา้งในดา้นแรงงานผลิต  เวลาท างานปกติท างานล่วงเวลา การจา้งงานเหมาช่วง และระดบัก าลงัการ

ผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีสามารถท าไดใ้นช่วงเวลาท่ีแน่นอน  ขณะท่ี การวางแผนการกระจายสินคา้ ใน

ท่ีน้ีเป็นการตดัสินใจกระจายสินคา้อาหารแก่ลูกคา้ (อุปสงค์) อยา่งเหมาะสม คือ สินคา้อาหารตอ้ง

ถูกตอ้ง เวลาถูกตอ้ง สถานท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ ห่วงโซ่อุปทานเดิมไม่มีการเช่ือมโยงกิจกรรม ต่างฝ่าย

ต่างท างานไม่มีความร่วมมือ แยกส่วนการท างานกนัอยา่งชดัเจนตั้งแต่ตน้น ้ าไปจนถึงปลายน ้ าจึงไม่

ค่อยย ัง่ยืน จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า เหตุการณ์ปัญหาท่ีเกิดกบักระบวนการธุรกิจ เช่น 

ธุรกิจ SMEs ท่ีมุ่งเสาะแสวงหาก าไรให้แก่ธุรกิจตวัเอง (Fahimnia et al. ,2013 ; Barbarosoglu et al., 

1999)  ปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับแลว้ว่าการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้

สามารถลดตน้ทุนด าเนินการรวม (Lead time ลดลง) และสินคา้มีคุณภาพสูงกวา่การไม่เช่ือมโยง

หรือบูรณาการไปพร้อมกนั แมว้่าการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้มีความ

ซับซ้อนจริง(ภาพประกอบ 2) เน่ืองจากมีจ านวนตวัแปรตดัสินใจมากมาย  และปัญหาท่ีมีอยู่ก็

ซบัซอ้นมากเช่นกนัผลท่ีตามมาจะท าใหก้ารผลเฉลยท่ีเหมาะสมท่ีสุดค่อนขา้งยาก (Fahimnia et al. , 

2013) เน่ืองจากมีหลายโรงงานผลิต แต่ละโรงงานผลิตมีคลงัสินคา้มากกว่า 1 แห่ง อีกทั้งผูใ้ช้คน

สุดทา้ย (End user)มากกวา่ 1 กลุ่ม 
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การประยุกต์ตัวแบบทางคณติศาสตร์ MILP ส าหรับเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจาย

สินค้าเกษตรและอาหารทีเ่น่าเสียง่าย  

ปัจจุบนัสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายเป็นปัญหาตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ท าให้มี

นกัวจิยั นกัวชิาการและผูว้างแผนในบริษทั นิยมสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยในการตดัสินใจแกปั้ญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนจริงและซบัซ้อนในอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ตอ้งการเพิ่ม

กลยุทธ์ในการคา้และการแข่งขนัแก่บริษทั  สร้างผลก าไรสูงสุด ลดตน้ทุนด าเนินการรวม ทั้งน้ี 

คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้หรือผูบ้ริโภค   Rong et al. (2011) 

ประยกุตต์วัแบบคณิตศาสตร์ MILP ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือตดัสินใจหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ

แกปั้ญหาคุณภาพของสินคา้อาหารท่ีเน่าเสียง่าย (ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว)์ ผา่นการวางแผนการผลิตและ

การกระจายสินคา้ภายใตโ้ครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหาร จากผลวิจยัพบวา่เป็นประโยชน์แก่บริษทั

ในอุตสาหกรรมอาหารในด้านการออกแบบและด าเนินการในการกระจายสินคา้อาหารโดยใช้

เกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) พบว่า สามารถท าให้การจดัการห่วงโซ่อุปทานผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์มี

คุณภาพสูงและตน้ทุนด าเนินการรวมต ่าอยา่งเห็นไดช้ดั 

 
ภาพประกอบ 2  ความซบัซอ้นของตวัแบบการเช่ือมโยงวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้ในห่วงโซ่อุปทาน   

ทีม่า :  Fahimnia et al. (2013) 

Ahumada et al. (2011) ไดพ้ฒันาตวัแบบคณิตศาสตร์ MILP เป็นเคร่ืองมือในตดัสินใจ

แกปั้ญหาผา่นทางการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้ เพื่อช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่าย (พริก และมะเขือเทศ)  ทั้งน้ี สินคา้เกษตรและอาหารเม่ือ

เกิดปัญหาจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น สภาพภูมิอากาศในช่วงการเก็บเก่ียวท่ีไม่แน่นอน  ลกัษณะ
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ทางสรีวิทยาของผลิตผลการเกษตร  สภาพแรงงานผูเ้ก็บเก่ียว  การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้

เกษตรท่ีมีความผนัผวน ขณะท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัสูงสุด พร้อมกบั

ส่งสินคา้ในระยะเวลาไม่นาน โดยท่ีผูป้ระกอบการตอ้งแบกภาระตน้ทุนสูงในการจดัการสินคา้

ในช่วงการเก็บเก่ียว การผลิต และการกระจายสินคา้เพื่อใหสิ้นคา้มีระดบัคุณภาพและความปลอดภยั

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ จากผลวิจยั พบว่า การประยุกต์ตวัแบบคณิตศาสตร์ MILP สามารถใช้เป็น

เคร่ืองมือท าตน้ทุนด าเนินการรวมลดลงและมีก าไรมากข้ึน  Farahani et al. (2012) ศึกษาและพฒันา

ตวัแบบคณิตศาสตร์ MILP ร่วมกบัวิธีการ Heuristic algorithm  เป็นเคร่ืองมือตดัสินใจหาค่าท่ี

เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้ในช่วงระยะเวลาสั้น

ในห่วงโซ่อุปทานอาหารของโรงงานผลิตอาหารสด (ปรุงสุกใหม่) ขนส่งกระจายอาหารไปยงั

สถานท่ีบริการอาหาร พบวา่ สามารถลดปัญหาความซบัซ้อนไดม้ากและแกไ้ขปัญหาการเช่ือมโยง

การจดัตารางการผลิตและการกระจายสินคา้อาหารสดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีหมายถึง สินคา้

อาหารสดมีคุณภาพสูง โดยไม่ท าให้ตน้ทุนในการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจาย

สินคา้สูงข้ึน Amorim et al. (2012)  พฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP ร่วมกบัวิธีการ Heuristic 

algorithm เพื่อแกปั้ญหาระดบั Operational ส าหรับเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจาย

สินค้าเกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีสินค้ามากกว่า 1 ชนิด (Multi-

products) มากกว่า 1 โรงงาน (Multi-plants) มีศูนยก์ระจายสินคา้มากกว่า 1 แห่ง (Multi-DC) และ

ช่วงเวลาการขนส่งมากกว่า  1 ช่วงเวลา (Multi-periods)  ปัญหาสินค้า ท่ี ศึกษาผ่านตัวแบบ

คณิตศาสตร์ MILP สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีก าหนดวนัหมดอายุสินคา้ เรียกว่า Fixed 

shelf life และกลุ่มท่ีไม่ก าหนดวนัหมดอายุของสินคา้ เรียกวา่ Loose shelf life พบวา่ ถา้ใชต้วัแบบ

คณิตศาสตร์ MILP ท่ีเหมาะสมท่ีสุดผา่นการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้ท่ี

ก าหนดวนัหมดอายไุปพร้อมกนั จะท าใหลู้กคา้พึงพอใจระดบัคุณภาพความสดตลอดอายุการขนส่ง

สินคา้มากกว่าไม่มีการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและกระจายสินคา้ (Decoupled P-D model) 

และสามารถลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ (ระบุวนัหมดอาย)ุ ลงมาอยู ่42% จากเดิมโดยเฉล่ีย 70% ของ

ตน้ทุนทั้งหมด   Rong and Grunow (2010) พฒันาตวัแบบ MILP ร่วมกบัวิธีการ Heuristic 

algorithm เป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจแกปั้ญหาส าหรับการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการ

กระจายสินคา้อาหารท่ีเน่าเสียง่าย ให้มีความปลอดภยัและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้ ด้วย

ตน้ทุนด าเนินการรวมท่ีต ่า ทั้งน้ี Rong and Grunow (2010) พบว่า ถา้ลดตน้ทุนการกระจายสินคา้ 
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(หมายถึงลด Batch sharing ระหวา่งผูค้า้ปลีก) จ าเป็นตอ้งลด Batch size ในช่วงการผลิตดว้ย และยงั

แนะน าวา่ควรเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเขา้ดว้ยกนั

ไม่ควรแยกฝ่ายกันท างาน  จะเห็นว่าตัวแบบทางคณิตศาสตร์ MILP ถูกน ามาประยุกต์กับ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างกวา้งขวางโดยสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนส่วน

ต่างๆของโซ่อุปทานได ้  ชยัมงคล และคณะ (2555)   ยงัไดร้ายงานปัญหาในการจดัการโซ่อุปทาน

และโลจิสติกส์ส าหรับมะพร้าวน ้ าหอมของจงัหวดัสมุทรสาครวา่ประกอบดว้ยปัญหาเก่ียวกบัการ

จดัหาวตัถุดิบและปัญหาการขนส่ง ปัญหาแรกเกิดจากความไม่สมดูลระหวา่งอุปทานของพื้นท่ีเก็บ

เก่ียวและอุปสงคข์องลูกคา้ซ่ึงมีสาเหตุจากการวางแผนการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ส าหรับปัญหา

การขนส่งเป็นปัญหาการเลือกใช้ยานท่ีมีให้เลือกถึง 3 ขนาด ท่ีส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

มะพร้าวน ้ าหอมจากพื้นท่ีเก็บเก่ียว ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาการจดัการโซ่อุปทานมะพร้าวน ้ าหอมของ

จงัหวดัสมุทรสาคร โดยประยุกต์ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP  เพื่อเป็นตวัแทนของปัญหา

ดงักล่าวภายใตก้รอบการจดัการโซ่อุปทานการไหลของวตัถุดิบตั้งแต่เก็บเก่ียวจนผา่นกระบวนการ

แปรรูป หลงัจากปัญหาดงักล่าวถูกน ามาหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับแผนการจดัหาวตัถุดิบและการ

วางแผนการผลิต ผลลพัธ์เชิงตวัเลขไดถู้กน าเสนอเพื่อให้แสดงให้เห็นถึงวิธีการและรูปแบบท่ีใชไ้ด้

กบัระบบจริง พบวา่ มีตน้ทุนด าเนินการรวมท่ีต ่าลงถึง 46,261 บาท/ตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงต ่ากวา่ก่อน

การใชต้วัแบบถึง 5.20% (หมายถึง สามารถลดตน้ทุนด าเนินการรวมไดถึ้ง 5.20%  เม่ือเปรียบเทียบ

กบัตน้ทุนก่อนการใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์)  Mula et al. 2010 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวกบัตวัแบบทางคณิตศาสตร์ ส่วนมากจะใชต้วัแบบ MILP ในการแกไ้ขปัญหา มีเป้าหมายเพื่อ

ลดตน้ทุนในระบบโซ่อุปทานให้เหลือน้อยท่ีสุดและยงัเสนอแนวทางการท าวิจยัท่ีมีความน่าสนใจ

ในอนาคตท่ีจะมีความโดดเด่น คือ พิจารณารูปแบบการขนส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนัในโซ่อุปทานดว้ย    

Piewthaongngam et al. (2013) ประยุกต์ใช้ตวัแบบทางคณิตศาสตร์  MILP ร่วมกบั Heuristic 

algorithm เพื่อเป็นตวัแทนของปัญหาการวางแผนการกระจายและการผลิตของบริษทัท่ีผลิตอาหาร

เล้ียงหมู (วางแผนร่วมระหวา่งฟาร์มเล้ียงหมูและโรงงานอาหารหมู) ปัญหาดงักล่าว ไดแ้ก่ บริษทัมี

โรงงานผลิตอาหารหมู่หลายแห่ง   มีโรงเล้ียงหมูหลายแห่ง มีผลิตภณัฑ์แปรรูปเน้ือหมูหลายแห่ง  

ลูกคา้มีความหลากหลาย ส่ิงสนบัสนุนการผลิตหลากหลาย  เป็นตน้  ทั้งน้ี ตอ้งมีระบบโลจิสติกส์ท่ี

เหมาะสมท่ีสามารถจดัส่งอาหารหมูไปยงัโรงเล้ียงหมูให้ทนัเวลาและถูกตอ้ง   ดว้ยเง่ือนไขตอ้งการ

ให้หมูท่ีเล้ียงมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตตามวยัให้ทนัต่อการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อจ าหน่าย
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ภายในประเทศและส่งออก ทั้งน้ี มีขอ้จ ากดัของตวัแปรต่างๆมากมาย เช่น สินคา้คงคลงัพวกอาหาร

สัตว ์นโยบายสินคา้คลงัของบริษทั และความจุของคลงัสินคา้แต่ละฟาร์ม รวมทั้งขอ้จ ากดัดา้นโลจิ

สติกส์อ่ืนๆ   ผูว้ิจยัพบวา่หากเช่ือมโยงขอ้มูลการวางแผนดงักล่าวและเช่ือมโยงระหว่างฐานขอ้มูล

และโปรแกรมท่ีใชใ้นการวางแผน ความยุง่ยากในการสั่งอาหารจะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากน้ี

ยงัลดปัญหาในการสั่งอาหารผดิ สั่งอาหารมากหรือนอ้ยเกินไป หรือวางแผนจ านวนรถไม่เหมาะสม 

การลดความผิดพลาดในส่วนน้ีรวมถึงการผลิตและจดัเก็บอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมจะน ามาซ่ึง

ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงและความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนของโรงงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Pacheco et al. (2012) ไดศึ้กษาการลดตน้ทุนการขนส่งในบริษทัท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ขนมอบโดย

ประยุกต์ MILP กบัการเก็บขอ้มูลการขนส่งจริงของบริษทั พบว่า บริษทัสามารถลดตน้ทุนการ

ขนส่งสินค้าได้ 20% จากต้นทุนเดิม  ขณะท่ี Farahami et al. (2012) แนะน าว่าตวัแบบทาง

คณิตศาสตร์ MILP สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการจดัการปัญหา

เพื่อลดตน้ทุนการกระจายสินคา้และวางแผนการผลิตอาหารท่ีเส่ือมเสียง่ายไดอ้ยา่งดี   เอกชยัและ

อภิชยั (2555) ศึกษาปัญหาการจดัซ้ือและการแปรรูปขิงสดให้เป็นขิงดองในอุตสาหกรรมแปรรูปขิง

โดยปัญหาหน่ึงของโรงงาน พบว่า ค่าใชจ่้ายโดยท่ีเกิดข้ึนจากการจดัซ้ือขิงอ่อนสดและจดัสรรบ่อ

ดองท่ีด าเนินการรวมอยู่ในปัจจุบนัมากเกินความจ าเป็น เน่ืองจากขาดเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจวาง

แผนการด าเนินงานดงัล่าว ขิงอ่อนสดท่ีใช้เป็นวตัถุดิบมีช่วงเวลาการปลูกเพียง 2 เดือนใน 1 ปี คือ 

เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม อีกทั้ งยงัมีโรงงานแปรรูปขิงหลายแห่งท่ีมีความต้องการขิงสด

เช่นเดียวกนั จึงท าให้เกิดปัญหาในการจดัหาขิงสดเช่นเดียวกนั จึงท าให้เกิดปัญหาในการจดัหาขิง

สด เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวผูว้ิจยัไดส้ร้างตวัแบบ MILP เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจในการวาง

แผนการจดัซ้ือขิงสดและจดัสรรบ่อดอง พบว่า ค่าใชจ่้ายรวมท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนการ

จดัซ้ือและแผนการจดัสรรบ่อดองท่ีไดจ้ากตวัแบบ MILP ท าให้ค่าใชจ่้ายด าเนินการรวมลดลงร้อย

ละ 15.09 (หรือลดลงโดยเฉล่ีย 807,540 บาท) เม่ือเปรียบเทียบกบัการด าเนินการในปัจจุบนัของ

โรงงาน   Blanco et.al. (2005) น าตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP มาใชใ้นการจดัการด าเนินงานใน

ส่วนของโรงงานบรรจุผลไมใ้นอุตสาหกรรมผลไมส้ดของประเทศอาร์เจนติน่า  เพื่อใช้ในการหา

ปริมาณผลไมส้ดแต่ละชนิดท่ีเขา้มาและช่วยในการวางแผนการด าเนินการในแต่ละกระบวนการ 

เช่น การคดัขนาดและคุณภาพ ตดัแต่งและบรรจุเพื่อเตรียมส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ให้มีตน้ทุน

การด าเนินงานท่ีต ่าท่ีสุด นอกจากน้ี  Apaiah et.al. (2005) ใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นตรงในการออกแบบ
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โครงข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารจากถั่ว  เพื่อหารูปแบบการขนส่ง (Transportation 

mode) วตัถุดิบจากโรงงานหน่ึงไปอีกโรงงานหน่ึงใหส้ามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของแต่ละ

โรงงานและใหมี้ตน้ทุนการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุด   

สรุปและเสนอแนะ    

การเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้เกษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายมี

ความยุง่ยากและซบัซ้อนมาก เน่ืองจาก สินคา้เกษตรและอาหารเป็นระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความ

ยาวแต่ละกระบวนการของธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ ามีหลายฝ่ายตอ้งประสานร่วมมือกนัวาง

แผนการผลิตและการกระจายสินคา้ไปพร้อมกนัไม่ควรแยกกนัวางแผนเพียงล าพงั  ดงันั้น น่าจะมี

ประโยชน์อย่างมากส าหรับห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมีธุรกิจท่ีจดทะเบียนกบั

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  ดงันั้น ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ MILP มีประโยชน์

ส าหรับธุรกจิ คือ (1) เป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจแกปั้ญหาความยุง่ยากส าหรับวางแผนในส่วนต่างๆ

ภายในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงก าลงัไดรั้บความนิยมมากอยูข่ณะน้ี (2) สามารถหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดจน

ท าให้การเช่ือมโยงการการวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา้เษตรและอาหารท่ีเน่าเสียง่ายมี

ตน้ทุนด าเนินการรวมต ่า ส่งผลท าใหธุ้รกิจมีก าไรและท่ีส าคญัคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้

ไดรั้บความพึงพอใจแก่ลูกคา้  (3) ตวัแบบ MILP มีประสิทธิภาพทดแทนการลองผิดลองถูกหรือ

อาศยัประสบการณ์ซ่ึงมีโอกาสผิดพลาดมากกวา่  จึงท าให้นกัวิชาการ นกัวิจยั และนกัธุรกิจหรือผู ้

วางแผนในบริษทัให้ความส าคญักบัตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP มากข้ึนและ (4) ปัจจุบนั

ซอฟต์แวร์หาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด สามารถมีให้เลือกทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการน าไปใช้หรือ

ซอฟตแ์วร์ท่ีมีจ  าหน่ายในราคาท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้านทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละ

เชิงวชิาการ ส่วนข้ออจ ากดัการใช้งาน คือ หากตวัแปรและขอ้จ ากดัจ านวนมาก โปรแกรม MILP จะ

ไม่สามารถประมวลผลได้ในเวลาท่ีเหมาะสม อาจใช้เวลานานหรือหาไม่ได้เลย โดยเฉพาะหาก

ปัญหาเกิดข้ึนจริงเป็นปัญหาขนาดใหญ่ มีตวัแปรจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถน ามาใชง้านจริงได ้

นกัวิชาการ นกัวิจยั หรือนักวางแผนในบริษทัส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้เทคนิค Heuristic algorithm 

ร่วมดว้ยในการ Optimization เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีเหมาะสม 
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การตรวจสอบความผดิพลาดของซอฟต์แวร์ทีถู่กออกแบบในขั้นตอนกายภาพ 
โดยวธิีไบนารีลอจิสติกรีเกรชช่ัน 

Software defect prediction of physical software design By Using 
Binary Logistic regression 

อานนท์ อมรจรัสแสง  

สมชาย ปราการเจริญ  

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาความน่าเช่ือถือ (Reliability)ของ  Software โดยท าการ 
software defect prediction เพื่อให้ทราบวา่  Software ตวัน้ี หากประมวลผลออกมาจะเป็นอยา่งไร 
สามารถลดเวลาให้การพฒันาระบบไดห้ากไดท้ราบถึงความน่าจะเป็นของการท างานของ software 
งานวิจยัน้ีไดใ้ช ้data sets ของ  NASA PROMISE Software Engineering Repository data set  ซ่ึง
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เพื่อการท า software defect prediction เป็นการตรวจสอบ 
Software วา่มีผลการประมวลวา่ความน่าจะเป็น  True หรือ false  โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์
ทางสถิติ   SPSS  โดยเลือกใช ้เทคนิค Binary Logistic regression  แลว้สร้างสมาการเพื่อพยากรณ์
ความน่าจะเป็นของ ซ่ึงการทดสอบโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ดว้ยเทคนิค Binary Logistic 
regression มีค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 70 % และผูว้ิจยัไดท้ดลองกบั  Data set  จ  านวน  100 ชุด มีค่า
ความถูกตอ้ง   75 % จากผลการทดสอบระบบพบวา่ สามารถพยากรณ์ software defect prediction 
อยูใ่นระดบัพอใช ้

ค าส าคัญ : ความน่าเช่ือถือ ไบนารีลอจิสติกรีเกรชชัน่ พยากรณ์ 
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Abstract  

 This research aims to determine reliability. (Reliability) of the Software by the software 
defect prediction to recognize that the Software, if the process is. Can reduce the time to develop 
the system if they know the probability of running the software, this research has used data sets of 
NASA PROMISE Software Engineering Repository data set. Used to analyze the statistical 
values for a software defect prediction checks Software that is processing that is True or false 
using statistical analysis SPSS are used Binary Logistic regression and build. come to predict the 
probability of. It tests using Statistical Analysis Binary Logistic regression technique has an 
accuracy of 70%, and the researchers have experimented with Data set 100 set has an accuracy of 
75% of the test, the system finds. Predictive software defect prediction is fair. 

Keywords : Binary Logistic Regression,  Prediction 
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บทน า 
ปัจจุบนัการพฒันา  Software  จะตอ้งมีความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชท่ี้มีความตอ้งการมากข้ึน เพราะปัจจุบนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อ 

ๆ ทุก ๆสายอาชีพ เช่น การแพทย ์การขนส่ง ภาคธุรกิจ ดงันั้น การพฒันาระบบจะตอ้งมีความ

ช านาญเพื่อลดการเกิดขอ้ผิดพลาด และทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เวลาท่ีใชใ้นการพฒันาท่ี

น้อยท่ีสุดจึงจะสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้หรือผูใ้ช้งาน การวางแผนงาน กระบวนการพฒันา

ระบบ เทคนิค มีความส าคญัต่อการพฒันาระบบเพื่อการส่งมอบงานท่ีรวดเร็วและตรงตามความ

ตอ้งการและท่ีส าคญัจะตอ้งไม่เกิดขอ้ผิดพลาด  โดยทัว่ไปเม่ือออกแบบซอฟตแ์วร์เสร็จ จากนั้นก็

จะท าการพฒันาโปรแกรม บางคร้ังพบว่าการออกแบบซอฟต์แวร์ยงัมีปัญหาท าให้  Software ท่ี

พฒันาเกิดขอ้ผดิพลาด และตอ้งมาเสียเวลาในการท า  Software testing  หลาย ๆ คร้ัง ดงันั้น จึงเกิด

แนวคิดท่ีวา่ควร จะมีการตรวจวดั ในขั้นตอนของการออกแบบซอฟตแ์วร์ถา้หากพบวา่มีแนวโนม้

ท่ีจะเกิดความผดิพลาดสูง จะไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงการออกแบบใหม่ก่อน จนกระทั้งเรามัน่ใจวา่ 

แนวโนม้การเกิดขอ้ผดิพลาดต ่า แลว้น าไปสู่กระบวนการเขียนโปรแกรมต่อไป  

งานวิจยัน้ีเป็นท า Software Physical Design Defect Detection การตรวจสอบความ

ผดิพลาดของซอฟตแ์วร์ตั้งแต่ขั้นตอนการพฒันา ช่วงการออกแบบทางกายภาพ ใชว้ิธีการเรียนรู้จาก

งานเก่า ๆ ท่ีมีการออกแบบเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงอยู่ในรูปของ (software metric) มาตรวดัซอฟต์แวร์ 

แล้วสร้างสมการเพื่อใช้ในการพยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ก่อนท่ีจะ

น าไปสู่กระบวนการเขียนโปรแกรมจริง 

แนวคิดและทฤษฏี 

 กรอบแนวคิดการวจัิย 

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูล จดัเตรียมขอ้มูล 
ก าหนดตวัแปรท่ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้น ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
และเขียนสามากรตรวจสอบความผดิพลาดของซอฟตแ์วร์ดงั ภาพท่ี 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ทฤษฏี 
1. Binary Logistic Regression  
ตวัแปรอิสระ จะเป็นตวัแปรเชิงปริมาณไดเ้พียงเพียงอยา่งเดียว หรืออาจมีตวัแปรบางตวัท่ี

เป็นตวัแปรเชิงปริมาณและตวัแปรบางตวัเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ แต่ถา้ตวัแปรตามเป็น
ตวัแปรเชิงกลุ่ม จะตอ้งใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์หมือนกบัการ
วเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ และ
สร้างสมการท่ีไดไ้ปประมาณหรือพยากรณ์ตวัแปรตาม เม่ือก าหนดค่าตวัแปรอิสระ (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2546)  

 Binary Logistic จะใชเ้ม่ือตวัแปรตาม Y เป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า เช่น  
 1 ซอฟตแ์วร์มีขอ้ผดิพลาด 
 0 ซอฟตแ์วร์ไม่มีขอ้ผดิพลาด 
โดยพิจารณาจากตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ เช่น อาการ การออกก าลงักาย การ

สูบบุหร่ี ระดบัคลอเรสโตรอล เป็นตน้  
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546)  

 1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (ตวัแปรตาม)  
พร้อมทั้งศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

 2. เพื่อพยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ จากสมการท่ีเหมาะสม หรือใช้สมการ
โดยการ 
เลือกตวัแปรอิสระท่ีเหมาะสมเพื่อท าใหเ้ปอร์เซ็นตข์องความถูกตอ้งในการพยากรณ์มีค่าสูงสุด  
 
 
 

 ประมวลผลทางสถิติ 

โดย ไบนารีลอจิสติก 

รีเกรชช่ัน 

สมการการ

ตรวจสอบความ

ผดิพลาดของ

ซอฟต์แวร์ 

Dataset 
การเตรียมข้อมูล 
ก ำหนดตัวแปร 
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2. Software Metric Software metrics  
เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ ขั้ น ต อน เ พื่ อ ใ ช้ ร ะ บุ ร ะ ดับ ข อ ง คุณลั ก ษณะ ใ น มิ ติ ใ ด มิ ติ ห น่ึ ง

ของ ซอฟตแ์วร์ มาตรวดัจ าเป็นตอ้งมีค่าวดั (measure) ท่ีไดจ้ากการวดั (measurement) ซ่ึงเป็นการท า

ใหอ้ธิบายคุณลกัษณะในเชิงปริมาณ มาตรวดัซอฟตแ์วร์ท าใหเ้กิดการเปรียบเทียบคุณลกัษณะในเชิง

ปริมาณซ่ึงสามารถน าไปใช้ประกอบวิเคราะห์รวมทั้งปรับปรุงทั้งตวัซอฟต์แวร์ท่ีผลิตข้ึนรวมทั้ง

กระบวนการในแต่ละขั้นตอนการพฒันาได ้มาตรวดัซอฟตแ์วร์เป็นการวดัในระดบัปฏิบติัการแต่ใน

การวดัเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงคุณลักษณะด้านต่างๆจ าเป็นต้องมีการวางแผนและ

ตั้งเป้าหมายในการประยุกตใ์ชม้าตรวดั รวมถึงวิเคราะห์ผลลพัธ์ให้ไดค้วามหมายตามท่ีแผนการวดั

ตอ้งการซ่ึงเป็นการวางแผนและท าการประยกุตใ์ชม้าตรวดัใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้

การวดัขนาดของ Productivity (Output ของการพฒันาซอฟต์แวร์คือฟังก์ชันของการ

ท างาน) ถา้ตอ้งการประมาณการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ เป็นการประมาณการขนาดและเวลาใน

การพฒันาของซอฟต์แวร์ ถา้ส่ิงท่ีเราสนใจเป็นเร่ืองของคุณภาพ ตอ้งศึกษาเคร่ืองมือในส่วนของ

คุณภาพของซอฟต์แวร์ ในดา้นค่าเฉล่ียของความผิดพลาด, จ  านวนของขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม

ต่อ 1,000 บรรทดั การวดัขนาดของซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่จะใช ้Line of Code (LOC) คนส่วนใหญ่

เขา้ใจวา่ Line of code เป็นเคร่ืองมือวดั ถา้โปรแกรม A มีขนาด 10 KLOC (หน่ึงหม่ืนบรรทดั)

โปรแกรม B มีขนาด 100 LOC (หน่ึงร้อยบรรทดั) รวมค าอธิบายโปรแกรม ถา้โปรแกรมเมอร์ 2 คน

ท่ีมีรูปแบบการเขียนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการวดัขนาดของ LOC ดงันั้นจะตอ้งมีรายละเอียดอ่ืน ๆ

เขา้มาช่วยในการวดัคุณภาพของ  Software ซ่ึงเราจะเห็นวา่ ภาษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการวดัขนาด

ของซอฟตแ์วร์ การใช ้LOC อาจจะไม่เพียงพอท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดั 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
                      1  เพื่อพฒันาสมการพยากรณ์ความผดิพลาดของซอฟตแ์วร์ท่ีถูกออกแบบในขั้นตอน

กายภาพโดยวธีิไบนารีลอจิสติกรีเกรชชัน่  

                      2 พฒันาโปรแกรมเพื่อพยากรณ์ความผดิพลาดของซอฟตแ์วร์ท่ีถูกออกแบบใน

ขั้นตอนกายภาพ  
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ขอ้มูล  Data Set ท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ค่าทางสถิติเป็นขอ้มูล มาจาก NASA ซ่ึงเป็น  
Data set  ของ  NASA Metrics Data Program  ซ่ึงใชเ้ป็น Data ส าหรับ  training  จ  านวน  900  
ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นมีผลเป็น  True จ านวน 465  ตวัอยา่ง และมีผลเป็น  false  จ  านวน  435  ตวัอยา่ง 
dataset  จะประกอบไปดว้ย 22 attribute ซ่ึง ตวัแปร Defect เป็นตวัแปรตาม นอกนั้น 21 ตวัแปรเป็น
ตวัแปรอิสระ   
 
ตารางแสดง คุณสมบติัของชุดขอ้มูล ดงัตาราง 1 

                                          ตาราง 1  คุณสมบติัของชุดขอ้มูล 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ตวัแปร ค าอธิบาย ล าดบั ตวัแปร ค าอธิบาย 

1 loc               McCabe's line count of code 12 t                 Halstead's time estimator 

2 v(g)              McCabe cyclomatic complexity 13 lOCode            Halstead's line count 

3 ev(g)             McCabe essential complexity 14 lOComment         Halstead's count of lines of comments 

4 iv(g)             McCabe design complexity 15 lOBlank           Halstead's count of blank lines 

5 n                 Halstead total operators + operands 16 lOCodeAndComment   lOCode And Comment 

6 v                 Halstead volume 17 uniq_Op           unique operators 

7 l                 Halstead program length 18 uniq_Opnd         unique operands 

8 d                 Halstead difficulty 19 total_Op          total operators 

9 i                 Halstead intelligence 20 total_Opnd        total operands 

10 e                 Halstead effort 21 branchCount       of the flow graph 

11 b                 Halstead  22 defects           False, True 
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แผนผงักาท างานภาพรวมของระบบโดยการน าเอา  data set  ไประมวลผลทางสถิติโดยใช้

โปรแกรม  SPSS ซ่ึง โดยเลือกใช ้ เทคนิค Binary Logistic Regression เพือ่หาเปอร์เซ็นตค์่าความ

ถูกตอ้งตามตารางที ่ 2 และสร้างสมาการการถดถอย Logistic เพื่อใชใ้นการพยากรณ์  Defect ของ 

software  และทดสอบความน่าเช่ือถือของสมาการในการพยากรณ์ จากกระบวนการท างานสามารถ

เขียนผงัภาพรวมระบบไดด้งั ภาพที ่2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมการสร้างสมการ 
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 หลังจากได้สมาการเพื่อค านวณหาผลการตรวจสอบความผิดพลาดซอฟต์แวร์ จะเป็น

ขั้นตอนการทดสอบการท างานของสมาการ โดยการป้อนขอ้มูล Software Metrics ชุดใหม่ลงไป

แทนค่าในสมาการแลว้ค านวณผลออกมาก็จะไดผ้ลการตรวจสอบความผิดพลาดซอฟตแ์วร์สามารถ

เขียนผงัภาพรวมระบบไดด้งั ภาพที ่3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ภาพแสดงขั้นตอนการตรวจสอบความผดิพลาดซอฟตแ์วร์ 

ตารางที ่2 ตารางแสดงผลจากการใชโ้ปรแกรมทางสถิติค านวณหาผลการพยากรณ์ 

 
 
 

ผลลพัธ์ ผลจากการใชโ้ปรแกรมทางสถิติค านวณหาผลการพยากรณ์  

1 
จะพบวา่ขอ้มูลจริงของความคาดหวงั Defect  เป็น False จ านวน 435 ฉบบั แต่เม่ือใชส้มการ จะ
สามารถพยากรณ์ จ านวน 302 ฉบบั นัน่คือ พยากรณ์ถูก 69.4  % 

2 
จะพบวา่ขอ้มูลจริงของความคาดหวงั Defect  เป็น True จ านวน 465 ฉบบั แต่เม่ือใชส้มการจะ 
สามารถพยากรณ์ จ านวน 328 ฉบบั นัน่คือ พยากรณ์ถูก 70.5 %  

3 เปอร์เซ็นตร์วมของการพยากรณ์ถูกตอ้ง คือ 70.0% 
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สามารถเขียนเป็นสมการในการพยากรณ์ความผิดพลาดซอฟตแ์วร์ จากตวัแปรทั้งหมดไดด้งัน้ี  
 
                                       

0 1 1 2 2 ... k kz x x x         
Z  =  -0.710 +.004 (loc) - .053(v(g)) - 0.005(ev(g)) - .012(iv(g)) + .039(n) - .001(v) – 

3.483(l) - .018(d) + .018(i) + 0(e) + .682(b) + 0X(t) - .016(lOCode) - .021(lOComment) 

+ .030(lOBlank) + .130(lOCodeAndComment) + .081(uniq_Op) - .013(uniq_Opnd) - 

.045(total_Op ) -.042(total_Opnd ) + .066(branchCount) 

จากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได ้เราสามารถเขียนสมการการถดถอยโลจิสติก ท านายความผดิพลาด

ซอฟตแ์วร์ ไดด้งัน้ี 

 
zDefect e  

)
1

(
Defe

pr
ct

Defect
op y


  

ถา้ลองพยากรณ์การจาก  Data Set ตวัใหม่  

Z  =  -0.710 +.004(13) - .053(3) - 0.005(3) - .012(2) + .039(46) - .001(218.72) – 

3.483(0.11) - .018(9.29) + .018(23.55) + 0(2031) + .682(0.07) + 0(112.83) - .016(6) - 

.021(0) + .030(5) + .130(0) + .081(13) - .013(14) - .045(26) -.042(20) + .066(5) 

Z  =  0 .323 
0.323e   = 1.38 

Defect  = 1.38 
1.38

1 1.3
( )

8
prop y


             = 0.6 

จากผลการวเิคราะห์น้ีเราพยากรณ์วา่โอกาสความผดิพลาดซอฟตแ์วร์ เป็น True ซ่ึงยดึเกณฑค์วาม

น่าจะเป็น 0.5  
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สรุปผลการวจัิย 
การวจิยัน้ีไดท้  างานพฒันาระบบ Software Defect Detection โดยใช ้ Data set  ของ  NASA  

มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช ้เลือกใช ้เทคนิค Binary Logistic Regression และสร้างสมาการเพื่อใช้

ในการพยากรณ์ความถูกตอ้งของ  Software การทดสอบความถูกตอ้งของระบบโดยการน าตวัอยา่ง

ของ  data set ท่ีไวส้ าหรับทดสอบความถูกตอ้งจ านวน 100 ชุดขอ้มูล ผลของการทอสอบความ

ถูกตอ้ง 75 % อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจยัในการพยากรณ์จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นวา่ ความแม่นย  าในการพยากรณ์
ของการตรวจสอบความผิดพลาดของซอฟตแ์วร์โดยใช้เทคนิค Binary Logistic Regression อยูใ่น
เกณฑพ์อใช ้

ข้อเสนอแนะ 
การท า Software Defect Detection เป็นการตรวจสอบความน่าจะเป็นของความถูกตอ้งของ 

software การใชเ้ทคนิค Binary Logistic Regression มีค่าความถูกตอ้งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดงันั้น

จะตอ้งหาเทคนิคอ่ืนมาท างานร่วมกนัเพื่อให้ค่าความถูกตอ้งสูงข้ึน และอาจจะมีการน า  Data set  

ของแหล่งอ่ืนมาทดสอบแลว้เปรียบเทียบผลเพื่อจะไดมุ้มมองและความน่าเช่ือสูงข้ึน 
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การติดตาม สนับสนุน และประเมนิผล 
: กรณศึีกษาการติดตาม สนับสนุนและประเมนิผลโครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 

เด็กด้อยโอกาสโดยทุนครูสอนด ี
The Follow-up, Support and  Evaluation 

: Case Study of Following, Supporting and Evaluating to Promote 
Learning Quality  for   Disadvantaged Children by Good Teacher Fund 

 
พณิสุดา  สิริธรังศรี 

 
บทคัดย่อ 
 การติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลโครงการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาสโดยทุนครูสอนดี เป็นกรณีศึกษาท่ีส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเด็กและเยาวชน (สสค) ให้ทุนครูท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นครูสอน
ดี จ านวน ๕๒๙ คน เพื่อพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นทกัษะชีวิต และดา้นทกัษะอาชีพ 
โดยก าหนดให้มีการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  วิธีการติดตามฯ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ติดตามฯ ไดแ้ก่ แบบติดตามและประเมินผลแบบมาตรประมาณค่า การสัมภาษณ์ การสังเกต การ
นิเทศ สนทนากลุ่ม และการจดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลการติดตามฯ พบวา่ ครูสอนดีทุกคนคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ทกัษะชีวิต และทกัษะอาชีพของผูเ้รียน
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการท่ีก าหนดไว ้ 
ค าส าคัญ: การติดตาม การประเมินผล  การสนบัสนุน 
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Abstract 
The  Follow-up, Support and Evaluation of the Project of Learning Quality Promotion for   

Disadvantaged Children by the  Good Teacher Fund of the Office of Quality Learning 
Foundation. In this project, the 529 selected good-teaching teachers from different areas of the 
country have been given fund for working on quality learning-teaching management, live  and 
career skills development for disadvantaged children. Each teacher who work activities were 
follow-up along the way by the evaluation team during October 2012 and May 2014, with formal 
and non-formal activities. Evaluation form questionnaires, interviewing, observations, focus - 
group discussions, and knowledge management seminars were applied as instrument for the 
process. Evaluation results revealed that all 529 good-teaching teachers, 100 %, have developed 
their learning-teaching management,  have successfully developed live and career skills for their 
children in accordance with the projects aim. 
Keywords:  Follow-up, Support, Evaluation 
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บทน า 
 การติดตาม (follow - up)  เป็นภารกิจและขั้นตอนหน่ึงของการบริหารจดัการเพื่อให้ทราบ
วา่การบริหารจดัการ และหรือการมอบหมายงานใดๆให้ผูป้ฏิบติั บรรลุผลส าเร็จหรือไม่อยา่งไร มี
ปัญหามากนอ้ยเพียงใด เพื่อหาทางแกปั้ญหาและพฒันางานไดท้นัท่วงทีส่วนใหญ่จะเป็นการติดตาม
ระหว่างการด าเนินงานท่ียงัไม่ส้ินสุด ทั้งท่ีเป็นการด าเนินงานระยะสั้ นและระยะยาว  เช่น  การ
ติดตามการใช้จ่ายเงินและงบประมาณโครงการ การติดตามการด าเนินโครงการตามนโยบายและ
หรือภารกิจของหน่วยงาน การติดตามการท างานของครูและบุคลากรตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนด 
การติดตามผลการใชห้ลกัสูตร ฯลฯ  
 การประเมิน (Evaluation) ถือเป็นขั้นตอนหน่ึงของการบริหารจดัการเช่นเดียวกนั ซ่ึง
บางคร้ังก็ใชค้วบคู่กนักบัการติดตาม  หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณค่าหรือผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน หรือการเปรียบเทียบการปฏิบติัจากเกณฑ ์ตวัช้ีวดั หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้วา่บรรลุผล
มากนอ้ย หรือไม่อย่างไร ท่ีครอบคลุมถึงปัจจยั กระบวนการ ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบ หรือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน ท่ีมีเทคนิคและวิธีการประเมินท่ีแตกต่างกันตามแต่
จุดมุ่งหมายของการประเมินในเร่ืองนั้นๆทั้งท่ีเป็นการประเมินก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการ
ด าเนินงาน และหลงัการด าเนินงาน หรือการประเมินความกา้วหนา้ (formative evaluation) และการ
ประเมินผลภาพรวม  (summative evaluation) ท่ีด าเนินการทั้งโดยบุคคลภายในหรือภายนอก ท่ี
เรียกวา่ การประเมินภายใน และการประเมินภายนอก 
 ในอดีต วงการศึกษามกัจะคุน้ชิน กับค าว่า  “การติดตามและประเมินผล” ตามประเด็น
ขา้งตน้ แต่การติดตามและประเมินผลดงักล่าวนั้น ผูป้ฏิบติัมองว่า  เป็นเร่ืองของการใชอ้  านาจและ
การให้คุณให้โทษ จนกลายเป็นพฤติกรรมกลวัการติดตามและประเมินหรือผูท้  าหนา้ท่ีติดตามและ
ประเมิน จนเม่ือ มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารจดัการตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เม่ือมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีก าหนดให้มีการบูรณาการเร่ืองของการนิเทศซ่ึงเป็นเร่ืองของการสนบัสนุน
ส่งเสริม ช้ีแนะและช่วยเหลือ ควบคู่กนักบัการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะ การก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นคร้ัง
แรกชดัเจน เพื่อท าหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลควบคู่กบัการนิเทศสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 ส าหรับการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลโครงการ เป็นกระบวนการท างานให้ไดม้า
ซ่ึงข้อมูลเพื่อการสนับสนุนและพฒันาการท างานโครงการซ่ึงเป็นกิจกรรมในรูปแบบใหม่ของ
ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเด็กและเยาวชน (สสค.) ท่ีให้ความส าคญักับการติดตามและประเมินผลควบคู่กับการ
ช่วยเหลือแนะน าการด าเนินโครงการท่ีไดส้นบัสนุนองคก์ร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล ให้ด าเนิน
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กิจกรรมการพฒันาสุขภาวะ หรือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
ให้สามารถด าเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ท่ีนบัวา่ก่อให้เกิด
คุณูปการทางการบริหารจดัการในรูปแบบใหม่ ท่ีเกิดความใกลชิ้ดกนัระหวา่งผูติ้ดตามและประเมิน 
กบัผูป้ฏิบติั/ผูถู้กติดตามและประเมินจนเกิดค าว่า การติดตามและประเมินเชิงกลัยาณมิตร ข้ึน 
โดยเฉพาะการให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกเป็นผูด้  าเนินการติดตาม สนบัสนุนและประเมิน
โครงการ ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียใดๆกบั
โครงการท่ีผูถู้กติดตามฯ ด าเนินการ 
 
กรณีศึกษา : การติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กด้อย
โอกาส 

บทความน้ี เป็นการน าเสนอกรณีตัวอย่างของการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล
โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กดอ้ยโอกาสโดยครูสอนดี (โครงการทุนครูสอนดี) ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)สนบัสนุนทุนให้แก่
ครูท่ี สสค.ยกยอ่งวา่เป็นครูสอนดี จ านวน 529 คน จากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ด าเนินโครงการใน 3 
ประเด็นหลกัคือ 1) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 2) ดา้นทกัษะชีวิต และ 3) ดา้นทกัษะอาชีพเม่ือ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม 2557 โดยยึดหลกัการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผล เชิง
บูรณาการแบบกัลยาณมิตร ท่ีเน้นวตัถุประสงค์และเป้าหมายความส าเร็จของโครงการทั้งด้าน
ผลผลิตและผลลพัธ์ เป็นส าคญั ซ่ึงมี อาจารยน์คร  ตงัคะพิภพและคณะ เป็นผูติ้ดตาม ผูเ้ขียน (พิณ
สุดา  สิริธรังศรี) เป็นรองหัวหนา้คณะติดตามฯและรับผิดชอบการติดตามภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ขียนรายงานการติดตามฯโครงการ ดว้ย   

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ในการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลโครงการมีแนวคิดของการบูรณาการระหวา่งการ
ติดตาม ประเมินผลควบคู่กบัการสนบัสนุนส่งเสริมการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยมีสาระ
ของการติดตาม สนบัสนุนและการประเมินผลตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายผลผลิตและผลลพัธ์ ความ
เส่ียง ปัจจยัความส าเร็จ จุดเด่น กลยุทธ์ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ  ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
การด าเนินโครงการต่อไป  ท่ีครอบคลุมทั้งระดบันโยบาย ระดบัปฏิบติั ดงัแผนภาพ ต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลโครงการ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. วตัถุประสงค ์ท่ี 1 เพื่อสนบัสนุนให้ครูผูรั้บทุนครูสอนดี สามารถด าเนินงานไดเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวร้ายโครงการ และ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายชุดโครงการและหลกัคิดเร่ือง “ครูสอนดี” (สอนเป็น เห็นผล คนยกยอ่ง) 

2. วตัถุประสงค์ ท่ี 2  เพื่อบริหารจัดการความเส่ียง ของการสนับสนุนทุนโครงการให้
สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีโครงการอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จ ความล่าชา้ในการด าเนินโครงการ การใชจ่้ายท่ีผิดวตัถุประสงค ์ความส้ินเปลืองหรือไม่
คุม้ค่า 

3. วตัถุประสงค ์ท่ี 3 เพื่อให้มีเวทีพฒันาสมรรถนะแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของเครือข่าย
ครูสอนดี บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. วตัถุประสงค์ ท่ี 4 เพื่อค้นหาและรวบรวมโครงการตวัอย่างผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีมี
คุณค่า เพื่อส่ือสารเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กดอ้ยโอกาสในวง
กวา้งได ้

5. วตัถุประสงค์ ท่ี 5  เพื่อพฒันารูปแบบการติดตามโครงการท่ีเน้นผลลพัธ์ (คุณภาพการ
เรียนรู้ของเด็กดอ้ยโอกาส) การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างความภาคภูมิใจและความพึงพอใจของ
ครูสอนดีและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสริมใหก้ารด าเนินโครงการทุนครูสอนดี เกิดประโยชน์และ
ความย ัง่ยนื 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การติดตาม ใช้วิธีการติดตามภาคสนาม ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประชากร 
ได้แก่ ครูผูรั้บทุนโครงการทุนครูสอนดี จ านวน 529 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตาม ได้แก่ 
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ผูติ้ดตาม (จ านวน 46 คน)     แบบติดตามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการติดตาม แบบวิเคราะห์
ขอ้มูลและการใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสาร เช่น โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์เป็นตน้  

การสนับสนุน ใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย ได้แก่ การจัดท าคู่มือการติดตามฯ การ
ปฐมนิเทศ การนิเทศ แนะน า ใหค้  าปรึกษา การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
ตามความตอ้งการของครู การจดัท าจดหมายข่าว การถอดบทเรียน และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ผลการด าเนินงานของครู 

การประเมินผล ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและการ
สนบัสนุนแลว้จึงตดัสินคุณค่าของขอ้มูล จากนั้นจึงสรุปเป็นรายงาน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการติดตาม สนับสนุน และประเมินผล พบว่า 

1. วัตถุประสงค์ ที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้รับทุนครูสอนดี สามารถด าเนินงานได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้รายโครงการ และ
สอดคล้องกบัเป้าหมายชุดโครงการและหลกัคิดเร่ือง “ครูสอนด”ี (สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง) 

ผลการติดตามกลุ่มเป้าหมาย  พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูด้้อยโอกาส รวมทั้งส้ิน 
118,452 คน จ าแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 35,526 คน คิดเป็นร้อยละ 30  และ
กลุ่มเป้าหมายรอง จ านวน 83,196 คน คิดเป็นร้อยละ 70  

ผลการสนบัสนุน  พบว่า มีการสนบัสนุนครูสอนดี จ านวน 529 คน/โครงการ  มีการ
จดัท าคู่มือการติดตามส าหรับผูท้รงคุณวุฒิติดตามฯ การปฐมนิเทศครูสอนดี จ านวน 1 คร้ัง/คน/
โครงการ ณ สถานศึกษา/สถานท่ีปฏิบติังานของครู รวม 529 คน/โครงการ การนิเทศภาคสนาม ณ 
สถานศึกษา/สถานท่ีปฏิบติังาน เป็นรายงวด จ านวน 3 คร้ัง/คน/งวดรวม 1,587 คร้ัง การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายพื้นท่ี ๆ ละ  1 คร้ัง รวม 20 คร้ัง การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับภาค 
จ านวน 4 ภาคๆละ 1 คร้ัง รวม 4 คร้ัง การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการตามความตอ้งการของครู 2 คร้ัง 
เก่ียวกับ การวิจยั และการสอนด้วยทกัษะการคิด  การจดัถอดบทเรียน จ านวน 5 ภาคๆละ 10 
โครงการ/คน รวม 50 โครงการ การคดัเลือกโครงการเพื่อจดัท าวีดีทศัน์ จ  านวน 5 ภาคๆ ละ 9 
โครงการ รวม 45 เร่ือง/โครงการ การจดัท าจดหมายข่าวเผยแพร่ทางออนไลน์และเอกสารรายปักษ ์
จ านวน 36 ฉบบั การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ สถานีวทิย ุโทรทศัน์ ออนไลน์ เป็น
ตน้ ส่งผลให้ครูไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบติังานจนบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ส่งงานครบตามก าหนด และมีผลผลิตผลลพัธ์ ทั้งดา้นหลกัสูตร ส่ือ นวตักรรม ฯลฯ  
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ผลการติดตาม และประเมินผล ดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ พบวา่ 
1) ดา้นผลผลิต 

 ดา้นผลผลิตโครงการ พบว่า  เป็นโครงการดา้นการจดัการเรียนการสอน จ านวน 
264 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.91  ดา้นการพฒันาทกัษะชีวิต จ านวน 107 โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 20.22 และการพฒันาทกัษะอาชีพ จ านวน 158 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.87 กระจายอยูใ่นภาค
กลาง จ านวน 109 โครงการ ภาคใต ้จ านวน 87 โครงการ ภาคเหนือ จ านวน 115 โครงการ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 109 โครงการ และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและ
ตะวนัออก จ านวน 109 โครงการ  

ผลผลิตด้านการจดัการเรียนการสอน พบว่า มีผลผลิตด้านหลักสูตร/แผนการ
เรียนรู้และแนวทางการประเมินผลฯ จ านวน 122 เร่ือง ส่ือวสัดุการเรียนการสอนตามบริบทพื้นท่ี 
จ  านวน 819 เร่ือง/ช้ิน แผน/กิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ จ านวน 30 เร่ือง/ช้ิน ระบบการดูแลและ
พฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จ านวน 19 เร่ือง/ระบบ นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนดอ้ยโอกาส จ านวน 404 เร่ือง/ช้ิน และนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะตามบริบท จ านวน 20 เร่ือง ผลผลิตดา้นแหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นห้องเรียน จ านวน 275 ห้องเรียน 
และศูนยฝึ์กปฏิบติังาน/ทกัษะ 66 ศูนย ์ผลผลิตดา้นบุคคล เป็นครูช่วยสอน จ านวน 3,472  คน และ
วิทยากรช านาญเฉพาะทาง จ านวน 715  คน เครือข่ายการเรียนรู้  จ  านวน 341 เครือข่าย กลไกการ
พฒันาการเรียนรู้ จ  านวน 112 เร่ือง และผลการวจิยัเชิงปฏิบติัการ จ านวน 80 เร่ือง 

ผลผลิตด้านการพฒันาทกัษะชีวิต พบว่า มีผลผลิตดา้นหลกัสูตร/แผนการเรียนรู้
และแนวทางการประเมินผลฯ พบว่า มี ผลผลิต จ านวน 67 เร่ือง ส่ือวสัดุการเรียนการสอนตาม
บริบทพื้นท่ี จ  านวน 104 เร่ือง/ช้ิน แผน/กิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ จ านวน 27 เร่ือง/ช้ิน ระบบการ
ดูแลและพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จ านวน 93 เร่ือง/ระบบ นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนดอ้ยโอกาส จ านวน  19  เร่ือง/ช้ิน และนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการเฉพาะตามบริบท จ านวน 20 เร่ือง ผลผลิตด้านแหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นห้องเรียน จ านวน 24 
หอ้งเรียน และศูนยฝึ์กปฏิบติังาน/ทกัษะ 82 ศูนย ์ดา้นบุคคล ครูช่วยสอน จ านวน 1,077 คน วิทยากร
ช านาญเฉพาะทาง จ านวน 372 คน เครือข่ายการเรียนรู้  จ  านวน 188 เครือข่าย กลไกการพฒันาการ
เรียนรู้ จ  านวน 81  เร่ือง และผลการวจิยัเชิงปฏิบติัการ จ านวน 23 เร่ือง 

ผลผลิตดา้นการพฒันาทกัษะอาชีพ พบวา่ มีผลผลิตดา้นหลกัสูตร/แผนการเรียนรู้
และแนวทางการประเมินผลฯ จ านวน 209 เร่ือง ส่ือวสัดุการเรียนการสอนตามบริบทพื้นท่ี จ  านวน 
366 เร่ือง/ช้ิน แผน/กิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ จ านวน 28 เร่ือง/ช้ิน ระบบการดูแลและพฒันา
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จ านวน 10  เร่ือง/ระบบ นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนดอ้ยโอกาส จ านวน 105  เร่ือง/ช้ิน และนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ
ตามบริบท จ านวน 10 เร่ือง ผลผลิตดา้นแหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นห้องเรียน จ านวน 35ห้องเรียน และศูนย์
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ฝึกปฏิบติังาน/ทกัษะ 132 ศูนย ์ผลผลิตดา้นบุคคล เป็นครูช่วยสอน จ านวน 1,488  คน และวิทยากร
ช านาญเฉพาะทาง จ านวน 520  คน เครือข่ายการเรียนรู้  จ  านวน 283 เครือข่าย กลไกการพฒันาการ
เรียนรู้ จ  านวน 94 เร่ือง และผลการวจิยัเชิงปฏิบติัการ จ านวน 35 เร่ือง 

2) ด้านผลลัพธ์พบว่า  ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนมีทั้งท่ีเกิดกับผูเ้รียน ครู สถานศึกษา 
ชุมชน สังคม และระบบการศึกษา กล่าวคือ ด้านผู้ เรียน ผูเ้รียนไดรั้บการปกป้องดูแลและส่งเสริม
ศกัยภาพเกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีข้ึนทั้งดา้นการจดัการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ
ชีวติ และการพฒันาทกัษะอาชีพ จนกระทัง่สามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ละมีแนวโนม้ไปในทางท่ีดี
ข้ึน ด้านครู ครูไดรั้บการพฒันากระบวนการท างาน ครูท่ีมีผลงานสามารถน าผลงานไปเป็นผลงาน
ทางวิชาการเพื่อพฒันาวิชาชีพ และการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนครู ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม
เพิ่มข้ึน ด้านสถานศึกษา ไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและสังคมมากข้ึน รวมทั้งน าผลงานของครูเป็น
ส่วนหน่ึงเพื่อรับการประเมินและมีผลการประเมินไปในทางท่ีดีข้ึน ด้านชุมชน ชุมชนมีความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึนและมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนตามบริบทของโครงการ ดา้นสังคม ท าให้สังคมหนัมาให้ความส าคญั
กบัเด็กและเยาวชนดอ้ยโอกาสมากข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม และด้านระบบการศึกษา เกิดการ
สนบัสนุนส่งเสริมและความร่วมมือขององคก์รและหน่วยงานการศึกษาตน้สังกดัและภายนอก เกิด
การมีส่วนร่วมและเติมเตม็การจดัการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ ที่ 2  เพื่อบริหารจัดการความเส่ียง ของการสนับสนุนทุนโครงการให้
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะความเส่ียงที่โครงการอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จ ความล่าช้าในการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์ ความส้ินเปลืองหรือไม่
คุ้มค่า 

พบวา่ มีการนิเทศแนะน าและช่วยเหลือ จนความเส่ียงในการด าเนินโครงการของครูลดลง
จากการติดตามงวดท่ี 1 บางโครงการมีความเส่ียงในระดบัมาก จนกระทัง่ไม่มีความเส่ียงในทุก
โครงการยกเวน้ โครงการท่ีขอยกเลิกจ านวน 6 โครงการ เน่ืองจากการไดรั้บงบประมาณซ ้ าซ้อน 
ปัญหาสุขภาพและเสียชีวติของผูรั้บผดิชอบโครงการท่ีเป็นโครงการของครูนอกระบบ  

3. วัตถุประสงค์ ที่  3 เพื่อให้มีเวทีพัฒนาสมรรถนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
เครือข่ายครูสอนดี บุคลากรหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 พบว่า มีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในระดบัพื้นท่ี
จ านวน 20 คร้ัง/พื้นท่ี และระดบัภาค จ านวน 4 คร้ัง/ภาค ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของทั้ง 2 กิจกรรม 
ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู การเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งระดบัพื้นท่ี ระดบัภาค และ
เครือข่ายตามสาระวชิา มีแนวโนม้การน าความรู้ไปประยุกตใ์ชแ้ละต่อยอด ท่ีสะทอ้นถึงความย ัง่ยืน
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเงินเพื่อด าเนินโครงการต่อ 
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4. วัตถุประสงค์ ที่ 4 เพื่อค้นหาและรวบรวมโครงการตัวอย่างผลผลิตและผลลัพธ์ที่มี
คุณค่า เพื่อส่ือสารเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสในวง
กว้างได้ 
 พบวา่ มีการจดัถอดบทเรียนโครงการท่ีมีผลงานดีเด่น ทั้งดา้นการจดัการเรียนการสอน การ
พฒันาทกัษะชีวิต และการพฒันาทกัษะอาชีพ จ านวน 50 โครงการ และจดัท าวีดีทศัน์ โดย สสค. 
จ านวน 45 เร่ืองเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ และขยายผล 

5. วตัถุประสงค์ ที ่5  เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามโครงการที่เน้นผลลัพธ์ (คุณภาพการ
เรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาส) การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างความภาคภูมิใจและความพึงพอใจของ
ครูสอนดีและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้การด าเนินโครงการทุนครูสอนดี เกิดประโยชน์และ
ความยัง่ยนื 
 จากกระบวนการติดตามฯ ไดมี้การพฒันาจนไดรู้ปแบบการติดตาม สนบัสนุนและประเมิน

โครงการ ท่ีพฒันาข้ึนสาระจากการติดตามฯ โครงการทุนครูสอนดี ท่ีมีองค์ประกอบของแนวคิด 

หลกัการ วตัถุประสงค์ สาระของการติดตาม วิธีการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผล ผูติ้ดตาม 

และเง่ือนไขการน ารูปแบบการติดตามฯไปใช้โดยการศึกษาวิธีการติดตาม สนบัสนุนและประเมิน

โครงการโดยทุนครูสอนดี ปัญหาและอุปสรรคของการติดตาม จากนั้นจึงร่างรูปแบบการติดตามฯ 

และน าไปสนทนากลุ่มโดยตวัแทนครูและผูท้รงคุณวุฒิติดตาม จ านวน 46 คน จากนั้นจึงปรับปรุง

แกไ้ขและตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิหัวหนา้ติดตามฯระดบัภาค จ านวน 4  คน แลว้จึง จดัท าเป็น

รูปแบบท่ีสมบูรณ์ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 2 รูปแบบการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลโครงการ 

 

แผนภาพที ่2 รูปแบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ 
1. แนวคิด  

การติดตามและประเมินผลโครงการบนพื้นฐานของการสนับสนุนส่งเสริมแบบ
กลัยาณมิตร เขา้ใจ  แนะน าและช่วยเหลือเก้ือกูลผูถู้กติดตามจะช่วยให้การด าเนินโครงการของผูรั้บ
การติดตามประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. หลกัการ 

ยึดหลักการการบูรณาการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลโครงการเข้าด้วยกันเพื่อ
ผลส าเร็จของงานบนพื้นฐาน  ดงัน้ี 

2.1 การค านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผลผลิตของโครงการเป็นส าคญั 
2.2 การติดตามแบบมีส่วนร่วมของผูติ้ดตามและประเมินโครงการและผูถู้กติดตาม ท่ีบูรณา

การเน้ือหาสาระของการติดตาม 
2.3 ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์และบริบทของโครงการท่ีสามารถปรับเปล่ียนเป้าหมาย

และวธีิด าเนินการได ้เม่ือมีความจ าเป็นโดยไม่เปล่ียนแปลงแนวคิดและวตัถุประสงคข์องโครงการ 
2.4 ความพึงพอใจระหวา่งผูติ้ดตาม ผูถู้กติดตาม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการ 
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3. วตัถุประสงค์ 

3.1 เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ป้องกันปัญหา ลดความเส่ียง และปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงานตามโครงการใหป้ระสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

3.2 เพื่อนิเทศ และสนบัสนุนส่งเสริมให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบงัเกิดประสิทธิผล 

3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานโครงการของครู บุคลากรและ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
4. สาระของการติดตาม 

4.1 สาระตามโครงการเป็นรายโครงการของครูสอนดีท่ีเป็นผูถู้กติดตาม ท่ีประกอบดว้ย 
เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ งบประมาณ การบริหารจดัการโครงการ 
ผูรั้บผดิชอบ ตลอดจนผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีส่งผลต่อผูเ้รียน 

4.2 บริบทของโครงการท่ีส่งผลต่อการด าเนินโครงการ เช่น นโยบายของหน่วยงานตน้
สังกัด สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ การเมืองการ
ปกครอง เทคโนโลยแีละการส่ือสาร เป็นตน้ 

4.3 ความเส่ียง ปัญหา อุปสรรค จุดเด่นและขอ้จ ากดัของการด าเนินโครงการ รวมทั้งปัจจยั 
และกลยทุธ์ของการด าเนินโครงการใหป้ระสบผลส าเร็จ  

4.4 ขอ้เสนอแนะการด าเนินโครงการโดยรวมทั้งระดบันโยบาย ระดบับริหาร และระดบั
ปฏิบติั ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของครูสอนดี 
5. วธีิการติดตาม สนับสนุน และประเมินผล 

5.1 การติดตาม 
เป็นการติดตามท่ีมุ่งหวงัและรับทราบความกา้วหน้า ปัญหาอุปสรรคของงานเพื่อการ

แกไ้ขและพฒันาในโอกาสต่อไป ดว้ยวิธีการแบบกลัยาณมิตรเพื่อการช่วยเหลือมิใช่การจบัผิด ทั้ง
ภาคสนามท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการและการใช้เทคโนโลยี การติดตามในท่ีน้ีจึงควบคู่และ
บูรณาการเขา้กบัการนิเทศ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นและมีคุณภาพ 

5.1.1 การติดตามภาคสนาม เป็นการติดตาม ณ แหล่งท่ีด าเนินโครงการของครูสอนดี 
เช่น สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกปฏิบติั เป็นตน้ ท่ีด าเนินการทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กล่าวคือ 

1) การติดตามท่ีเป็นทางการ เป็นการติดตามท่ีผ่านกระบวนการวางแผน 
ก าหนดสาระและตารางการติดตามชดัเจนแน่นอน ระหวา่งผูติ้ดตามและผูถู้กติดตาม อยา่งไรก็ตาม 
การติดตามก็อาจเปล่ียนแปลงได ้กรณีท่ีมีสถานการณ์แทรกซ้อน เช่น  เกิดอุบติัภยั กิจกรรมของ
สถานศึกษา ภาระงานเฉพาะกิจของครูผูถู้กติดตาม 
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3) การติดตามท่ีไม่เป็นทางการ เป็นการติดตามท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นแผนงาน/
โครงการ แต่เป็นการติดตามท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจ เฉพาะคราว เช่น การจดักิจกรรมของโครงการท่ีผูถู้ก
ติดตามตอ้งการให้ผูติ้ดตามรับรู้รับทราบและเพื่อขวญัก าลงัใจ การเกิดปัญหาอุปสรรคท่ีตอ้งไดรั้บ
การแกไ้ขและเสนอแนะ การเกิดอุบติัภยั เป็นตน้ 

5.1.2 การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร เช่น โทรศพัท์  โทรสาร อินเทอร์เน็ต อีเมล ์  
และแอปพลิเคชัน่ไลน์  เป็นตน้   การใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัของการติดตามฯ 
โดยเฉพาะยุคปัจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
เทคโนโลยีและการส่ือสารช่วยลดขั้นตอนการติดตามและการด าเนินงาน ของทั้งผูติ้ดตามและผูถู้ก
ติดตาม การช่วยเหลือทางวิชาการ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดความ
ใกลชิ้ด สร้างความเขา้ใจและไวว้างใจกนัมากข้ึน 

5.2 การสนับสนุนส่งเสริม 
เป็นการช่วยผูถู้กติดตามใหด้ าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายนั้น ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  ดงัไดแ้ก่ 
5.2.1 การจดัท าคู่มือเป็นการก าหนดเน้ือหาสาระเพื่อการศึกษาและเป็นแนวทางการ

ติดตาม ท่ีช่วยให้ผูติ้ดตามโครงการและผูถู้กติดตาม เกิดความกระจ่างในขอ้ก าหนด  วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกระบวนการติดตาม ฯลฯ ช่วยให้การวางแผนและการติดตามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.2 การปฐมนิเทศเป็นการเสริมสร้างความรู้  ท าความเขา้ใจ และขอ้ตกลงร่วมกนั
ระหว่างผู ้ติดตาม และครูผู ้ด าเนินโครงการ อันช่วยให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การปฐมนิเทศ อาจปฐมนิเทศทั้งครู ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการ      
ซ่ึงเป็นไปตามบริบทและสถานการณ์ของสถานศึกษา 

5.2.3 การนิเทศเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการโดยผูติ้ดตามท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 
ทั้งการแนะน า ท าให้ดู และการจดัประสบการณ์แก่ครูสอนดี ในบางโอกาสท่ีตอ้งการ ตลอดจนให้
ก าลงัใจเม่ือพบปัญหาอุปสรรค และค าช่ืนชมเม่ือประสบผลส าเร็จ การนิเทศ มีทั้งท่ีเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ ตามกระบวนการติดตามขา้งตน้ ท่ีจะบูรณการควบคู่กนัระหวา่งการติดตามและ
การนิเทศ  

5.2.4 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการเพิ่มสมรรถนะและจดัประสบการณ์ทาง
วชิาการใหแ้ก่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานของตนน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท่ี
สามารถด าเนินการได้อย่างหลากหลายกิจกรรม เช่น การน าเสนอผลงาน การแบ่งกลุ่มอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดันิทรรศการแสดงผลงาน การแสดงผลงานบนเวที เป็นตน้ เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้เป็นเวทีหน่ึงท่ีท าให้ครูมีโอกาสแสดงออกซ่ึงความภาคภูมิใจในผลงานของตนท่ีไดเ้ผยแพร่
ให้ผูอ่ื้นไดท้ราบ ขณะเดียวกนัก็เป็นเวทีเสริมสร้างความรู้ท่ีครูมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการด าเนิน
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โครงการของเพื่อนครูไดอ้ยา่งหลากหลาย ประหยดัและเกิดประโยชน์มากท่ีสุดเวทีหน่ึง ท่ีสามารถ
น าความรู้ไปต่อยอดและประยกุตก์บัโครงการท่ีตนด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.5 การฝึกอบรมปฏิบติัการ เป็นการจดักิจกรรมเพิ่มความรู้และศกัยภาพการท างาน
ของครูให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ท่ีค  านึงถึงความตอ้งการของครูว่ามีความประสงค์จะเขา้รับ
การอบรมเร่ืองใดท่ีสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานของตน การอบรมปฏิบติัการดงักล่าวจึงตอ้งมี
การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง (Needs Assessment) ของผูเ้ขา้อบรม มิใช่จดัตามความ
ตอ้งการของฝ่ายจดัอบรม เม่ือมีการศึกษาความตอ้งการแทจ้ริงแลว้ การเลือกวิทยากร และรูปแบบ
การอบรมท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองและตวับุคคลโดยเฉพาะการไดฝึ้กปฏิบติัมากกวา่การรับฟังบรรยายจะ
ช่วยให้ผูรั้บการอบรมมีความกระตือรือร้น   รวมทั้ง  การอ านวยความสะดวกในการจดัอบรมแก่ผู ้
เขา้อบรม ทั้งเร่ืองของเอกสาร วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี ตลอดจนเวลา นับเป็นปัจจยัส าคญัของการ
อบรมเชิงปฏิบติัการทั้งส้ิน ท่ีพบวา่ครูผูรั้บการอบรมมีความพึงพอใจและสามารถน าความรู้ไปใชไ้ด้
อยา่งดี  

5.2.6 การจัดท าจดหมายข่าวการจัดท าจดหมายข่าวเป็นการส่ือสารท่ีดีระหว่าง
ผูติ้ดตามกับผูถู้กติดตามได้ในวงกว้างและทั่วถึง ท่ีผู ้ติดตามให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงผลงานของเพื่อนครูผ่านข้อเขียนในจดหมายข่าว ท าให้ทราบความ
เคล่ือนไหวการด าเนินโครงการของเพื่อนครู และความกา้วหนา้ในการติดตามการติดตาม ตลอดจน
ขจดัขอ้ขดัขอ้งบางประการจากการด าเนินโครงการ เช่น การไขขอ้ขอ้งใจดา้นการเงิน/การรายงาน 
เป็นตน้ 

5.2.7 การถอดบทเรียน เป็นกิจกรรมท่ีคดัสรรประเด็นส าคญัของการด าเนินโครงการ
ของครูสอนดี ทั้ งรายประเด็นและรายโครงการท่ีครอบคลุมทั้ งในแง่ของผู ้ด าเนินโครงการ 
สาระส าคญัท่ีสามารถน าไปเป็นบทเรียนแก่โครงการ/บุคคลอ่ืน เช่น เจตนารมณ์ของโครงการ 
เป้าหมาย กระบวนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและการแกปั้ญหา นวตักรรมท่ีเกิดข้ึน ตวัอย่าง
การด าเนินงาน กลยทุธ์/กลไกส าคญัของโครงการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ เป็นตน้ ทั้งท่ีบุคคลภายนอก
เป็นผูถ้อดบทเรียน และผูด้  าเนินโครงการเป็นผูถ้อดบทเรียน โดยเฉพาะกระบวนการถอดบทเรียน
แบบมีส่วนร่วมของผูด้  าเนินโครงการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท าใหผู้ด้  าเนินโครงการเกิดการพฒันา
ทกัษะการด าเนินโครงการทั้งทางตรงและทางออ้ม 

5.2.8 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานเช่น การจดัท าวีดีทศัน์เผยแพร่ผลงาน  ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ เพื่อการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครู ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และผูเ้ก่ียวขอ้งใหไ้ดรั้บทราบผลการด าเนินงานของครูสอนดีในวงกวา้ง   
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5.3  การประเมินผล 
5.3.1 การประเมินผล เป็นการตีค่าหรือให้คุณค่าผลการด าเนินงานโครงการของครู

สอนดี หรือผูรั้บผิดชอบโครงการ ว่าประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต/
ผลลพัธ์ มากนอ้ยเพียงใด โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ การสังเคราะห์ ดงัน้ี 

5.3.2 การวเิคราะห์การวเิคราะห์เป็นวธีิการหน่ึงของการประเมินผลโครงการครูสอนดี 
ท่ีเกิดจากการรวบรวมขอ้มูลจากการติดตาม และการสนบัสนุนส่งเสริม จากขอ้มูลเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ แล้วน ามาวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย และร้อยละ ส่วนขอ้มูลเชิง
คุณภาพใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหาสาระ (Content Analysis) แลว้สรุปเป็นความเรียง เพื่อการน าเสนอ
ผล 

5.3.3 การสังเคราะห์ การสังเคราะห์เป็นการกลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตาม/การ
วิเคราะห์ แล้วน าสรุปประเด็นตามกรอบการประเมินท่ีก าหนดไว ้เช่น กรอบตามวตัถุประสงค ์
ตวัช้ีวดั ฯลฯ หรือตวัแปรอ่ืนท่ีตอ้งการประเมิน เช่น ปัญหา อุปสรรค จุดเด่น ขอ้จ ากัด  กลยุทธ์ 
ปัจจยัความส าเร็จ เป็นตน้ ท่ีตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขั้นสูงของผูป้ระเมิน
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรงและมีคุณค่า 

5.4  การน าเสนอรายงาน 
เม่ือได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลของการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล

โครงการแล้ว เป็นขั้นตอนของการน าเสนอรายงาน ทั้งความเรียง แผนภาพ ตาราง  ในรูปของ
เอกสาร ซีดี  และหรือทางออนไลน์ แลว้แต่กรณีเป็นไปตามขอ้ตกลงกบัหน่วยงานให้ทุนหรือ     ตน้
สังกดั แลว้แต่กรณี 
6. ผู้ติดตาม  

ผูติ้ดตามโครงการทางการศึกษาและการติดตามการด าเนินงานของครูเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะ
ช่วยให้การติดตามฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ควรตอ้งมีคุณสมบติั คุณลกัษณะ
และพฤติกรรม ดงัน้ี 

6.1.1 คุณสมบติัของผูติ้ดตาม 
1) มีคุณวฒิุอยา่งนอ้ยปริญญาโททางการศึกษา สังคมศาสตร์หรือท่ีเก่ียวขอ้งและ

มีต าแหน่งงานเช่ียวชาญทางการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา  หรือเป็น
อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษา 

2) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางการสอน การบริหารจดัการ
โครงการ อยา่งนอ้ย 20 ปีข้ึนไป 

3) เคยเป็นศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารทางการศึกษา หรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  
4) มีประสบการณ์และผลงานทางการติดตาม และประเมินผลโครงการ 
5) เป็นท่ียอมรับนบัถือของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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6.1.2 คุณลกัษณะของผูติ้ดตาม 
1) มีวสิัยทศัน์ทางการศึกษา และการเปล่ียนแปลงในสังคมยคุใหม่ 
2) มีจิตวญิญาณของความเป็นครูของครูและผูนิ้เทศติดตามท่ีดี 
3) สุภาพ อ่อนโยน มีความอดทน รับฟัง และเขา้ใจผูอ่ื้น 
4) มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์และเท่ียงตรงต่อขอ้มูล  

6.1.3 พฤติกรรมของผูติ้ดตาม 
1) ยดึหลกัการบูรณาการติดตาม สนบัสนุน และประเมินผลโครงการเขา้ดว้ยกนั

เพื่อผลส าเร็จของงาน เป็นส าคญั  
 2) ต่ืนตวั กระตือรือร้น และมีการตดัสินใจท่ีดีบนพื้นฐานของขอ้มูล 
 3) มีความสามารถในการโน้มน้าว  การคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ  และ

การสรุปประเด็น 
4) ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ และแสวหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
5) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
6) เขา้ถึงแหล่งขอ้มูล/แหล่งการติดตาม อยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

 
เง่ือนไขของการน ารูปแบบไปใช้ 

รูปแบบการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลโครงการน้ี ไดพ้ฒันาข้ึนจากการติดตาม  
สนับสนุนและประเมินโครงการครูสอนดี ท่ีสามารถน าไปใช้ได้กบัการติดตามฯ โครงการทาง
การศึกษา ทุกประเภท/สังกดั ท่ีมีแนวคิดการติดตาม สนับสนุนและประเมินโครงการควบคู่ไป
ด้วยกนั เพื่อมุ่งผลส าเร็จของงานในทิศทางใหม่ โดยลดขั้นตอนการติดตามแบบจบัผิดเป็นการ
ติดตามเพื่อสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันา  

ดงันั้น การน ารูปแบบการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลน้ีไปใช้ จะตอ้งพิจารณาถึง
แนวคิด หลกัการและวตัถุประสงคข์องการติดตามฯเป็นส าคญั คดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการติดตามท่ี
มีคุณสมบติั คุณลกัษณะและพฤติกรรมอยา่งโปร่งใส ปราศจากอคติ   

   
ความส าเร็จของโครงการ 

พบว่า เกิดผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ถึงร้อยละ 99.80 
และเกิดผลลพัธ์ของโครงการคิดเป็นร้อยละ 84  เกิดรูปแบบการท างานเชิงความร่วมมือและมีส่วน
ร่วม เกิดแนวโน้มความย ัง่ยืนของโครงการ เกิดความสามคัคีในระบบการท างาน เกิดรูปแบบ
เครือข่ายและการขยายผล  
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ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 
พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จเกิดจาก ครูท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบและไดรั้บ

การยอมรับ กระบวนการพฒันาโครงการท่ีดี ผูท้รงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
ติดตามฯอยา่งใกลชิ้ดและเป็นกลัยาณมิตร ผูบ้ริหาร เพื่อนครู ผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชนให้ความ
ร่วมมือและสนบัสนุน และงบประมาณสนบัสนุนจาก สสค.เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

 
 จุดเด่นของโครงการ 

พบว่า มีการบริหารจดัการโครงการท่ีดีอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่ สสค. ผูติ้ดตาม และผู ้
ด าเนินโครงการ  การจดัการความรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การมีเครือข่ายการ
ท างานของครู และการมีผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีชัดเจนปรากฏเป็นรูปธรรมและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชแ้ละขยายผลได ้

 
กลยุทธ์ความส าเร็จ 

 พบว่า มีการใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วม กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย กลยุทธ์การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร กลยุทธ์การเกาะติดและเขา้ถึง และกลยุทธ์การ
ติดตามอยา่งต่อเน่ืองของผูท้รงคุณวุฒิติดตาม 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

 พบว่า มีปัญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการโครงการเก่ียวกบัการรายงาน ปัญหาดา้นครูและ
บุคลากรท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานและการรายงาน ปัญหาดา้นผูเ้รียนท่ีมีความพิการ
ซ ้ าซ้อนท าให้ยากต่อการพฒันาการเรียนการสอน ปัญหาดา้นการติดตามของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีการ
เปล่ียนแผนตามเวลาการกิจกรรมของครูอนัเน่ืองมาจากภาระงาน/โรงเรียน และอ่ืนๆท าให้เกิดการ
คลาดเคล่ือนและตอ้งติดตามบางโครงการหลายคร้ัง ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม บางโครงการอยูใ่น
พื้นท่ีเส่ียงภยั ตน้สังกดัไม่อ านวยความสะดวกเท่าท่ีควร 
 
อภิปรายผล 
            การติดตาม สนบัสนุนและประเมินโครงการ เป็นวิทยาการติดตามแนวใหม่ดว้ยหลกับูรณา
การดา้นการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลเขา้ดว้ยกนั ท่ีเนน้ความเป็นกลัยาณมิตรระหว่างการ
ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุนช่วยเหลือ ของผูติ้ดตามฯและผูถู้กติดตามฯ ท่ีช่วยให้การ
ด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน จากกรณีศึกษาการติดตาม สนบัสนุนและ
ประเมินโครงการชุดโครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กดอ้ยโอกาสโดยครูสอนดี (โครงการทุน
ครูสอนดี) ท่ีส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเด็กและเยาวชนได้จดัให้มีคณะ
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ติดตาม สนบัสนุนและประเมินผล  ท าหนา้ท่ีติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลชุดโครงการฯทุนครู
สอนดี จ านวน 529 คน/โครงการ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนให้ด าเนินโครงการใน 3 ประเด็นหลกั
คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นทกัษะชีวิตและดา้นทกัษะอาชีพ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2555 – 
พฤษภาคม 2557 พบว่า ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดนวตักรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนมีทกัษะ
ชีวติเพิ่มข้ึน และทกัษะอาชีพท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์นชีวิตการท างานได ้และมีแนวโนม้ของการ
ขยายผลการด าเนินโครงการของครูก่อให้เกิดความย ัง่ยืนในการด าเนินงาน ทั้งน้ี เกิดจากความเป็น
กลัยาณมิตรจากกระบวนการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล ทั้งด้านความมุ่งมัน่ตั้งใจในการ
ท างานของครูสอนดี ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของครู ผูเ้รียน สถานศึกษาและทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานของการกระจายอ านาจการท างานและ
เงินควบคู่กบัการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผล  จนเกิดเป็นรูปแบบท่ีชดัเจนท่ีสามารถน าเป็น
ตน้แบบในการติดตามโครงการอ่ืนๆไดอ้ยา่งดี  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อ สสค. หากมีการด าเนินงานต่อไปในท านองเดียวกัน ควรมีการ
จดัระบบการบริหารจดัการ การลดขั้นตอนการรายงานและการเงิน การประสานนโยบายกบัตน้
สังกัด การจดัคลังความรู้และนวตักรรมท่ีเป็นผลงานครูเพื่อเป็นแหล่งความรู้และต่อยอดท่ีครู
สามารถคน้ควา้ไดง่้ายและหลากหลาย การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานวงกวา้งให้เขา้ถึงครูและ
บุคลากร สังคม ทุกกลุ่ม รวมทั้งควรสนบัสนุนครูในท านองเดียวกนัน้ีต่อไป 2 – 3 ปี เพื่อเกิดความ
เขม้แข็งทางวิชาการ จากนั้นจึงบูรณาการเขา้กบัหน่วยงานปกติโดยหันมาสนบัสนุนวิชาการอย่าง
เขม้ขน้/หลากหลายมากข้ึน 

2. ขอ้เสนอต่อตน้สังกดัและองคก์ารบริหารงานของครู ควรมีการก าหนดนโยบายสานต่อ/
ต่อยอดผลงานของครูท่ีโดดเด่นหรือท่ีตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชดัเจน บูรณาการผลงาน
ด้านหลกัสูตร ส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไวใ้นแผน/หลักสูตรของสถานศึกษา และ
ส่งเสริมให้มีการขยายผลไปยงัสถานศึกษาอ่ืนๆเสริมสร้างก าลงัใจ และน าเป็นส่วนหน่ึงของการ
พิจารณาผลงาน 

3. ขอ้เสนอต่อการด าเนินงานโครงการของครูและบุคลากร ควรไดมี้การเรียนรู้บทเรียนท่ี
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการน าไปพฒันาการด าเนินงานในอนาคต  การจดัการความรู้ ทั้งการเก็บ
บทเรียน รวบรวมผลงาน การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การสร้างเครือข่าย และการขยายผล 

4. ขอ้เสนอต่อการติดตามของผูท้รงคุณวฒิุฯ ควรไดมี้การสร้างเครือข่ายการติดตาม การฝึก
และน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการติดตามเพื่อลดขั้นตอนการติดตามภาคสนาม การก าหนดกลยุทธ์การ

123

DP
U



 
 

ติดตามท่ีหลากหลาย และการเช่ือมโยงความรู้และการประสานงานทางวิชาการระหว่างครูและ
ผูติ้ดตาม 

5. ขอ้เสนอต่อการพฒันาครู ควรพฒันาครูบนหลกัการพฒันาท่ีสถานศึกษา สนบัสนุนให้
เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเปล่ียนจากการเป็นผูบ้อกความรู้แก่เด็กเป็นนกัจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลายวิธีท่ีเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมทั้งส่งเสริมการรวมตวักนั
ทางวชิาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู เม่ือจะมีการจดัโครงการส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ ควรใหค้รูไดรั้บการพฒันาตามลกัษะและประเภทของโครงการอยา่งเขม้ขน้เพื่อให้เกิดทกัษะ
การจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กฯไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การบริหารกจิการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลกัธรรมาภิบาล 

ADMINISTRATION OF TANYABURI MUNICIPALITY ACCORDING TO 

GOOD GOVERNANCE 

พลลภัตม์ อาษา 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลักธรรมาภิบาลใน

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคคื์อ 1)เพื่อวเิคราะห์การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกั

ธรรมาภิบาล 2)เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรร

มาภิบาลและ 3)เพือ่เสนอแนวทางการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาล

ในการพฒันาการ การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลกัธรรมาภิบาล ศึกษาวิจยัตาม

ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative research ) โดยการเก็บขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิง

ลึกกบัผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูมี้ส่วนร่วมและผูมี้ส่วนไดเ้สียในเทศบาลธัญบุรีจ านวน 

12 คน ตามหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นหลกันิธิธรรม 

ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 

ผลของการวจิยัพบวา่ 

 1)เทศบาลต าบลธญับุรีมีการบริหารงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โดยไดป้ฏิบติัตามแนวทาง

หลกัพื้นฐาน 6 ดา้น คือดา้นหลกันิธิธรรม, ดา้นหลกัคุณธรรม, ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมโดยส่วน

ใหญ่จะเน้นไปท่ีการบริการประชาชน การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร่วม

แสดงความคิดเห็นเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของงานหรือโครงการต่างๆ 

 2)ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงาน พบวา่ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

เทศบาลบางโครงการหรือบางกิจกรรมยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากประชาชนยงั

มีขอ้ขดัแยง้กนัระหว่างกลุ่มระหว่างกลุ่มจึงท าให้การด าเนินงานต่างๆไม่รวดเร็วเท่าท่ีควรและใน

ส่วนของเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเทศบาลยงัขาดความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั  

 3)แนวทางการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลกัธรรมาภิบาลมีดงัน้ี ด้าน

ภายในองคก์รหลกัคุณธรรมนั้นตอ้งปลูกฝังจิตส านึก เม่ือมีจิตส านึก มีคุณธรรมและความดีงามก็จะ

ตามมาและส่วนท่ีส าคญัก็คือการบริการประชาชน น าดา้นศีลธรรมและจรรยาบรรณมาบริหาร
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ควบคู่กนัไป การน าศีลธรรมเขา้มาใชใ้นชีวติประจ าวนัการปฏิบติังาน ส่วนภายนอกองคก์รนั้นหลกั

คุณธรรมนั้นจะใชใ้นการช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาต่างๆให้กบัประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความสุข

และอยู่ดีกินดี หลกันิติธรรมนั้นตอ้งมีการให้ความรู้และอบรมด้านกฎหมายเก่ียวกบัเทศบาลทั้ง

ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและประชาชนจึงจะท าให้มีความเขา้ใจตรงกนัและพฒันาควบคู่กนัได ้

หลกัการมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อการก าหนดนโยบายหรือ

การแกไ้ขปัญหาจะไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน 

ค าส าคัญ : เทศบาล ธรรมาภิบาล 
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Abstract 

The objectives of this research were to (1) analyze the administration of  Tanyaburi 

Municipality according to the good governance (2) study problems and obstacles of 

administration of Tanyaburi Municipality according to the good governance and (3) propose the 

approaches to the administration development of Tanyaburi Municipality according to the good 

governance . Research methodology was the qualitative method, collecting data from document 

and 12 key informants who were administrators, experts, participants and stakeholders at 

Tanyaburi Municipality,analyzing data by descriptive interpretation. 

Findings were as follows; (1)  administration of Tanyaburi Municipality was according to 

the good governance with 6 aspects especially the 3 aspects  studied as the rules of law, the 

virtues, participation concentrating of people service and  people participation in checking, 

opinion expression for the achievement of any projects, (2) problems of the administration were 

that people participation in some projects were not quite successful due to the conflicts between 

groups. Personnel of the Tanyaburi Municipality lacked of knowledge in laws, rules and 

regulations. (3) the approaches to the administration of the Tanyaburi Municipality were that, 

internally, the virtue should be implanted in the minds of personnel. When personnel had virtuous 

minds, all good things will follow. People service is the most important which should be rendered 

with morality and ethics in daily life. Externally, people helping and problems solving should be 

handled with virtuous manner for the sake of people’s well being. The rules of laws of the 

municipality should be trained by administrators, staff, and people so that all parties concerned 

would have the same understanding and alongside the development. Participation; people should 

be urged to participate in policy formulation, problem solving to meet the needs of people.  

Keyword (s ) : Municipality  Good Governance  
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บทน า 

 เทศบาล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีใช้ในประเทศไทยปัจจุบนั 

การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินด าเนินการปกครองตนเองตาม

ระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลไดพ้ยายามท่ีจะพฒันารูปแบบให้เหมาะสมกบัประเทศไทยอยูห่ลาย

คร้ัง โดยมีการทดลองรูปแบบเมืองพทัยาแต่ก็ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร จึงกลบัมาด าเนินการในรูปแบบ

เทศบาล โดยให้เมืองพทัยาบริหารตามรูปแบบของเทศบาลนคร ในปัจจุบนัน้ีกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ได้บญัญติัให้สามารถรวมการปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัให้เป็นทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ทั้งจงัหวดัได้

ดงัน้ี"มาตรา 78 รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินได้เอง 

พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศในทอ้งถ่ินใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให ้

เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น" 

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือหลกัธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง 

การบริหาร การจดัการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียงั

หมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้ทั้ งภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการ

บริหารงานน้ี มีความหมายอยา่งกวา้ง กล่าวคือ หาไดมี้ความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนาเท่านั้น 

แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอ้งชอบธรรมทั้งปวง  

ส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนดไวโ้ดยไดเ้สนอเป็นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ หลกัธรรมาภิบาลนั้น

ประกอบดว้ย 6 หลกัการคือ หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม 

หลกัความรับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่า 

 การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลักธรรมาภิบาลจึงจ าเป็นอย่างมากท่ี

จะตอ้งน าหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาใชเ้พื่อเป็นพื้นฐานในการกา้วไปสู่การปกครอง การปกครอง การ

บริหาร การจดัการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรมและการบริหารงานท่ีดี

ทั้งผูบ้ริหารและบุคลากร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อวเิคราะห์การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาล 

2. เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิ

บาล 

3. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาล 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

เร่ืองตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดการวิจยัไดแ้ก่ บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และ

บุญมี ล้ี,ดร. ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ตวัช้ีวดั ธรรมาภิบาล” โดยสรุปแนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาล

ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหลกัการปกครองท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยใน

ประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดน้ีอยา่งกวา้งขวางอีกทั้งมีความพยายามท่ีจะให้มีการ

น าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบติั มีการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ

ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่ ถา้ระบบบริหารราชการมีความ

ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้นอกจากจะมีส่วนท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแลว้ยงัสร้างความ

เช่ือถือทั้งในและต่างประเทศ และสามารถน าไปสู่การลดการทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังของประเทศ

ได้ ในประเทศไทยได้มีองค์กรของทางราชการ เช่น ส านักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และ

สถาบนัการศึกษาไดเ้ร่ิมน าหลกัธรรมาภิบาลไปปรับใชก้บัการปฏิบติังาน ซ่ึงเรียกวา่ ยงัอยู่ในช่วง

ของการใช้ได้ไม่นานนัก ซ่ึงจะตอ้งติดตามเพื่อประเมินระดบัความส าเร็จของการมีธรรมาภิบาลต่อไปใน

อนาคต แมแ้ต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดมี้บทบญัญติัท่ีกล่าวถึงรัฐบาลกบัธรรมาภิบาลใน

ประเด็นส าคญั เช่น ความโปร่งใส มีการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ในท านองเดียวกนักบัรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีก าลงัจะถูกประเมินขอ้ดีและขอ้เสีย เพื่อจะมี

การแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนต่อไป 
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องค์ประกอบของตัวแปร กรอบแนวคิด สมมุติฐานการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูมี้ส่วนร่วมและผูมี้ส่วนไดเ้สียใน

เทศบาลธญับุรีประกอบดว้ย 1)ฝ่ายการเมืองจ านวน 3 คนประกอบดว้ย นายกเทศมนตรีต าบล รอง

นายกเทศมนตรีต าบล กรรมการบริหารเทศบาล 2)ฝ่ายขา้ราชการประจ า จ  านวน 3 คนประกอบดว้ย 

ปลัดเทศบาล ผูอ้  านวยการกองวิชาการและแผนงานผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม  3)ฝ่าย

ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สีย จ  านวน 3 คนประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน ผูน้ ากลุ่มแม่บา้นผูน้ าเยาวชนและ4)

เทศบาลต าบลธญับุรี 

การบริหารกิจการของเทศบาลต าบล

ธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

ปัญหาและอุสรรค 

1) P=Planning การวางแผน 

2) O=Organizing  การจดัองคก์าร 

3) Co=Coordinating  การประสานงาน 

 

 

1) ดา้นหลกัคุณธรรม 

2) ดา้นหลกันิติธรรม 

3) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
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ผูท้รงคุณวุฒิและนกัวิชาการ จ านวน 3 คนประกอบด้วย เจา้อาวาสในเขตธัญบุรี ครูใหญ่ในเขต

ธญับุรีผูอ้  านวยการหรือหวัหนา้กรมการปกครอง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแนวสัมภาษณ์ระดับลึกเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาโดยพิจารณาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องต่างๆโครงสร้างและลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีเน้ือหาครอบคลุม

เน้ือหาท่ีศึกษาปัญหา อุปสรรคและวิเคราะห์พร้อมน าเสนอแนวทางการบริหารกิจการของเทศบาล

ต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาลในดา้นต่างๆประกอบดว้ย ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกันิติธรรม

และดา้นหลกัความมีส่วนร่วม 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตวัต่อตวัและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการพรรณา
ความ 
 
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาล” ผูศึ้กษา

ไดศึ้กษาจากการคน้ควา้ โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ก าหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกั (key 

informant) ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ผูมี้ส่วนร่วมและผูมี้ส่วนไดเ้สียในเทศบาล

ธญับุรี 

การบริหารกจิการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลกัธรรมาภิบาล 

หลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัการบริหารบา้นเมืองท่ีดีซ่ึงทุกหน่วยงานจ าเป็นตอ้งน ามาปฏิบติั

เพื่อท าใหเ้กิดการบริหารจดัการงานต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจการ

ต่างๆซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. เทศบาลต าบลธัญบุรีมีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยได้ปฏิบัติตาม

แนวทางหลกัพื้นฐาน 6 ดา้น คือดา้นหลกันิธิธรรม, ดา้นหลกัคุณธรรม, ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมโดย

ส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีการบริการประชาชน การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร่วม

แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานหรือโครงการต่างๆการบริหารมีความเท่ียงตรง

และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน หลกันิติธรรมนั้นเป็นกรอบของกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติั 

เทศบาลก็จะยึดหลกัของกฎหมายของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัตอ้งใช้หลกัคุณธรรมเขา้มาช่วยเหลือ

ทางด้านจิตใจให้มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อและช่วยเหลือถ้าเรามีคุณธรรมเราจะมองโลกสวยงามมอง
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ผูใ้ต้บังคับบัญชาแล้วรู้สึกอยากส่งเสริมให้เค้าได้ดีและการการบริหารมีความเท่ียงตรงและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน หลกันิติธรรมนั้นเป็นกรอบของกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติั 

เทศบาลก็จะยึดหลกัของกฎหมายของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัตอ้งใช้หลกัคุณธรรมเขา้มาช่วยเหลือ

ทางด้านจิตใจให้มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อและและช่วยเหลือถ้าเรามีคุณธรรมเราจะมองโลกสวยงามมอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้รู้สึกอยากส่งเสริมใหเ้คา้ไดดี้ 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงาน พบวา่ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

เทศบาล 

บางโครงการหรือบางกิจกรรมยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากประชาชนยงัมีขอ้

ขดัแยง้กนัระหวา่งกลุ่มระหว่างกลุ่มจึงท าให้การด าเนินงานต่างๆไม่รวดเร็วเท่าท่ีควรและในส่วน

ของเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเทศบาลยงัขาดความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การปกครองคน

หมู่มาก  บางคนก็อยู่ในระเบียบ บางคนก็อยู่นอกกรอบบา้ง ความรู้ในการบริหารงานนั้นมีความ

แตกต่างกนัไปตามต าแหน่งหน้าท่ีจึงเป็นปัญหาส าคญั แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามระเบียบ จึงตอ้งมี

การอบรมเพื่อเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จและท าไดถู้กระเบียบขอ้บงัคบั การบริหารจึงเป็นส่ิงส าคญั

ควรจะบริหารให้เป็นไปตามหลักการและกรอบท่ีตั้ งไวเ้พื่อให้ผูป้ฏิบติัตามท าหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและถูกตามหลกัท่ีตั้งไว ้แต่ทั้งนั้นทั้งน้ีตอ้งมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเพื่อสร้างความ

ยืดหยุ่นให้บุคลากรได้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลูกฝังทางด้านจิตใจเพราะองค์กร

สมยัใหม่ตอ้งค านึงถึงทั้งประสิทธิภาพและจิตใจควบคู่กนัไป 

3. แนวทางการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลกัธรรมาภิบาลมีดงัน้ี ดา้น

ภายในองคก์รหลกัคุณธรรมนั้นตอ้งปลูกฝังจิตส านึก เม่ือมีจิตส านึก มีคุณธรรมและความดีงามก็จะ

ตามมาและส่วนท่ีส าคญัก็คือการบริการประชาชน น าดา้นศีลธรรมและจรรยาบรรณมาบริหาร

ควบคู่กนัไป การน าศีลธรรมเขา้มาใชใ้นชีวติประจ าวนัการปฏิบติังาน ส่วนภายนอกองคก์รนั้นหลกั

คุณธรรมนั้นจะใชใ้นการช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาต่างๆให้กบัประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความสุข

และอยู่ดีกินดี หลกันิติธรรมนั้นตอ้งมีการให้ความรู้และอบรมด้านกฎหมายเก่ียวกบัเทศบาลทั้ง

ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและประชาชนจึงจะท าให้มีความเขา้ใจตรงกนัและพฒันาควบคู่กนัได ้

หลกัการมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อการก าหนดนโยบายหรือ

การแกไ้ขปัญหาจะไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน 
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การอภิปรายผล 

 การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชก้บัเทศบาลนั้นเป็นผลดีเพราะทางเทศบาลจะไดมี้การพฒันา

และการปฏิบติังานจะตรงตามความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีเทศบาลกบั

ประชาชนไดมี้ความใกลชิ้ดกนัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงเป้าหมายซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. เทศบาลต าบลธัญบุรีมีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยได้ปฏิบัติตาม

แนวทางหลกัพื้นฐาน 6 ดา้น คือดา้นหลกันิธิธรรม, ดา้นหลกัคุณธรรม, ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของบุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี,ดร.(2544) คือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมโดยส่วนใหญ่

จะเน้นไปท่ีการบริการประชาชน การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร่วมแสดง

ความคิดเห็นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานหรือโครงการต่างๆ การบริหารมีความเท่ียงตรงและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน หลกันิติธรรมนั้นเป็นกรอบของกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติั 

เทศบาลก็จะยึดหลกัของกฎหมายของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัตอ้งใช้หลกัคุณธรรมเขา้มาช่วยเหลือ

ทางด้านจิตใจให้มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อและช่วยเหลือถ้าเรามีคุณธรรมเราจะมองโลกสวยงามมอง

ผูใ้ต้บังคับบัญชาแล้วรู้สึกอยากส่งเสริมให้เค้าได้ดีและการการบริหารมีความเท่ียงตรงและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน หลกันิติธรรมนั้นเป็นกรอบของกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติั 

เทศบาลก็จะยึดหลกัของกฎหมายของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัตอ้งใช้หลกัคุณธรรมเขา้มาช่วยเหลือ

ทางด้านจิตใจให้มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อและและช่วยเหลือถ้าเรามีคุณธรรมเราจะมองโลกสวยงามมอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้รู้สึกอยากส่งเสริมใหเ้คา้ไดดี้ 

2. การเข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบการบริหารของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลท่ี

เทศบาลพยายามกระตุน้ มุ่งเน้นให้ประชาชนเขา้มามี บทบาทสังเกตว่าประชาชนในแต่ละชุมชน

มกัจะให้ประธานชุมชน เป็นคนท าหน้าท่ีแทน หรือเป็นคน ติดต่อทางเทศบาล รายงานถึงความ

ตอ้งการของประชาชนในชุมชนวา่ตอ้งการอะไรซ่ึงผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่การให้ประธานชุมชน

เป็นผูดู้แลติดต่อในทุกๆเร่ืองของลูกบา้นนั้น อาจดูแลไม่ทัว่ถึงอีกทั้งถา้ประธานชุมชนไม่มีความ

เป็นกลาง  เห็นแก่ประโยชน์สวนตวัและพวกพอ้งกอาจใช้เป็นเคร่ืองมือตอบสนองความตอ้งการ

ส่วนตวัไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาคภูมิ นิยมวิทยพนัธ์ุ(2546) ท่ีศึกษาถึงความเป็นธรรมาภิ

บาลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงบงั ในกรณีท่ีประชาชนในพื้นท่ียงัไม่มีบทบาทในการเขา้มีส่วน

ร่วมอย่างเต็มท่ี มีแค่การให้ตวัแทนเข้ามาปฏิบติัแทนแต่ทางเทศบาลต าบลธัญบุรีนั้ นมีการให้

ประชาชนเขา้มาร้องทุกขก์บันายกเทศมนตรีโดยตรงจึงเป็นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุมุ่งหมาย 
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3. ผูน้  าทางการเมืองทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็นขา้ราชการการเมือง ขา้ราชการประจ ามีบทบาทอยา่งมากใน

การสร้างกระบวนการธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินการบริการต่างๆของเทศบาล

ต าบลธญับุรีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการมีธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการดา้นต่างๆเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกตอ้งกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ มีกฎหมายและ

กฎเกณฑท่ี์มีความเท่ียงตรงเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในสังคม และการบงัคบัใชก้ฎหมาย มีความยุติธรรม

และบงัคบัใชอ้ยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรชยั ขวญัเมือง 

(2550)  ส่วนบทลงโทษของผูก้ระท าความผิดยงัเป็นโทษการเสียค่าปรับ เน่ืองจากไม่มีบทลงโทษท่ี

เป็นความผิดทางอาญาท่ีเด็ดขาดและการน าหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงานของ

เทศบาลยงัไม่ครอบคลุมถึงการวางตวับทกฎหมายเพื่อบงัคบัใชผู้ก้ระท าความผดิอยา่งเด็ดขาด 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรี เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มาก

ยิ่งข้ึนนั้น จะต้องพิจารณาถึงระบบงาน และการบริหารจัดการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างเป็นท่ีน่าพอใจ ส่ิงแรกท่ีจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง คือ ผู ้บริหารจะต้องให้

ความส าคญั และก าหนดเป็นนโยบายการด าเนินงานในการบริหารงาน ดงัน้ี 

 1. การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรี ควรจะตอ้งก าหนดเป็นนโยบายขององค์กรท่ีจะ

ให้ทุกฝ่ายด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล หรือหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี อย่างจริงจงั และ

ควรก าหนดให้เป็น Key Performance Indicators (KPI) ของการวดัผลงานเชิงคุณภาพ ซ่ึงนอกจากเป็น

ตวัช้ีวดัผลงาน หรือความส าเร็จแลว้ ยงัเป็นการช้ีถึงแนวทางการปฏิบติัสู่การพฒันาอยา่งมีคุณภาพดว้ย 

                   2. การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรี ควรมีการควบคุม ก ากบั ติดตามประเมินผล

การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล หรือหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ของทุกฝ่ายอยา่งต่อเน่ือง

เป็นระยะ และมีการประเมินผลงานทั้งแบบประเมินผลภายนอก และแบบประเมินผลภายในองคก์ร เพื่อ

จะไดท้ราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงถึงสาเหตุปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 

               3. การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรี ควรจะตอ้งมีการก าหนด กฎ ระเบียบ วฒันธรรม 

จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และของขา้ราชการ โดยเฉพาะในเร่ือง 
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2.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรี จะตอ้งปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัให้มากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1. หลักนิติธรรม จะต้องมีการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานและผู ้บริหารต้องสนใจและเอาใจใส่ในการบริหารงานก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ ดว้ยการจดัท าคู่มือในการปฏิบติังาน หรือจดัฝึกอบรมดา้นการใช้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้นกฎหมายให้มากยิง่ข้ึน 

2. หลกัคุณธรรม จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยการ
สร้างขวญัก าลงัใจแก่ขา้ราชการในทุกระดบั ผูบ้ริหารตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานในการเล่ือนขั้น
เล่ือนระดับด้วยความชัดเจนและยุติธรรมก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและก่อให้เกิดผลดีต่อ
หน่วยงาน โดยการเปิดเผยขอ้มูลการประเมินผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน  

3. หลกัความโปร่งใส จะตอ้งมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ความกา้วหน้าในการ
ด าเนินงานด้วยความถูกตอ้งและชัดเจน โดยการบริหารงานตอ้งมีการตั้งคณะท างานท่ีประกอบด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการตรวจสอบการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานการ
บริหารงานตอ้งสร้างกระบวนการบริหารจดัการดว้ยความโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนของ
การปฏิบติังาน ดว้ยการท าแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบติังานพร้อมระบุหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 

4. หลกัการมีส่วนร่วม จะตอ้งมีการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยการ
บริหารงานตอ้งเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของขา้ราชการทุกระดบัชั้นโดยใช้หลกัประชาธิปไตยใน
การบริหารงาน และตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เขา้ร่วมกิจกรรมกบั
หน่วยงานไดอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ถึง โดยใชว้ธีิการประชาสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                      5. หลกัความรับผิดชอบ จะตอ้งมีการปฏิบติังานได้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
โดยการปฏิบติัหน้าท่ีตอ้งมีจิตส านึกต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลัก และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบเม่ือท างาน
ผิดพลาดและยินดีท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความเต็มใจ พร้อมเสียสละเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนด 

6. หลกัความคุม้ค่า จะตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัซ่ึงก่อให้เกิด
ความคุ้มค่า โดยการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมการ
บริหารจดัการท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอโดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยา่งคุม้ค่า มาใช้ในการปฏิบติังาน ดว้ยการ
พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของบุคลากรใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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การบริหารจัดการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ต าบลสันทรายน้อย 
อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

EDUCATION ADMNISTRATION MANAGEMENT OF THE MONK’S 
COMMITTEE IN SANSAINOI SUBDISTRICT SANSAI DISTRICT CHIANG 

MAI PROVINCE 
 

พระสานิต ปู่ล ู
 

บทคัดย่อ   
การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการดา้นการศึกษาของคณะสงฆ์ ต าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอ

สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจดัการดา้นการศึกษาของคณะสงฆ์
ต าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยผูท่ี้ใหข้อ้มูลหลกัในการศึกษา คือ คณะสงฆ ์และครูพระ ในเขตต าบลสันทรายนอ้ย รวมทั้งส้ิน 
16 รูป เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก  ดว้ยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยวธีิการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการ
ดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ของคณะสงฆใ์นเขต าบลสันทรายนอ้ย  มีทั้งส้ิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ดา้นการพฒันาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการจดัระบบการศึกษา ด้านการสร้างความเข็มแข็งของสถานศึกษา และด้านการบริหาร
งบประมาณ โดยข้อเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ควรศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาท่ี
เหมาะสมต่อการศึกษาของคณะสงฆต์ าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการ การศึกษา คณะสงฆ ์
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Abstract 
The purpose of this research is to study the management of education administration of 

the monk committee in Sansainoi, sub-district Sansai district, Chiang Mai province. The 
population of this qualitative research is 16 monk committee and monk instructors in Sansainoi, 
sub-district Sansai district, Chiang Mai province. The research methodology is the in-depth 
interview using structural questionnaires and individual interview. The results of this study 
revealed that there were 6 factors affected the management of education administration of the 
monk’s committee; the quality Improvement of learners, the quality improvement of instructors, 
the Information technology, the education system, the strengthening of the institutions and the 
budget management. The author suggests that the future study should be about the guidelines for 
the management of the education. 
Keywords : Administration, Education, Monk committee     
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บทน า 
 การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในระดบัประเทศท่ีทุกประเทศต่างให้ความส าคญั 
เพราะการศึกษาเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพทั้งทางดา้นร่างกายและสติปัญญา โดย
นานาประเทศต่างมุ่งเน้นให้บุคลากรของตนสามารถท่ีจะแข่งขนักบันานาอารยประเทศอ่ืนได้ ซ่ึง
รัฐบาลของแต่ละประเทศต่างพยายามร่างกฎหมายหรือออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ให้มี
ความทนัสมยัและสามารถน าไปพฒันาการศึกษาของตน พร้อมกนันั้นรัฐบาลไทยก็ไดอ้อกกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาไวห้ลายมาตรา 
โดยเฉพระอยา่งยิง่ มาตรา 49 ท่ีบญัญติัไวว้า่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่
สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง และการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อให้
ได้รับการศึกษาโดยทดัเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความ
คุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ นอกจากนั้นยงัมีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
เป็นกฎหมายหลกัทางดา้นการศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทย ท่ีประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อก าหนดเน้ือหาสาระต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการการศึกษาไทย ซ่ึงส่งผลส าคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาของชาติอยา่งมาก นบัตั้งแต่มีการก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา ท่ี
เนน้การพฒันาคน (เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2550)  
 การศึกษาจึงเป็นกระบวนการท่ีท าใหม้นุษยมี์การพฒันาความรู้ ความสามารถ สติปัญญา เจ
ตนคติอนัมีคุณค่าในสังคม การจัดการศึกษาของสงฆ์หรือคณะสงฆ์เป็นส่วนหน่ึงท่ีสนองต่อ
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ท่ีไดก้ าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคช์ดัเจน
วา่การจดัการศึกษาอบรมตอ้งให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม การศึกษาจะท าให้คนเป็นสมบูรณ์ทุกดา้น 
ในส่วนของการจดัการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาตามระบบการศึกษาของสงฆ์ใน
รูปแบบการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกต่าง ๆ เพื่อการพฒันาคุณภาพของพระภิกษุสามเณรเพิ่มมาก
ข้ึน  การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั แยกส่วนออกจากระบบการบริหาร
การศึกษาของชาติท าให้เ กิดปัญหาทั้ งด้านการจัดการ งบประมาณ การบริหารหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล คุณภาพการศึกษา คุณภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาทั้งผูบ้ริหารและผูส้อน ตลอดจนสวสัดิการและความมัน่คงในอาชีพ หลกัสูตรการศึกษา
ไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูต้อ้งการขยายโอกาสทาง
การศึกษา ผูป้ระสงคจ์ะเป็นศาสนทายาทและผูบ้วชตาม(วชิยั ธรรมเจริญ, 2541) 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม คือ เพื่อปลูกฝังให้พระภิกษุสามเณร
เป็นศาสนทายาทท่ีมีความรอบรู้ในหลกัธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้และสามารถน าความรู้นั้น
ไปอบรมสั่งสอนประชาชนประชาชนให้ประพฤติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะ
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ยงัผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในสังคม เกิดความมัน่คงแห่งพระศาสนาและประเทศชาติ
โดยรวม และจุดมุ่งหมายของการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี คือ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ในหลกั
ศาสนาจากพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก เป็นการศึกษาขั้นเตรียมการปฏิบติั เพื่อให้แปลภาษีท่ี
จารึกพระพุทธพจน์ได ้คือ การช่วยใหพ้ระภิกษุและสามเณรท่ีเรียนมีความรู้ความสามารถทางภาษา
บาลี เพื่อท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเร่ืองราวและหลกัธรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาท่ี
บนัทึกไวเ้ป็นภาษาบาลีในพระไตรปิฎก และน าไปเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทัว่ไปไดรู้้และปฏิบติั
ตาม เป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเป็นทางเลือกส าหรับการศึกษาของพระภิกษุและ
สมาเณรท่ีมุ่งมัน่และตั้งใจศึกษาในระดบัอุดมศึกษาต่อไป (พระนิมิตร กล่ินดอกแกว้, 2459) 

ในส่วนของระบบการบริหารการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยนั้น จากผลการประชุมสัมมนาเจา้
คณะภาคสงฆท์ัว่ประเทศ ไดส้รุปปัญหาและอุปสรรคดา้นการศาสนศึกษา ประกอบดว้ย 

(1)  จ  านวนนกัเรียนมีแนวโนม้ลดลงเพราะผูบ้วชมีนอ้ยลงหรือพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่
มุ่งสนใจเรียนทางโลก ประกอบกบัทั้งครูและนกัเรียนมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการศึกษาแผนกธรรมและ
แผนกบาลี เพราะเห็นความส าคญันอ้ยในการน าไปใชป้ระโยชนภายหลงัลาสิกขา 

(2) การจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามระบบ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและวดัผลไม่
เหมาะสมกบัยคุสมยั มุ่งเฉพาะพระภิกษุสามเณรโดยละเลยเยาวชนและพุทธศาสนิกชนทัว่ไป 

(3) การขาดครูสอน ประกอบกบัครูสอนพระปริยติัธรรมไม่มีต าแหน่งทางการปกครองและ
ไม่ไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งและเล่ือนสมณศกัด์ิเท่าท่ีควร รวมทั้งไดรั้บค่าตอบแทนไม่เหมาะสม
และขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

(4) ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน 
(5) ขาดแคลนงบประมาณการจัดการศึกษา รวมทั้ งขาดความพร้อมในการจัดตั้ งกอง

ทุนการศึกษา 
(6) การวดัผลสอบธรรมศึกษาแบบอตันัยไม่เหมาะสมกับผูเ้รียน ควรเปล่ียนแปลงเป็น

ปรนยั (กรมศาสนา, 2539) 
จากปัญหาการจดัการศึกษาของส านักสงฆ์นักเรียนพระปริยติัธรรมทั้งแผนกธรรมและ

แผนกบาลีดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระบบการจดัการบริหารการศึกษา
ของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาของคณะสงค์ต าบลสันทรายน้อย ซ่ึงเป็นเขตพื้น
การศึกษาของส านักสงค์อีกแห่งหน่ึง ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยงัเป็นท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปมีส่วนในการดูแลและการบริหารจดัการศึกษา
ของคณะสงค์ต าบลสันทรายน้อยนั้นอีกด้วย จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจถึงการบริหารจดัการ
โรงเรียนปริยติัธรรมของต าบลสันทรายนอ้ยมีลกัษณะเป็นอยา่งไร มีการบริหารจดัการแบบมีส่วน
ร่วมหรือไม่อย่างไร ตลอดจนถึงศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษา 
รวมถึงแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆต์ าบลสันทรายนอ้ยในอนาคตควรเป็นอยา่งไร และน า
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ผลการวิจยัท่ีไดเ้ป็นขอ้เสนอแนะถึงปัญหา อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งเพื่อไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขการ
บริหารจดัการดา้นการศึกษาของคณะสงฆต์ าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
    การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการดา้นการศึกษาของคณะ
สงฆต์ าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยั เร่ืองการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ต าบลสันทรายน้อย  อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่  ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวน และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีจากวรรณกรรมและ
งานวิจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 1.) แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร 2.) แนวคิดการบริหารการศึกษา 3.) แนวคิด
เก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ งานบุคคล สภาพแวดลอ้ม งบประมาณ  
 
แนวคิดเกีย่วกบัการบริหาร 

การบริหาร (Administration) เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ี จะช้ีให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมี
ประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีให้ทราบถึง
ความเจริญกา้วหน้าของสังคม ความกา้วหน้าของวิทยาการต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคท่ีส าคญัจะ
น าไปสู่ความกา้วหนา้ การบริหารเป็นลกัษณะการท างานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลในองคก์ารซ่ึงมีการ
วนิิจฉยัสั่งการ นกับริหารจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ การวนิิจฉยัสั่งการเป็นเคร่ืองแสดง
ให้ทราบถึงความสามารถของนกับริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวนัของ
มนุษยไ์ม่ว่าในครอบครัวหรือองคก์ารใดยอ่มเก่ียวขอ้งกบัการบริหารอยู่เสมอดงันั้น การบริหารจึง
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและจ าเป็นต่อการท่ีจะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม โดยมีนักวิชาการได้
กล่าวถึงเร่ืองของการบริหารไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
  ธงชัย  สันติวงษ์ (2537: 26) ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึง
ภาระหน้าท่ีของผูน้ าของกลุ่ม ซ่ึงจะต้องจดัการให้ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นตวัคน และวตัถุสามารถ
ประสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อร่วมกนัท างานเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพได ้ และขณะเดียวกนัจะตอ้ง
จดัการน าองคก์ารใหส้ัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 
  ธีรวุฒิ บุญยโสภณ  และวีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2532: 12) ให้ความหมายไวว้า่ การบริหาร 
หมายถึงการบริหารหรือการจดัการ คือ กระบวนการอยา่งหน่ึงภายในองคก์ารซ่ึงมีล าดบัการท างาน
เป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคญัในการบริหารงาน มีเงินทุน เคร่ืองจกัร และวสัดุครุภณัฑ์
ต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบดว้ย 
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  สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมานสมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2541: 32) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง 
การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท าใหม้องเห็นลกัษณะของการบริหารไดด้งัน้ี การ
บริหารยอ่มมีวตัถุประสงค ์การบริหารอาศยัปัจจยับุคคลเป็นส าคญั การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรการ
บริหารเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน การบริหารมีลกัษณะการด าเนินการท่ีเป็นกระบวนการ การบริหาร
เป็นการด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่มคน การบริหารอาศยัความร่วมมือร่วมใจของบุคคล และของ
กลุ่มคนและการบริหารมีลกัษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอยา่งมีเหตุผล 
  สมพงศ์ เกษมสิน (2514: 3) มีความเห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์
น าเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช่น คน เงิน วสัดุส่ิงของ และการจดัการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เช่น POSDCORE Model ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอบข่ายของการบริหารแบ่งออกเป็น 3 
แขนง ใหญ่ ๆ ดว้ยกนั คือ 
  1. การบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) หรือเรียกกนัทัว่ ๆ ไปวา่ การ
บริหารราชการแผน่ดิน หรือ การบริหารรัฐกิจ เป็นการบริหารกิจการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนอยูดี่มี
สุข ไม่ได้หวงัผลก าไรเป็นเงิน เป็นการบริหารงานตั้งแต่ระดบัชาติ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล จนถึง
หมู่บา้น มีการเรียนการสอนกนัในคณะรัฐศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสนตร์ เป็นตน้ 
  2. การบริหารธุรกิจ (Business Administration) เป็นการบริหารกิจการของเอกชน เช่น 
สถานประกอบการ ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม บริษทั ร้านคา้ เพื่อมุ่งหวงัผลก าไรเป็น
เงิน มีการเรียนการสอนกนัในคณะบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ เป็นตน้ 
  3. การบริหารการศึกษา (Education Administration) เป็นการบริหารกิจการต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาคนใหมี้คุณภาพ ใหเ้ป็นคนเก่งคนดีมีความสุข คือให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ ความคิดและ
ความเป็นคนดี ไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นเงินเช่นเดียวกบัการบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ มีการเรียน
การสอนกนัในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เป็นตน้ 
  สรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบ
เป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัปัจจยั
หลกั คือ เงิน บุคคล วสัดุส่ิงของ วิธีการปฏิบติังานและคุณธรรมในการบริหารจดัการ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามเป้าหมายอยา่งดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเจริญมัน่คงกบัองคก์ร
ในทุก ๆ ดา้น 
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แนวคิดการบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษาเป็นการด าเนินงานของคณะผูบ้ริหารสถานศึกษาและเจา้หน้าท่ีหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวกบั เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เป็นการอบรม
ส่งสอนให้แก่สมาชิกเป็นคนท่ีดีของสังคมในอนาคตต่อไป ซ่ึงได้มีนักวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศไดก้ล่าวถึงการบริหารการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลนั้นในการบริหาร
จดัการสถานศึกษานบัว่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงการ
บริหารการศึกษานั้นมีนกัวิชาการไดใ้ห้แนวทางไวป้ระกอบดว้ย Gulick and Urwick อา้งใน พระ
บณัฑิต ศรีชยั 2548: 20 ก าหนดหลกัการบริหารไวใ้น Paper on the sciences of administration 
ประกอบดว้ยขั้นตอน 7 ขั้น มีอกัษรย่อว่า POSDCORB ประกอบดว้ย 1. การวางแผน (planning) 
หมายถึง การวางแผนงานหรือโครงการไวอ้ย่างกวา้ง ๆ ว่าจะปฏิบติัอย่างไร มีวิธีปฏิบติัและระบุ
วตัถุประสงค์ของการปฏิบติังานก่อนลงมือปฏิบติัการ 2. การจดัองค์การ (organizing) การจดัรูป
โครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยหรือของ
ต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน รวมถึงการก าหนดลักษณะการติดต่อประสานงาน
ตามล าดบัชั้นของหนา้ท่ีสูงต ่าต่างกนั 3. การจดับุคลากร (staffing) หมายถึง การจดัคนเขา้ท างานเร่ิม
จากการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การพฒันา บ ารุงขวญั การเล่ือนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้
พน้จากต าแหน่ง 4. การบงัคบับญัชา (directing) หมายถึงการสั่งงานหลงัจากพิจารณาโดยรอบคอบ
แลว้ รวมถึงการติดตามใหมี้การปฏิบติัตามค าสั่งนั้น ๆ 5. การประสานงาน (co-ordination) หมายถึง 
การประสานงานภายในองคก์ารใหเ้ขา้กนัไดเ้พื่อใหง้านด าเนินไปดว้ยดี ไม่มีการซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้
กัน แต่ให้ทุกฝ่ายประสานสัมพนัธ์กันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ 6. การรายงาน 
(reporting) หมายถึง การเสนอรายงานให้ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบต่าง ๆ ทราบความเคล่ือนไหว ความ
เป็นไป เป็นระยะ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบความคืบหนา้ของงานในหน่วยงาน การรายงานตอ้งบนัทึก
ให้เป็นหลกัฐาน มีการวิจยัและประเมินผลพร้อมกบัตรวจสอบเป็นระยะ 7.การจดังบประมาณ 
(budgeting) การจดัท างบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงสร้างการใช้จ่ายเงิน การท าบญัชี
และควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 

Henri Fayol (1949: 127-128 อา้งใน พระบณัฑิต ศรีชยั)  ไดเ้สนอกระบวนการบริหารเป็น 
5 อย่าง คือ 1.การวางแผน (to plan) 2.การจดัองค์การ (to organize) 3.การบงัคบับญัชา (to 
command) 4.การประสานงาน (to coordinate) 5.การควบคุม (to control) 

Sears (1950: 10 อา้งใน พระบณัฑิต ศรีชยั 2548: 21) ไดก้ าหนดกระบวนการบริหารไว ้5 
อย่าง คือ 1.การวางแผนหรือโครงการ (planning) 2.การจดัองค์การ (organizing) 3.การอ านวยการ 
(directing) 4.การประสานงาน (coordinating) 5.การควบคุมดูแลการปฏิบติังาน (controlling) 
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Gregg (1967: 315-316 อา้งใน พระบณัฑิต ศรีชยั 2548: 20) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั
กระบวนการบริหาร 7 อย่าง คือ 1. การตดัสินใจสั่งการ (decision making) 2. การวางแผน 
(planning) 3.การจดัองค์การ (organizing) 4.การติดต่อส่ือสาร (communicating) 5.การใช้อิทธิพล 
(influencing) 6.การประสานงาน (coordinating) 7.การประเมินผลงาน (evaluating) 

สรุปไดว้า่การบริหารการศึกษานั้นจะตอ้งกระท าเป็นขั้นตอน ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูก้  าหนด
แบบแผน วิธีการ และจดัล าดบัขั้นตอนในการปฏิบติังานให้ต่อเน่ืองกนัอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะตอ้ง
อาศยัหลกัการบริหาร มาเป็นองคป์ระกอบเป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะช่วยให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
นัน่เอง 
 
แนวคิดการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
            การศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาของคณะสงฆไ์ทยนั้นเกิดข้ึน หลงัจากโรงเรียน
วิสามญัศึกษา ส านกัเรียนวดัถูกยุบเลิกตามมติเถรสมาคมแลว้ นกัเรียนท่ีเรียนอยูก่็ด้ินรนหาท่ีเรียน
ใหม่ ขณะนั้นมีโรงเรียนราษฎร์ของวดัซ่ึงตั้งข้ึนโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนกัเรียนส่วนมากก็
เข้าเรียนท่ีโรงเรียนราษฎร์ของวดับ้าง  สมคัรสอบเทียบบา้งเข้าเป็นนักเรียนผูใ้หญ่บ้าง ใน
ขณะเดียวกนันั้นไดมี้ผูแ้ทนราษฎร คือ นายอุยุธ ฝ่ายคุณวงศ์ ส.ส.มหาสารคามกบัคณะ ยื่นเร่ืองราว
ขอให้พระภิกษุสามเณร และกระทรวงศึกษาธิการ ไดส่้งเร่ืองมายงักรมการศาสนา ซ่ึงกองศาสน
ศึกษาเป็นเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองน้ีโดยตรง ไดมี้การประชุมพิจารณากนัในระดบัเจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวของ
กรมการศาสนาและต่างกรม ลงความเห็นว่าควรจะตั้งโรงเรียนสนองความตอ้งการของพระภิกษุ
สามเณรให้ได้เรียนทั้ งวิชาธรรมและวิชาสามัญควบคู่กันไป โดยไม่มีการสมทบสอบให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูส้อบเองจากการประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ีน้ีไดเ้สนอกระทรวงเห็นชอบได้
ตั้งคณะกรรมการข้ึนโดยมีนายจรูญ วงศส์ายนัห์ อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้นเป็นประธาน และ
คณะกรรมการต่างๆ ผูแ้ทนมหามกุฎราชวิทยาลยั ผูแ้ทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั และผูแ้ทน
กรมการศาสนายกร่างระเบียบหลกัสูตร วิธีการวดัผล ในระดบัขั้น ป.๗, ม.ศ.๓, ม.ศ.๕ และให้ช่ือ
โรงเรียนน้ีวา่ “โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา”  (กองศาสนศึกษา, 2537: 141-152) 
              โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาน้ี (มานพ พลไพรินทร์ 2535: 26)ย่อมเป็น
ฐานรองรับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาต่อไป เป็นรายการศึกษาท่ีจะข้ึนสู่ระดบัมหาวิทยาลยัและ
ประกาศนียบตัรมีศกัด์ิและสิทธ์ิเช่นเดียวกบัโรงเรียนในสังกดักระทรวงศึกษาธิการทุกประการ จึงมี
ผูนิ้ยมตั้งและเรียนมากข้ึนตามล าดบั  ฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการ อาศยัอ านาจตามประกาศคณะ
ปฏิวติั ฉบบัท่ี 216 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2515 ไดอ้อกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2514 ข้ึน เพื่อให้เป็นการศึกษาแบบประยุกตเ์ม่ือ
วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ในปี พ.ศ. 2545 ฝ่ายการศึกษาพระปริยติัธรรมกองศาสนศึกษา
กรมการศาสนาได้ ส ารวจจ านวนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ทัว่ประเทศทั้งหมด 
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406 โรง ซ่ึงสามารถแบ่งตามขนาดของโรงเรียนไดด้งัน้ี 1. โรงเรียนขนาดเล็ก (ต ่ากวา่ 200 รูป) 
จ านวน 282 โรงเรียน 2. โรงเรียนขนาดกลาง (200-499 รูป) จ านวน 107 โรงเรียน 3. โรงเรียนขนาด
ใหญ่ (500 รูป ข้ึนไป) จ านวน 17 โรงเรียน 
               โดยการบริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุ
สามเณร ได้เรียนรู้ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงปัจจุบนัส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเป็นผูดู้แลรับผิดชอบการศึกษาของสงฆ์ประเภทน้ีภายใตก้ารควบคุมของสภาการศึกษา
คณะสงฆ์ซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน  และยงัมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ซ่ึงองคก์รหรือ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาแก่คณะสงฆ ์ไดแ้ก่ สภาการศึกษาสงฆ์ ส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย (Conceptual framework) 

การศีกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เเพื่อศึกษาการบริหารจดัการดา้นการศึกษาของคณะสงฆ์
ต าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
   การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึงการด าเนินงานในการ
บริหารจดัการศึกษาของคณะสงฆต์ าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

รูปแบบในการบริหารการศึกษา
โรงเรียนปริยตัธิรรมเขตต าบล

สันทรายน้อย 

        การบริหารงานโรงเรียนปริยัติธรรม
เขตต าบลสันทรายน้อย 
- การบริหารพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
- การบริหารพฒันาคุณภาพครู และบุคลากร 
- การบริหารพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การบริหารระบบการศึกษา 
- การบริหารความเขม้แขง็ของสถานศึกษา 
- การบริหารงบประมาณ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ประชากรของการวิจยั ไดแ้ก่ คณะสงฆ์ และครูพระในเขตต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย เจา้คณะต าบล จ านวน 1 รูป เลขานุการเจา้คณะเจา้คณะต าบล 
จ านวน 1 รูป เจา้อาวาสวดัท่ีอยูใ่นการปกครองของต าบลสันทรายนอ้ย จ านวน 9 รูป และ ครูพระ 
จ านวน 5 รูป รวมจ านวนทั้งส้ิน 16 รูป 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และส าหรับการศึกษา
เอกสาร ไดร้วบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยั ข่าวสารทาง Internet วิทยานิพนธ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และการวจิยัภาคสนามซ่ึงเป็นการศึกษาคน้ควา้และเก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยเป็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก  ดว้ยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในลกัษณะการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลดงักล่าวมาถอดเทปเพื่อน ามาสรุปผล โดยการน าขอ้มูลท่ีได้จากการสรุป
ผลการวจิยัมาเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะของการพรรณนาโวหาร 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ของคณะ
สงฆ์ในเขต าบลสันทรายน้อย  มีทั้งส้ิน 6 ด้าน ได้แก่ ดา้นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ดา้นการ
พฒันาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการจดัระบบการศึกษา ดา้น
การสร้างความเข็มแข็งของสถานศึกษา และด้านการบริหารงบประมาณ  ซ่ึงมีผลการศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ผลการศึกษาพบว่า ส านกัศาสนศึกษาพระปริยติัของคณะ
สงฆ์ต าบลสันทรายน้อย ด้านหลักสูตรนั้น ใช้หลักสูตรแบบเดียวกันกับท่ีกองบาลีสนามหลวง
ก าหนดไว ้ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนชั้นนั้น ๆ เป็นหลกัในการเรียนการสอน การจดัการมี
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็น 3 เวลา คือ ภาคเช้า เรียนภาษาบาลีทั้งส้ิน ภาคบ่าย เรียนบาลีและ
นกัธรรม  ช่วงค ่า เรียนและท่องหนงัสือบาลีนกัธรรม ส่วนการวดัผลประเมินผล แบ่งเป็น 3 ระดบั 
คือระดบัวดั ประเมินภายในวดั ระดบัสนามอบรม ประเมินในสนามอบรมตามสถานท่ีท่ีไปอบรม 
โดยพบปัญหา คือ ปัญหาดา้นการบริหารหลกัสูตรการศึกษาของส านกัศาสนศึกษาพระปริยติัธรรม
ของคณะสงฆต์ าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่นั้น เน้ือหาของวิชาท่ีสอนนอ้ยมาก
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ท่ีจะสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีนกัเรียนด ารงชีวิตอยู่ ขาดการสอดแทรก
เน้ือหาท่ีท าให้ระบบการเรียนในโรงเรียนท าให้ผูเ้รียนขาดความรู้เก่ียวกับชุมชนท่ีวดัตนตั้งอยู ่
ประวติัศาสตร์รากเหงา้ของตนอยา่งเพียงพอ อนัเป็นพื้นฐานน าไปสู่ความรักหวงแหนมีส านึกเป็น
คนชุมชนทอ้งถ่ินในฐานะสมาชิกคนหน่ึงในสังคม ระบบการจดัการศึกษาท่ีเป็นอยูไ่ดส้อนเน้ือหา
ส่วนมากเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั ผูเ้รียนไม่ไดรู้้สึกวา่ตนผกูพนักบัชุมชน 

ดา้นการพฒันาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ ในส่วนบุคลากรท่ีใชใ้น
การศึกษาของส านกัศาสนศึกษาพระปริยติัธรรม ต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ส านกัศาสนศึกษานั้น มาจาก
พระมหาเปรียญท่ีมีความรู้ความสามารถหรือพระมหาท่ีเรียนจบมหาวิทยาลยัสงฆ์และอยู่ในช่วง
ปฏิบติังานก่อนรับปริญญา  1 ปี จากกรุงเทพฯหรือจงัหวดัอ่ืน ๆ มารับต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ แต่ใน
เวลาต่อมาเม่ือมีศิษยจ์ากส านกัศาสนศึกษาพระปริยติัธรรม ของคณะสงฆต์ าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีความรู้ความสามารถและสอบไดเ้ป็นพระมหาเปรียญในชั้นสูง ๆ จึงได้
มีการน าบุคคลดังกล่าวมาท าหน้าท่ีในฐานะครูพระในส านักฯ แต่ด้วยขาดการแบ่งแยกฝ่าย
ปฏิบติัการและฝ่ายอ านวยการท าให้ครูรับภาระสอนหนงัสือเป็นหน้าท่ีหลกัท่ีตอ้งสอนต่อสัปดาห์
อยา่งนอ้ย 18-20 คาบต่อสัปดาห์ และตอ้งรับภาระเพิ่มในงานเก่ียวกบังานธุรการหรืองานท่ีเก่ียวกบั
การอ านวยการ ซ่ึงเป็นงานสนบัสนุนการเรียนการสอนแต่ไม่ใช่งานหนา้ท่ีหลกัโดยตรง  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานด้านสถานท่ีและวสัดุ
อุปกรณ์ของส านักศาสนศึกษาพระปริยติัธรรมของคณะสงฆ์ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอนและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวสัดุอุปกรณ์นั้น ทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดจ้ดัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ เช่น วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นตน้ ปัญหาท่ีพบ คือการขาดแคลนอุปกรณ์การ
เรียนการสอน อาทิเช่น อุปกรณ์การเรียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ปฏิบัติการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ในบางคร้ังส านกัศาสนศึกษาพระปริยติัธรรมขาดแคลนการสนบัสนุนในเร่ือง
งบประมาณทั้งการจดัซ้ือและซ่อมแซม ท าใหส้ภาพการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งยากล าบาก 
ในหลาย ๆ ส่วน อาทิเช่น การสอนวิชาคอมพิวเตอร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์หน่ึงเคร่ืองตอ้งให้ผูเ้รียน
มากกวา่หน่ึงคนใชใ้นการเรียนท าให้ลดโอกาสในการไดรั้บทกัษะอยา่งเต็มท่ีของนกัเรียนแต่ละคน
ท่ีจะได้รับอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัพบว่าโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการ
ซ่อมแซมดูแลให้อุปกรณ์การเรียนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน อาทิเช่น ท่ีเก็บหนงัสือพระปริยติัธรรม
ท่ีมีอายุการใช้งานมานานแต่เม่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดพบว่าไม่ได้รับ
ตอบสนองหรืออาจล่าชา้ท าให้ครูผูส้อนตอ้งหาวิธีแกไ้ขดดัแปลงเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียน ส่งผลต่อ
คุณภาพการเรียนการสอน 

ดา้นการจดัระบบการศึกษา จากการศึกษาพบวา่ กรมการศาสนาจะตอ้งจดัให้บริการอบรม
เล้ียงดู จดัประสบการณ์ และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ให้เด็กนกัเรียน หรือใกลเ้คียงไดต้ามศกัยภาพ
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ของโรงเรียนในเขตนั้นรับผิดชอบซ่ึงเป็นการส่งผลมาตรฐานการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม
กรมการศาสนาแห่งชาติจะตอ้งมีการจดัให้บริการให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม ดงัน้ี ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร, เงินประกนัสังคมของบุคลากร, ค่าวสัดุ
การศึกษา, ค่าทุนการศึกษาต่อบุคลากรของโรงเรียนพระปริยติัธรรมไปศึกษาต่อในระดบัชั้นสูง 

โดยหน้าท่ีกรมการศาสนา แห่งชาติตอ้งพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งโดยก าหนดจ านวน
ตามความเหมาะสมจากโรงเรียนเอง  เพื่อพิจารณาให้เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปน้ี 1.
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 2.รองผูอ้  านวยการ 3.คุณครูผูส้อน 4.บุคลากร  

โดยต าแหน่งดงักล่าวนั้นใหค้ณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดย
มีหวัหนา้โรงเรียนพระปริยติัธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยต าแหน่ง และให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูบ้ริหารโรงเรียนด ารงต าแหน่งเป็นท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม 

ดา้นการสร้างความเขม็แขง็ของสถานศึกษา จากการศึกษาพบวา่ ในเร่ืองของการสร้างความ
แข็งนั้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความเข็มแข็ง ประกอบด้วย บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
งบประมาณท่ีเพยงพอต่อการบริหารจดัการ หลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสม สถานท่ีมีความเหมาะสม 
และเอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่ือในการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ และเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
และผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

ด้านการบริหารงบประมาณ จากการศึกษาพบว่า งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารมาจาก
งบอุดหนุนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจดัสรรเป็นรายปี โดย
ท่ีเจา้ส านักเป็นผูบ้ริหารงบประมาณ เม่ือมีเหตุตอ้งใช้งบประมาณอย่างอ่ืนนอกจากค่าตอบแทน
บุคลากร ตอ้งท าโครงการไปเสนอต่อเจา้ส านักเพื่ออนุมติัต่อไป งบอุดหนุนแต่ละปีการศึกษาไม่
เพียงพอต่อการบริหารจ าเป็นตอ้งอาศยัวดั เจา้ส านกั และศรัทธาญาติโยมในการบริหาร ส่วนองคก์ร
สงฆ์หรือชุมชน ก็ได้ช่วยเหลือด้านเคร่ืองอุปโภค เคร่ืองบริโภค งบประมาณท่ีใช้ในการบริหาร
ส านกัศาสนศึกษาวดัพระธาตุดอยสะเก็ด มีแหล่งท่ีมา 3 ท่ี คือ งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ คือ
กรมการศาสนา จากญาติโยมทัว่ไปบริจาค และ จากเจา้ส านกัฯ และจากพระอาจารยท่ี์สนบัสนุน
เร่ืองทุนการศึกษาหรือรางวลัให้แก่นักเรียน เงินอุดหนุนจากภาครัฐน้ีไม่พอส าหรับการบริหาร
ส านกั ตอ้งอาศยัเจา้ส านกัหรือเจา้อาวาสในการช่วยสนบัสนุนเพิ่มเติมเป็นประจ าทุกปี เงินอุดหนุน
ประจ าปีน้ี นอกจากจะใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรแลว้ ยงัตอ้งใชจ่้ายอ่ืน ๆ ภายในส านกัฯดว้ย 
เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า เป็นตน้  
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ดา้นสภาพปัญหาดา้นบุคลากร ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวกบัในการ

ด าเนินงานโรงเรียนพระปริยติัธรรม ควรมีเขา้ใจในการขบัเคล่ือนนโยบายและแผนของโรงเรียน
พระปริยติัธรรม เพราะในทางปฏิบติัครูผูส้อนยงัไม่มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและลกัษณะของ
งานท่ีพึงปฏิบติั ซ่ึงเขา้ใจเพียงวา่ครูมีหนา้ท่ีดูแลการเรียนการสอนของนกัเรียนเท่านั้น จ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาบุคลากรใหเ้หมาะสมแก่การสอน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการสอน
มากข้ึน  

2.  จากการศึกษาพบว่า ดา้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนยงัขาดแคลนดงันั้น
เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมี แนวทางการจดั
การศึกษาในยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ควรมีการจดัท าแผน
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผน อย่างชดัเจน และวางแผนโดยเน้นการแนะแนว การบริการห้องสมุด 
และโสตทศันูปกรณ์อยา่งชดัเจน เช่น จดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการ
สืบคน้การศึกษาของสงฆ ์รวมไปถึงการจดัท าแผนการให้บริการทางดา้นการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
การปฏิบติัตามศาสนกิจสงฆ ์  

3.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียนพระปริยติัธรรมในดา้นการจดัระบบ
การศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพให้เพิ่มมากยิ่งข้ึนจึงควรมี การวางแผนดา้นวิสัยทศัน์ พนัธะกิจ และ
เป้าประสงค์ในธรรมนูญของโรงเรียนเป็นแนวทางในการวางแผนงานดา้นระบบการศึกษา โดย
จะตอ้งมีงานหรือโครงการทางวิชาการท่ีให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของพระภิกษุสามเณร โดยการส ารวจความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรท่ีเขา้รับการศึกษาว่า
ตอ้งการให้มีกิจกรรมท่ีสนใจเป็นไปอย่างไร ควรให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมาร่วมกนัวางแผน
ดา้นงานระบบการศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนและการปฏิบติังาน
เป็นไปทศทางเดียวกนั กิจกรรมในการด าเนินโครงการท่ีหลากหลาย สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้
อยา่งสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถของพระภิกษุสามเณรท่ีเขา้มาศึกษาในโรงเรียน  
   นอกจากน้ี จะตอ้งศึกษาโรงเรียนว่ามีความประสงค์จะให้โรงเรียนพฒันางานดา้นระบบ
การศึกษาไปในทิศทางใด มีจุดเด่น จุดดอ้ย และควรจะพฒันาตรงไหนเพื่อท่ีแผนการพฒันาจะได้
ชดัเจนเป็นรูปธรรม ตอ้งก าหนดแผนการปฏิบติังานท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีการ
พฒันาเดนชดัมากยิ่งข้ึน แต่ท่ีเป็นจุดอ่อนก็ไม่ควรมองขา้มควรจะน ามาพฒันาให้มากข้ึน และมีการ
จดัท าแผนระบบการศึกษา โดยเนน้การเรียนการสอนเป็นส าคญั  และในการปฏิบติันั้น  ตอ้งมีการ
จดัท าคู่มือการปฏิบติังานด้านระบบการศึกษา ท่ีเป็นระบบขั้นตอนอย่างละเอียด และตอ้งมีการ
ปฏิบติังานตามแผนงานตามระบบการศึกษาท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบและตอ้งน าไปปฏิบติัได้
จริง บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกรูปหรือทุกคน ควรร่วมกนัปฏิบติัเม่ือพบวา่การด าเนินการไม่เป็นไปตาม
แผนตอ้งหาจุดบกพร่อง เพื่อแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนท่ีวางไว ้

151

DP
U



 4.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียนพระปริยติัธรรมของคณะสงฆ ์ต าบล
สันทรายนอ้ย ให้ดีเพิ่มยิ่งข้ึน ควรมีการวางแผน ควรมีการศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการงานศึกษาของคณะสงฆใ์หล้ะเอียดเช่น งานสารบรรณ งานการเงิน การบญัชี และพสัดุ เพราะ
งานบริหารดงักล่าวเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ กฎเกณฑแ์ละเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาก่อนการวาง
แผนการปฏิบติังาน ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมต่อการวางแผนการปฏิบติังานและรับรู้เก่ียวกบัแนว
ทางการปฏิบติังาน โดยเฉพาะระบบการเงิน การบญัชีจะตอ้งมีความโปร่งใส รัดกุม และเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการพฒันางาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว อย่างเช่น การรับส่งหนงัสือ
ทางอินเตอร์เน็ต   
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การบูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคม(CSR) การสร้างคุณค่าร่วม(CSV)และปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Integrating Corporate Social Responsibility (CSR) , Creating Shared Value 

(CSV) and the philosophy of Sufficiency Economy  

 

สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์ 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอแนวคิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)การสร้างคุณค่าร่วม 

(CSV) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสนอการพฒันาเร่ิมจากความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR)  สู่CSR-in-process เป็น Strategic CSR  หรือพฒันาต่อมาเรียกวา่การสร้างคุณค่าร่วม (CSV)  

นอกจากน้ียงักล่าวถึงการบูรณาการ CSR และ CSV กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนั ในส่วนทา้ยของบทความจะเป็นการน าเสนอกรณีศึกษาองค์การภาคธุรกิจท่ีประสบ

ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างคุณค่าร่วม (CSV)  อนัจะ

น าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนืต่อไป 

ค าส าคัญ : ความรับผดิชอบต่อสังคม(CSR)  การสร้างคุณค่าร่วม(CSV)   เศรษฐกิจพอเพียง 
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บทน า 

 ปัจจุบนัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)  ถูกน ามาใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการสร้างภาพพจน์ของ

แบรนด์ระดบัองคก์าร  และค าวา่ “CSR-in-process” ไดถู้กใชอ้ยา่งแพร่หลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึง 

การประกอบธุรกิจท่ีท าอยู่ปกติอย่างรับผิดชอบ ด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการสร้างคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์าร

อนัน าไปสู่ความย ัง่ยนื การขบัเคล่ือนเร่ือง CSR ไดมี้พฒันาการมาเป็นล าดบั จากการให้ความส าคญั

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรอบของการ “ท ากต่็อเมื่อเกดิเร่ือง” ในลกัษณะเชิงรับหรือเชิง ตอบสนองเพื่อ

มุ่งจดัการกบัผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึน ท่ีเรียกวา่ Responsive CSR มาสู่กรอบของการ “ท าโดยไม่

รอให้เกิดเร่ือง” ในลกัษณะเชิงรุกหรือเชิงป้องกนัเพื่อสร้าง ให้เกิดเป็นคุณค่าหรือผลกระทบ

ทางบวก ดว้ยการใชศ้กัยภาพและความเช่ียวชาญท่ีองคก์าร มีอยู ่หรือท่ีเรียกวา่ Strategic CSR  

           ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา วิธีการทางธุรกิจเพื่อใชส้ร้างคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ของกิจการ 

ไดถู้กพฒันาต่อยอดจากแนวคิด Strategic CSR จนกลายมาเป็น Creating Shared Value (CSV) หรือ

การสร้างคุณค่าร่วมระหวา่งธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกนั โดยไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค 

เครเมอร์ ผูท่ี้เป็นตน้ต ารับของแนวคิดดงักล่าว ล่าสุด ไดก่้อตั้งเป็น Shared Value Initiative เม่ือปี 

2555 เพื่อน าแนวคิด CSV ท่ีทั้งสองได ้ร่วมกนัพฒันาข้ึน ไปใชใ้นองคก์ารและท าให้เกิดผลในทาง

ปฏิบติั    การสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV ตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ ให้ความส าคญักบัการ

น าวิธีการทางธุรกิจมาใชใ้นการพฒันาและแกไ้ขปัญหาสังคม โดยค านึงถึง การน าทรัพยากรและ

ความเช่ียวชาญหลกัของกิจการ มาสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อมกนั ถือ

เป็นส่วนท่ีมาขยายหรือเติมเต็มการแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมภายใตว้ิถีของการท าธุรกิจดว้ย

ความรับผดิชอบ ในบริบทของ CSR-in-process(สถาบนัไทยพฒัน์ ,2558  ) 

           จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ท าใหผู้เ้ขียนมีความสนใจน าเสนอบทความเร่ืองการบูรณาการ

ความรับผดิชอบต่อสังคม(CSR) การสร้างคุณค่าร่วม(CSV) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ท าให้เกิดความเขา้ใจถึงแก่นความหมาย การกา้วผ่านจาก CSR สู่ CSV ท่ีถูกตอ้งและชดัเจนยิ่งข้ึน 

โดยในบทความจะน าเสนอแนวคิดและการบูรณาการเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)และ

การสร้างคุณค่าร่วม(CSV) โดยประยุกต์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกรณีศึกษาการ

ปฏิบติัตามแนวทางการสร้างคุณค่าร่วม(CSV) โดยการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แนวคิดเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม(CSR) 

แนวคิดในเร่ืองน้ีถือวา่เป็นภูมิปัญญาท่ีมีมาช้านานในภูมิภาคเอเซียเน่ืองจากปรัชญาความ

รับผดิชอบต่อสังคมมีรากฐานมาจากทางศาสนามากวา่ 2500 ปีแลว้ ต่อมาไดมี้การบญัญติัค าใหม่วา่

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามกระแสการเรียกร้องให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงไดเ้กิด

ข้ึนมาตั้งแต่ 200 ปีท่ีแลว้ โดยบริษทั อีสต ์อินเดีย ในองักฤษถูกคว  ่าบาตรจากประชาชนชาวองักฤษ

ดว้ยการไม่ซ้ือสินคา้เน่ืองจากการใชแ้รงงานทาส ท าให้ทา้ยท่ีสุดบริษทัจะตอ้งหนัมาให้ความส าคญั

ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากข้ึน (วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์,2555) 

ต่อมามีนกัวชิาการและองคก์ารต่างๆไดใ้หนิ้ยามความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย ดงัน้ี  

Bowen ไดรั้บการกล่าวขวญัยกยอ่งเป็นบิดาแห่ง CSR โดยเขาไดเ้ขียนหนงัสือ  ความรับผิดชอบทาง

สังคมของนกัธุรกิจ (Social Responsibility of the Businessman) ในปี ค.ศ.1953  ซ่ึงช่วงนั้นเรียกวา่  

ความรับผดิชอบทางสังคม(Social Responsibility) หรือ SR โดยเขาไดใ้ห้ค  านิยามของ SR ไวก้วา้งๆ

ว่า เป็นพนัธะและหน้าท่ีของนักธุรกิจท่ีตอ้งด าเนินนโยบายการตดัสินใจ และปฏิบติัการกระท า

เหล่านั้น ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละสอดคลอ้งกบัคุณค่าต่างๆ ท่ีมีและยอมรับใน

สังคม (วทิยา ชีวรุโณทยั,2553) 

สถาบันไทยพฒัน์ ประเทศไทย ไดใ้หค้วามหมาย  ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั หรือบรรษทั

บริบาล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์การท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม

ทั้งในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ารหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์าร

ในอนัท่ีจะท าใหอ้ยูร่่วมกนั  ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข นอกจากนั้น ยงัไดข้ยายความต่อไปอีกวา่

เป็นกิจกรรม ท่ีรวมทั้งการคิด การพูด และการกระท าซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การตดัสินใจ 

การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการและ การด าเนินงานขององคก์ารท่ีด าเนินการในพื้นท่ี

ของสังคม โดยท่ีสังคมใกล ้ซ่ึงหมายถึง ลูกคา้ คู่คา้ ครอบครัวบุคลากร ชุมชนท่ีองคก์ารตั้งอยู่ ซ่ึง

รวมถึงส่ิงแวดลอ้มหรือระบบนิเวศน์ และสังคมไกล ซ่ึงหมายถึง ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองค์การโดยออ้ม 

ไดแ้ก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ ในนิยามขา้งตน้ ยงัไดอ้ธิบายถึงเก่ียวขอ้งกบั

ผูค้นในมิติต่างๆ ประกอบดว้ย ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม ประชาสังคม และคู่แข่งขนั

ธุรกิจ(วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์,2555) 
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World Business Council for Sustainable Development  นิยามวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทั หมายถึง ความมุ่งมัน่หรือพนัธะสัญญาท่ีธุรกิจมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติั

อย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้

แรงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจในการ

พฒันาชุมชน ทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้ง 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ว่าเป็น

ภาระผูกพนัอนัถือเป็นพนัธสัญญาท่ีบริษทัหรือองค์กรท่ีประกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามภารกิจหรือ

หนา้ท่ีท่ีก าหนดดว้ยความสุขุมรอบคอบ มีการก ากบัดูแลท่ีดี และมีจริยธรรม เพื่อการเจริญเติบโตท่ี

มัน่คงย ัง่ยนืโดยไม่เบียดเบียนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (ESG : Environment, Social and  Governance) 

ซ่ึงเป็น Triple Bottom Line Business Management   

           กล่าวโดยสรุปความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ยงัไม่ค  านิยามสากลท่ีเป็นท่ียอมรับกัน

โดยทัว่ไปรวมทั้งยงัไม่มีนิยามท่ีชดัเจนส าหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (วรพรรณ เอ้ือ

อาภรณ์,2555) 

ส าหรับการแบ่งประเภทของ CSR กรููท่ีไดรั้บการกล่าวอา้งถึงอยา่งมากมี 2 ส านกั คือ ส านกั

แรก Michael E. Porter และ Mark R. Kramer ไดแ้บ่ง CSR เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ Strategic CSR 

เป็น CSR เชิงรุก (Proactive) และกิจกรรมท่ีท านั้นจะตอ้งเอ้ือต่อการพฒันาขีดความสามารถทางการ

แข่งขนั (Competitiveness) ขององคก์รในระยะยาว เช่น โตโยตา้ออกรถยนตไ์ฮบริด เป็นตน้ ซ่ึงการ

ผสานกนัระหวา่งการริเร่ิมทั้งจากภายในและเช่ือมโยงกบัภายนอกท่ีก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกนั (Share 

Value) ระหวา่งธุรกิจและสังคม CSR รูปแบบน้ีจะเร่ิมตน้จากองคก์ร (inside-out) ก่อน  ส่วน CSR 

อีกปะเภทหน่ึงก็คือ Responsives CSR จะเป็นโครงการ CSR ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดปัญหาหรือผลกระทบ

จากการด าเนินธุรกิจต่อสังคม หรือ สังคมเรียกร้องความรับผิดชอบจากองค์กรท่ีมีต่อผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงเป็น CSR ท่ีเร่ิมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร (Outside-in) 

กรููอีกส านกัหน่ึงก็คือ Philip Kotler และ Nancy Lee ไดแ้บ่ง CSR ออกเป็น 7 ประเภท ประกอบดว้ย 

การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community 

Volunteering) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible Business 

Practices) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม(Cause Promotion) การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบั
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ประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate 

Social Marketing๗ และการพฒันาและจ าหน่ายสินคา้ บริการราคาประหยดั (Developing and 

Delivering Affordable Products and Services) 

จะเห็นไดว้า่แนวคิดของ CSR ของทั้งสองส านกัคิดนั้น อยูบ่นพื้นฐานความช านาญเฉพาะทางของ

เจา้ส านกั กล่าวคือ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer เป็นนกักลยุทธ์ การคิด CSR จึงให้

ความส าคญักบัการสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั (Competitiveness Advantage) และห่วง

โซ่คุณค่า (Value Chain) นอกจากน้ีโครงการหรือกิจกรรม CSR ท่ีท  าข้ึนควรเพิ่มความสามารถใน

เชิงการแข่งขนัให้แก่องคก์ร ในขณะท่ี Philip Kotler และ Nancy Lee เติบโตมาจากสายการตลาด 

ประเภทของ CSR จึงเป็นมุมมองทางดา้นการตลาดเป็นหลกั (นิตยสาร BrandAge  Essential,2557 ) 

การเปลีย่นผ่าน CSRสู่ CSV 

 ส าหรับการพฒันาการของ CSR ในช่วงแรกๆจะเร่ิมจากการท าบุญหรือการบริจาค 

(Philanthropy)เป็นการคืนก าไรบางส่วนของธุรกิจ โดยเป็นการใหเ้พียงคร้ังเดียว ไม่ต่อเน่ือง และไม่

ย ัง่ยืน ต่อมาธุรกิจไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเป็นการสร้างความสมดุลทั้งสาม

ดา้นไดแ้ก่ สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงต่อมาแนวคิดของ CSR ไดพ้ฒันาโดยใช้ระบบทุน

นิยมมาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาทางสังคมและชุมชนท าให้ธุรกิจสามารถสร้างก าไรและสร้าง

คุณค่าแก่สังคมไดใ้นเวลาพร้อมกนั ซ่ึงแนวคิดน้ีรู้จกัในช่ือการสร้างคุณค่าร่วม(Creating  Shared 

Value : CSV)โดย Michael E. Porter และ Mark R. Kramer น าค าวา่ Shared Value มาอธิบายส่ิงท่ี

เป็นการตกผลึกทางความคิดนบัตั้งแต่บทความช้ินแรกๆ ท่ีช่ือวา่ “Philanthropy ‘s New Agenda : 

Creating Value” ตีพิมพเ์ม่ือปี ค.ศ. 1999 โดยกล่าวถึงการสร้างคุณค่าขององค์กรสาธารณกุศลใน

รูปแบบใหม่ 

ในปี ค.ศ. 2002 “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy” เป็นบทความ

ของ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer ท่ีเร่ิมพูดถึงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

จากกิจกรรมเพื่อสังคมของภาคธุรกิจ ตามมาด้วยบทความ “The Link Between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility”  ในปี ค.ศ. 2006 ท่ีปรากฏค าวา่ Shared Value 

เป็นคร้ังแรก ภายใตก้ารด าเนินกิจกรรม  CSR เชิงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ จนมาสู่บทความ “The Big 

Idea : Creating Shared Value” ตีพิมพใ์นนิตยสาร Harvard Business Review ฉบบัเดือนมกราคม-
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กุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 2011(พ.ศ.2554)  ท่ีถือวา่เป็นการใหก้ าเนิดเร่ือง CSV อยา่งเป็นทางการ (นิตยสาร 

MBA ,ตุลาคม 2557) 

วธีิการสร้างคุณค่าร่วม ตามแนวทาง CSV ของพอร์เตอร์ จะตอ้งผนวกเขา้กบัความสามารถ

ในการแสวงหาก าไรและการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร โดยใชท้รัพยากรและ

ความเช่ียวชาญหลกัของกิจการในการ สร้างใหเ้กิดคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกนั  

จุดยืนของพอร์เตอร์ในเร่ือง CSV กา้วล ้าไปถึงขั้นท่ีกล่าววา่ เป็นการใชว้ิถีทาง ของทุนนิยมในการ

แกไ้ขปัญหาสังคม มิใช่การด าเนินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นท่ีตั้งแต่

ประการใด  

นอกจากน้ี ยงัส าทบัดว้ยวา่ CSV มิใช่การแบ่งปันคุณค่าท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือ มีอยูแ่ลว้ให้ แก่ 

สังคมในรูปของการบริ จาค มิ ใช่ การสร้างสมดุลในผลประโยชน์ ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย และท่ี

ส าคญัและทา้ทายอยา่งยิ่ง คือ CSV มิใช่เร่ือง เดียวกนักบัความย ัง่ยืน (Sustainability) (สถาบนั

ไทยพฒัน์ ,2558  )ซ่ึงความแตกต่างของแนวคิด CSR และCSV  สามารถสรุปเปรียบเทียบไดด้งั 

ตารางท่ี1 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดมูลค่าเพิ่มสามารถก าหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏิบติังานซ่ึงจะ

ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัในขณะเดียวกนัช่วยท าให้เกิดความกา้วหน้ากบั

สังคมและเศรษฐกิจในชุมชนซ่ึงธุรกิจเขา้ไปด าเนินการ แนวคิด CSV จึงมุ่งเนน้ในการก าหนดและ

การขยายความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม (Porter and Kramer,2011)  
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ตารางที ่1 แสดงความแตกต่างระหว่าง CSR และ CSV (Porter and Kramer, 2011:76)  

CSR CSV 

1. คุณค่าคือการท าความดี (Value: doing good) 1.  คุณค่าคือประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกิจโดย

พิจารณากบัตน้ทุน (Value: economic and societal 

benefits relative to cost) 

2. การเป็นพลเมืองดี  การบริจาค ความยัง่ยนื 

(Citizenship, philanthropy,sustainability) 

2. การสร้างคุณค่าร่วมกนัระหวา่งธุรกิจและชุมชน 

(Joint company and community value creation) 

3. ตอบสนองต่อแรงกดดนัจากภายนอก 

(Discretionary or in response to external pressure) 

3. การร่วมกนักบัชุมชนเพ่ือการแข่งขนัทางธุรกิจ 

(Integral to competing) 

4. ไม่เก่ียวขอ้งกบัการท าก าไรสูงสุด (separate from 

profit maximization) 

4. การร่วมกนักบัชุมชนเพ่ือการท าก าไรสูงสุด (Integral 

to profit maximization)  

5. การด าเนินโครงการถูกก าหนดจากภายนอก 

(Agenda is determined by external reporting and 

personal preferences) 

5. การด าเนินโครงการ โดยการคิดเองภายในองคก์าร 

(Agenda is company specific and internally generated) 

6. มีขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณทางดา้น CSR ท่ีถูก

ก าหนดโดยองคก์าร (Impact limited by corporate 

footprint and trade purchasing) 

6. เป็นส่วนหน่ึงของงบประมาณทั้งหมดท่ีใชใ้นการ

ด าเนินการทางธุรกิจ (Realigns the entire company 

budget) 

นอกจากน้ี ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ช้ีใหเ้ห็นถึงมุมมองหรือท่าทีท่ีองคก์รธุ

กิจมี ต่อประเด็นปัญหาทางสังคมจากระดับต ่าสุดท่ีไม่ไดต้ระหนกัวา่ประเด็นดงักล่าวเป็นปัญหาแก่

องคก์ร จึงแสดงออกดว้ยการเพิกเฉย หรือรับผิดชอบให้นอ้ยท่ีสุดและหากเล่ียงไม่ไดก้็จะใชว้ธีิการ

บริจาคเป็นทางออก  

 

 

 

160

DP
U



Company 
Productivity

Environme
ntal Impact

Supplier 
Access and 

Viability

Employee 
Skills

Worker 
Safety

Employee 
Health

Water Use

Energy Use

ระดับต่อมา คือ ตระหนกัว่าเป็นปัญหาแก่องค์กรจึงเพิ่มกิจกรรมการบริจาคให้มากข้ึนใช้การ

ประชาสัมพนัธ์ และการสร้างสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นเคร่ืองมือด าเนินการ  

ระดับที่ถัดขึ้นมาอีกขั้น คือ ส านึกท่ีจะมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดว้ยการจดัสรรทรัพยากร

ส าหรับการแกไ้ขปัญหา หรือใชค้วามถนดัท่ีองคก์รมีอยูจ่ดัการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล

การด าเนินการกบัปัญหานั้นๆ  

ส่วนระดับที่ Shared Value จะเกิดขึน้ คือ การพิจารณาวา่เป็นโอกาสแทนท่ีจะมองวา่เป็นปัญหาท่ี

ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขซ่ึงจะเปิดทางใหอ้งคก์รสามารถเห็นช่องทางในการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายขยายการ

เติบโตของรายได ้ และสร้างความแตกต่างในคุณค่าท่ีน าเสนอเหนือองคก์รอ่ืน (สถาบนัไทยพฒัน์, 

2558  ) 

จากประเด็นปัญหาและวิธีการสร้างคุณค่าร่วมท าให้องค์การสามารถเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจไดด้งั

แสดงในรูป 

รูปที ่1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลติภาพของบริษัทกับประเด็นทางสังคมและชุมชน                                  

(Porter and Kramer,2011 : 68) 
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การบูรณาการเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม(CSR)และการสร้างคุณค่าร่วม(CSV) โดยประยุกต์

กบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Bjorn  Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Business Council 

Sustainable Development หรือ WBCSD) กล่าววา่ “ธุรกิจไม่สามารถประสบความส าเร็จไดใ้น

สังคมท่ีลม้เหลว”(Business cannot succeed in a society that fails.)(คณะท างานส่งเสริมความ

รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน,2551) 

       หากผูบ้ริหารน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ

เคร่ืองมือในการก ากบัการปฏิบติัแลว้ จะท าให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อกิจการ ชุมชน สังคม การฟ้ืนฟู

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสูงสุด 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีประยุกต์ใชป้รัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นไป

ในลกัษณะดงัน้ี(แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ.  คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือ

ทางวิชาการเพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,มิถุนายน 2555) 

ความพอประมาณ 

พอประมาณ คือ ความไม่โลภจนเกินขอบเขต ด าเนินกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็น

ขั้นตอน ไม่รีบร้อนโดยหวงัใหเ้กิดผลอยา่งรวดเร็ว ไม่ประมาท ค านึงถึงความสามารถในการอยูร่อด

และใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเหมาะสม โดยผลก าไรท่ีไดไ้ม่เกิดจากการเบียดเบียนสังคมรวมทั้ง

ค  านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพไม่ฟุ่มเฟือยนอกจากนั้น ผูป้ระกอบการควรหนัมาใส่

ใจเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนควบคู่กนัไป โดยเฉพาะการดูแลแรงงาน ลูกจา้ง พนกังาน

ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือฟ้ืนฟูชุมชนใกลเ้คียงหรือสังคมรอบขา้ง 

ความมีเหตุมีผล 

กิจการควรปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยความสมคัรใจ และเขา้ใจถึง

ผลลพัธ์ในทางบวก ท่ีจะไดรั้บกลบัมาอยา่งถ่องแทไ้ม่ใช่เพราะการเรียกร้องจากสังคม โดยวางแผน

ด าเนินงานไปพร้อมกบัการปฏิบติัอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั และมีเหตุมีผล พนกังานและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียควรมีส่วนร่วมในกระบวนการขบัเคล่ือนความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่การวางแผนจนถึง
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การปฏิบติัในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดพนัธสัญญาท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั โดยยึดหลกัความมีเหตุผล

ท่ีตั้งอยูบ่นความไม่ประมาท และการยึดหลกัเหตุผลท่ีจะใชแ้นวคิด CSR และ CSV มาใชใ้นองคก์ร 

(ศ.นพ.เกษม วฒันชยัและรศ.ดร.จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา,2554) 

การสร้างภูมิคุ้มกนัทีด่ี 

การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีของกิจการ ตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างความเขม้แข็ง มัน่คง 

สมดุล และย ัง่ยนืใหท้ั้งกิจการเอง ชุมชน และสังคมการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดียงัครอบคลุมการให้ความ

เท่าเทียมเป็นธรรมรับผิดชอบต่อลูกคา้ ผูบ้ริโภค พนกังาน แรงงาน/ลูกจา้ง รวมทั้งการผลิตและการ

พฒันาสินคา้และบริการให้มีคุณภาพปลอดภยัต่อสุขภาพของทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค การสร้าง

นวตักรรมเพื่อมูลค่าเพิ่ม การใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ และประหยดั 

ความรู้ 

กิจการควรใช ้ แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่ๆ หรือหลกัวิชาการไปพร้อมกบัการปฏิบติั

ตามแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการแลการด าเนินกิจการท่ี

ถูกตอ้ง มีคุณธรรมและคุม้ค่าไม่ส้ินเปลือง เช่น น าหลกัวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆท่ี

คน้พบมาวิเคราะห์สภาพเป็นจริงของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นดา้นธุรกิจเศรษฐกิจ พื้นท่ี สังคมและ

วฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอยา่งเช่ือมโยงกนั เพื่อจะได้

ปฏิบติัตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน ชุมชน และสังคมท่ีส าคญั กิจการ

ตอ้งคน้หาวิธีการใหม่ๆ ท่ีแกไ้ขความผิดพลาดในอดีตและดีกวา่ เพื่อวางรากฐานในการพฒันาคน

ใหมี้คุณภาพผา่นกระบวนการเรียนรู้ เช่น การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะ เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ความเขา้ใจออกไปในวงกวา้งและขยายผลต่อเน่ืองอยา่งไม่รู้จบ 

คุณธรรม 

คุณธรรมส าหรับกิจการไม่ใช่คุณธรรมต่อลูกคา้และคู่คา้เท่านั้น แต่ครอบคลุมผูมี้ส่วนได้

เสียทั้งหมด จึงควรส่งเสริมพนกังานและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบัให้พฒันาคุณธรรมเพื่อเป็นคนท่ี

มีคุณภาพของสังคม ส่งเสริมให้ยึดมัน่ความสงบสุขสันติ ยุติการเบียดเบียนเอาเปรียบท าความดี 

ท างานดว้ยความขยนั ซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ประนีประนอมและปลูกจิตส านึกความมีเมตตา มีจิต

อาสาเพื่อส่วนรวม เห็นความส าคญัของการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น พร้อมให้ความ

163

DP
U



ช่วยเหลือโดยไม่หวงัผลตอบแทน แบ่งปันแก่ผูด้อ้ยโอกาสกวา่ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เก้ือกูปรองดอง เห็น

แก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่โลภ ไม่คดโกงทุจริตคอร์รัปชัน่ซ่ึงจะส่งผลให้สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งรู้รัก

สามคัคีและมีความสุข 

กล่าวโดยสรุป “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปรียบเสมือนเป็นร่มใหญ่ท่ีครอบคลุม

กิจกรรมทั้งหมดของความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)และการสร้างคุณค่าร่วม(CSV)  ให้มีการ

สนบัสนุนเก้ือกลูกนัในทุกๆ องคป์ระกอบของการด าเนินกิจการอยา่งสมดุล มัน่คงและย ัง่ยืน อนัจะ

น าไปสู่การสร้างผลก าไรท่ีดีท่ีสุด นอกจากผลก าไรท่ีเป็นตวัเงินแลว้ ยงัไดม้าในรูปของประโยชน์

สุขของผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน สุดทา้ยจะน ามาซ่ึงความย ัง่ยืนของเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนวฒันธรรมของประเทศชาติ 

การด าเนินงานของบริษัท ปตท จ ากดั (มหาชน)และบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)กบัการ

สร้างคุณค่าร่วมและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

บริษัท ปตท  จ ากดั (มหาชน) กบัความใส่ใจเร่ือง CSV  

จากแนวคิด CSV ของไมเคิล อี. พอตเตอร์ แห่งมหาวิทยาลยั ฮาร์วาร์ดท่ีน ากฎการแข่งขนั

มาเช่ือมโยงกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ท่ี เคยเสนอแนวคิดTriple 

Bottom Line ท่ี ธุรกิจจะกา้วไปสู่ความย ัง่ยืนยอ่มตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ 

สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัยอมรับวา่ “Triple Bottom Line อาจจะเป็นแรงบนัดาลใจ แต่ Creating 

Shared Value (CSV) จะสร้างวิธีการท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีจะสร้างสรรคคุ์ณค่าเพิ่มให้แก่สังคมและผูถื้อ

หุ้นไดจ้ริง” ดงันั้น แนวคิด CSV จะกา้วขา้มไปอีกขั้นองค์กรธุรกิจจะตอ้งมุ่งมัน่ด าเนินงานท่ี

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ แก่สังคม ในขณะเดียวกนั ก็ส่งเสริมใหธุ้รกิจสามารถแข่งขนัไปไดพ้ร้อมๆ กนั  

หลกัการส าคญัของแนวคิดน้ี คือ ทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั และเม่ือชุมชนเห็นวา่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็จะใหค้วามร่วมมือในรูปแบบ ต่างๆ การท า CSV องคก์รตอ้งเขา้ใจสังคม มี

จิตอาสา และท าใหต้รงกลุ่ม เป้าหมาย เพียงเท่าน้ีการสร้างความย ัง่ยนืก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป  

ส่ิงท่ี ปตท. ด าเนินการเพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัองคก์ร คือ การให ้ความรู้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

ทั้งกบับุคคลทัว่ไป ชุมชนท่ี ปตท. ตอ้งเขา้ไป เก่ียวขอ้ง เช่น มี โรงงานตั้งอยูแ่ละพนกังานของ ปตท. 
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โดยมี แผนการด าเนินงานภายใตช่ื้อ“สามประสานแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน” ซ่ึงมี แนวทางดงัน้ี( 

Bizway จดหมายข่าวส าหรับผูถื้อหุน้สามญั ปตท,2557) 

1. แนวกว้าง : จัดตั้งสถาบันวทิยาการพลงังาน  

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจในความจ าเป็นของพลงังาน และเขา้ใจในบทบาทท่ีจะ

ร่วมส่งเสริมให้มีการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่าเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมัน่คงทาง

พลงังานของประเทศ อยา่งย ัง่ยืน ปตท. จึงจดัตั้งสถาบนัวิทยาการพลงังานข้ึน เพื่อเป็นสถาบนัท่ีให้ 

ความรู้ด้านพลงังานกบัผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่างๆ พร้อมกบัเป็นเวที แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในมุมมองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัพลงังาน นบัวา่เป็น การสร้างการเรียนรู้ในเชิงกวา้งใหก้บัสังคม  

2. แนวลกึ : สร้างโรงเรียนก าเนิดวทิย์และมหาวทิยาลัย  

ทางดา้นการสร้างความย ัง่ยืนในแนวลึกนั้น ทาง ปตท. ไดมี้การ สร้างโรงเรียนก าเนิดวิทย์

และมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นสถาบนัทางวิทยาศาสตร์ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง เพื่อฟูมฟัก

เหล่านกัวิทยาศาสตร์ท่ีเป็น อนาคตของชาติ ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาถึงระดบัปริญญาเอก ให้มี

ศกัยภาพ ชั้นเลิศ เพื่อสร้างผลงานวจิยัและพฒันาประเทศอยา่งเตม็ความสามารถ  

3. เน้นบุคลากร : PLLI - PTT Learning Leadership Institutes เน้นการเรียนรู้ตลอดเวลา  

ปตท. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มุ่งเนน้ให้บุคลากรของ ปตท. มี การเรี ยนรู้อยูต่ลอดเวลา 

มีการพฒันาตนเองผา่นหลกัสูตรต่างๆ ท่ี เปิดอบรม ทั้งน้ี ในระดบัผูน้ าองคก์รตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และสร้างความชดัเจนใหก้บัพนกังาน เพื่อการมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกนั 

นอกจากน้ียงัมีโครงการ “รวมพลังคนไทย พลิกใจ เพื่อสุขที่ยั่งยืน” ของกลุ่ม ปตท. ท่ีท าข้ึนเพื่อ

ขยายผลหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการองคค์วามรู้การพึ่งตนเองไปยงัคนไทยทุกภาค

ส่วน พร้อมท าการส่ือสารโดยการน านกัแสดงชั้นน า 5 คน มาเป็นตวัแทนคนรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้

กระบวนการ วิธีคิดบนวิถีพอเพียงและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนต์โฆษณาในรูปแบบ Reality 

Movie (http://www.amexteam.com/knowledge-detail.php?ref=do:read/id:59,สืบค้นว ันท่ี  23 

มกราคม 2558) 
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บริษัทเอสซีจี  เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)กบัความใส่ใจเร่ือง CSV  

บริษัทเอสซีจี  เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษทัในเครือของเอสซีจี ท่ีไดน้ าแนวคิดของ 

CSV มาปฏิบติัโดยการเสนอทางเลือกให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มดว้ยการมาร่วมปลูก ยคูาลิปตสั กบั

เอสซีจี เปเปอร์ ผา่นโปรแกรมส่งเสริมการปลูก ซ่ึงทางเอสซีจี เปเปอร์ การันตีวา่ “ลงทุนน้อย ปลูก

ง่าย ขายได้ทั้งปี” ช่วยยกระดบัความเป็นอยูข่องเกษตรกรให้ดีข้ึนเพราะมีรายไดแ้น่นอน สม ่าเสมอ 

จากการปลูกยูคา-ลิปตัสส่งให้ทาง เอสซีจี เปเปอร์ซ่ึงเป็นกูรูเร่ืองกระดาษ  เช่ียวชาญด้าน

กระบวนการผลิตกระดาษท่ีครบวงจร ตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า 

 การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกยูคาลิปตสั เพื่อน ามาขายให้กบัเอสซีจี เปเปอร์ ท่ี

มุ่งหวงัการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนให้กบัเกษตรกร จึงเป็น First Priority ของโครงการน้ีท่ีเป็นไป

ตามนิยามเบ้ืองตน้ของการท า CSV โดยเป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหวา่ง “ธุรกิจ” ในฐานะผูผ้ลิต

กระดาษ ท่ีมีความตอ้งการไมย้คูาลิปตสัมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ 

และ “สังคม” กบัการเป็นผูรั้บซ้ือไมย้คูาลิปตสัจากเกษตรกรในราคาตามทอ้งตลาด ท าให้เกษตรกร

มีรายไดแ้น่นอน เป็นคู่คา้ คู่ขาย ด าเนินธุรกิจกนัไปอยา่งต่อเน่ือง และเพราะ เอสซีจี เปเปอร์ ไม่ได้

ก าหนดตนเองเป็นแค่ ผูรั้บซ้ือ ธรรมดา แต่ เอสซีจี เปเปอร์ ยงัให้ความส าคญักบัการท างานร่วมกบั

ภาคีหุน้ส่วนภายนอกเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตามหลกัการท า CSV 

อีกดว้ย  

นอกจากน้ี เอสซีจี เปเปอร์ ยงัลงทุนพฒันาสายพนัธ์ุยคูาลิปตสัและน าเสนอบริการใหม่ๆ 

การขยายเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่เกษตรกรเครือข่าย ซ่ึงปัจจุบนัมีอยูถึ่ง 100,000 ราย รวมทั้งยงัมีเกษตรรายใหม่ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม

โครงการอยู่เร่ือยๆ ซ่ึงเอสซีจี เปเปอร์ ได้จดัให้มีโปรแกรมการลงพื้นท่ีเพื่อให้ค  าปรึกษาแก่

เกษตรกรผูป้ลูกยูคาลิปตสั และจดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกอยา่งต่อเน่ือง การด าเนินการเหล่าน้ี 

เป็นอีกหน่ึงกุญแจสู่ความส าเร็จท่ีท าใหเ้ครือข่ายเกษตรกรเขม้แขง็ มีความมัน่ใจท่ีจะมาร่วมปลูกยคูา

ลิปตสักบัเอสซีจี เปเปอร์ 

 

ส่ิงท่ีธุรกิจได้ คือ เครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตไมยู้คาลิปตสั เพื่อส่งให้เอสซีจี เปเปอร์ ท่ี

เขม้แข็ง ท าให้ธุรกิจนั้นเดินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ไม่ประสบกบัภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบ ส่วนส่ิงท่ี 
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“สังคมได้” ในเอสซีจี เปเปอร์ ผูรั้บผดิชอบธุรกิจวิจยั ส่งเสริมการปลูก และการรับซ้ือไมย้คูาลิปตสั 

วางตนเองอยูใ่นฐานะของ “เพือ่นคู่คิดเกษตรกรไทย”  

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานของเอสซีจี เปเปอร์ กบัการเสนอทางเลือกให้เกษตรกรมี

รายไดเ้พิ่มดว้ยการมาร่วมปลูกยคูาลิปตสักบัเอสซีจี เปเปอร์ น้ี มีความเป็นไปไดสู้งท่ีด าเนินการตาม

แนวทางของ CSV ในระดบัของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในทอ้งถ่ินให้เอ้ือต่อการท าธุรกิจ 

มุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันา “Local Community” ซ่ึงเป็นการส่งมอบคุณค่าคืนกลบัแก่สังคมไดห้ลาย

รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน เสริมสร้างระบบสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน 

สวสัดิการสังคม ใหดี้ยิง่ข้ึน ในขณะท่ีธุรกิจจะไดรั้บคุณค่าทั้งในแง่ของรายไดแ้ละการบริหารตน้ทุน 

การเขา้ถึงปัจจยัการผลิต การกระจายสินคา้และบริการ รวมถึงความสามารถในการท าก าไรท่ีเพิ่มข้ึน

(นิตยสาร MBA,ตุลาคม 2014) 

      จากกรณีศึกษาทั้ง 2 องคก์รคือ บริษทั ปตทและเอสซีจี เปเปอร์ (อยูใ่นกลุ่มของ SCG ) จะ

พบวา่การบริหารงานสอดคลอ้งกบัแนวคิด Strategic CSR หรือ CSV และสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทุกด้านทั้ง ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ความรู้และ

คุณธรรม ท าใหท้ั้งสององคก์รไดรั้บรางวลัการประยุกตป์รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจ 

ในระดบัประเทศเป็นองคก์ารตน้แบบแห่งความพอเพียง 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบนักระแสแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไดมี้ความส าคญัมากข้ึนจนท าให้

องคก์รธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทัว่โลกรวมทั้งในประเทศไทยตอ้งก าหนดให้(CSR) เป็น

หน่ึงในนโยบายหลกัต่อมาธุรกิจต่างๆไดก้ าหนดรูปแบบการท าธุรกิจท่ีมีการน าเทคนิควิธีการทาง

ธุรกิจมาใชใ้นการพฒันาและแกไ้ขปัญหาสังคม โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญและทรัพยากรหลกั

ขององคก์รมาพฒันาและสร้างใหเ้กิดคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกนั โดยเป็นการเติมต่อ

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจาก CSR-in-process มาเป็น Strategic CSR หรือเรียกวา่ การ

สร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) 
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แนวคิดของ CSV จึงเป็นเร่ืองของการบริหารธุรกิจ ท่ีมุ่งแกปั้ญหาสังคมพร้อมกบัการท า

ธุรกิจเป็นลกัษณะ win-win โดยถือว่า CSV เป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีส าคญัในการท าก าไรให้กบั

องค์กรธุรกิจ จากการเปล่ียนผ่าน CSR สู่ CSV พบว่า แนวคิดและวิธีการปฏิบติัสอดคล้องกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย CSR และ CSV เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมข้ึนจากประเทศตะวนัตก และ

พฒันาเผยแพร่แนวคิดไปทัว่โลก ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีเร่ิมเกิดจากพระเจา้อยู่หัว 

รัชกาลท่ี 9 ของประเทศไทย เม่ือพิจารณาแลว้จะพบวา่ CSR และ CSV มีความสอดคลอ้งกบัหลกั 3 

ห่วง 2 เง่ือนไขของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัในตวั

ท่ีดี รวมทั้ งมีความรู้ควบคู่ คุณธรรม โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวคิดท่ีมี

องค์ประกอบครอบคลุมทั้งแนวคิด CSR และCSV ถา้องคก์รธุรกิจใดๆน าไปปฏิบติัแลว้จะท าให้

น าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนืต่อไป 
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การประเมนิศักยภาพชีวมวลไม้สับเพือ่การผลติไฟฟ้า  

กรณศึีกษา : โรงไฟฟ้าขนาดเลก็มาก บริษทั เวลล์โคราช เอน็เนอย ีจ ากดั จังหวดั บุรีรัมย์ 
THE EVALUATION OF WOOD CHIPS SUPPLIES FOR ELECTRICITY 

GENERATION A CASE STUDY OF WELL KORAT VERY SMALL POWER 
PLANT ENERGY PRODUCTION IN BURIRUM PROVINCE 

ณฐัพรเทพ  จันทร์คุณ    

สุชาติ  นวกวงษ์    
สยาม อรุณศรีมรกต  

บทคัดย่อ 
 

การประเมินศกัยภาพชีวมวลไมส้ับในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา: โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
บริษทัเวลล์โคราชเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อท าการศึกษาศกัยภาพเชิงปริมาณวตัถุดิบชีว
มวลประเภทไม้สับซ่ึงท ามาจากไม้ยูคาลิปตสัในพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดับุรีรัมย์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ตั้ ง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา การวิจยัไว ้2 ประเด็น คือ 1)เพื่อศึกษาส ารวจแหล่งวตัถุดิบและปริมาณ
ชีวมวลไมส้ับท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 2)เพื่อวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพวตัถุดิบเช้ือเพลิง
ชีวมวลไมส้ับในพื้นท่ีศึกษา การสุ่มกลุ่มตวัอย่างไมย้คูาลิปตสัแบบเฉพาะเจาะจงท าการส ารวจใน
พื้นท่ีการศึกษาทั้งหมด 23 อ าเภอ จ านวน 115 แปลง แยกกลุ่มตามอายุไมย้คูาลิปตสัพบวา่ กลุ่มท่ี 1 
ไมย้คูาลิปตสัอายกุารปลูก 2 ปีปริมาณไมส้ับจ านวน  6,283.70     ตนั,กลุ่มท่ี 2 ไมย้คูาลิปตสัอายุการ
ปลูก 3 ปีปริมาณไมส้ับจ านวน  11,112.69  ตนั,กลุ่มท่ี 3   ไมย้คูาลิปตสัอายุการปลูก 5 ปี ปริมาณไม้
สับจ านวน  8,405.51   ตนั รวมปริมาณไมส้ับรวม  25,801.901   ตนั จากผลการศึกษาเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ 1 กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าบริษทัเวลล์โคราชเอ็นเนอร์ยี   จ  ากดั เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก มีขนาดก าลงัการผลิต  9.0 เมกะวตัต์ ใช้ชีวมวลไมส้ับเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า
จ านวน 91,250 ตนั/ปี  ไมยู้คาลิปตสักลุ่มอายุ 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี สามารถน ามาผลิตเป็นไมส้ับได้
จ  านวน 25,801.901     ตนั มีปริมาณวตัถุดิบร้อยละ 28  สามารถน าวตัถุดิบไปใช้ใน  การผลิต
กระแสไฟฟ้าไดเ้พียง 103  วนั ซ่ึงมีความเส่ียงสูงดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบขดัแยง้กบัสมมุติฐานขอ้
2   ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีค านวณหาระยะทางจุดรวบรวมวตัถุดิบโดยใช้ โปรแกรม Arc GIS 
Desktop version 9.3.1 พบวา่ในแต่ละอ าเภอ ระหวา่งจุดรับซ้ือไมย้คูาลิปตสั 23 จุดและแปลงปลูก
ไมย้คุาลิปตสั ทุกกลุ่มอาย ุมีจ านวน 115 แปลงรัศมีสูงสุดท่ี 25  กิโลเมตร กลุ่มอายไุมย้คูาลิปตสั 2 ปี 
จ  านวน  46  แปลง กลุ่มอายไุมย้คูาลิปตสั 3 ปี จ  านวน 46 แปลง กลุ่มอายุไมย้คูาลิปตสั  5  ปี จ  านวน 
23 แปลง และการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบวา่มีปริมาตรไมจ้  านวนทั้งส้ิน  25,801.901    ลูกบาศก์
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เมตร  การประเมินศกัยภาพ ความมัน่คงดา้นวตัถุดิบจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณท าให้ทราบว่า
โรงไฟฟ้าชีวมวลไมส้ับมีความเส่ียงสูงมากดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ ตอ้งหาแหล่งวตัถุดิบเพิ่มใน
จงัหวดัอ่ืน 
ค าส าคัญ: ศกัยภาพ/ชีวมวล/ไมส้ับ  
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Abstract 
           The evaluation of Wood Chips Supplies for Electricity Generation A Case Study of  Well 
Korat Very Small Power Plant Energy Production in Buriram Province is to investigate the 
quantitative potential of wood chips biomass from Eucalyptus in the study area, Buriram 
province. The objectives of study  are set into two points that 1) to study the raw material source 
and quantity of wood chips for electricity generation. 2) to analyze and evaluate quantitative 
potential of wood chip biomass in the study area. The purposive sampling was applied in the 
study area of 23 districts for 115 plots. According to wood age, the findings were that Group 1,  
2-year-old planting Eucalyptus produced 6,283.70 tons of wood chips; Group2 , 3-year-old 
planting Eucalyptus produced 11,112.69 tons of wood chips; Group 3, 5-year-old planting 
Eucalyptus produced 8,405.51 tons of wood chips totally 25,801.90 tons . These results provide 
further support for the hypothesis item (1) that the case study of Well Korat Energy Company is 
very small power plant with 9.0 MW burning wood chips as biomass of 91,250 tons/year. The 
result of study was found that all groups of Eucalyptus age (2, 3, and 5 years old) can provide 
wood Chip biomass only 25,801.901 tons/year or 28 % of total demand and can be used for 
power production 103 days only. Wood chip biomass shortage takes high risk. So the second 
hypothesis is rejected with the quantitative analysis was found that total biomass was 25,801.901 
m3. Raw material security analysis revealed that wood chip biomass power plant take high risk on 
raw material shortage. Therefore, additional raw material should be procured from other province.       
 
Keywords: Evaluation/Biomass/Wood Chip 
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บทน า 
             โรงไฟฟ้าบริษทั เวลล ์ โคราช เอน็เนอย ี  จ  ากดั   ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ อยู่
ในระหวา่งก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการส ารวจทรัพยากรวตัถุดิบไมย้คูาลิปตสั น าไป
ผลิตเป็นไมส้ับท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้า จากขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท าใหผู้ว้จิยัท าการศึกษา“การประเมิน
ศกัยภาพชีวมวลไมส้ับในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าบริษทั เวลล์  โคราช เอ็นเนอ
ย ี  จ  ากดั   จงัหวดับุรีรัมย”์ ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) Very Small Power   Plant) ใช้
วตัถุดิบชีวมวลประเภท ไมส้ับ (Wood Chip) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าวนัละ    9.9    เมกะวตัต ์ใชไ้ม้
สับเป็นเช้ือเพลิงวนัละ  250  ตนั  การประเมินศกัยภาพของแหล่งวตัถุดิบชีวมวลไมส้ับในการผลิต
กระแสไฟฟ้า วา่มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่  ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานงานวิจยัไว ้2 ขอ้คือ 1) 
จงัหวดับุรีรัมยมี์พื้นท่ีปลูกยคูาลิปตสักระจายอยูทุ่กอ าเภอ 2) ชีวมวลไมส้ับ (Wood Chip) ในจงัหวดั
บุรีรัมยเ์พียงพอท่ีจะใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยอา้งอิงหลกัทฤษฏี  (ชิงชยั วิริยะบญัชา/2546) ท่ี
ส ารวจประมาณมวลชีวภาพของหมู่ไม้ แยกเป็นกลุ่มไม้ชั้นเดียว สองชั้นและน ามาค านวณหา
ปริมาตรเพื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณชีวมวล   (ศรายุทธ จ ารูญสวสัด์ิและชชัวาลย ์ ชยัชนะ/2553) ได้
ศึกษาวจิยัท่ีตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อค านวณหาตน้ทุนในการขนส่ง
และระยะเวลาการคืนทุนพบว่า จุดแรกท่ี ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย ควรมีก าลงัการผลิต
พลงังานไฟฟ้า 1.6 เมกะวตัต ์มีอตัราผลตอบแทนทางการเงินตลอดอายุการใชง้านของโรงไฟฟ้าคือ 
ท่ีอตัราค่าลด 5 เปอร์เซนต ์ ค่าปัจจุบนัสุทธิ 51,132,920 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 5.7 ปี และมีอตัรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ 16   (สุนนัทศกัด์ิ   ระวงัวงศแ์ละคณะ/2550)ไดว้ิเคราะห์ศกัยภาพ
เช้ือเพลิงแกลบและข้ีเล่ือยในพื้นท่ีภาคใต้ เป็นเศษวสัดุเหลือทิ้งจากโรงสีขา้วและจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปไมใ้นพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย โดยอาศยัขอ้มูลสถิติปริมาณแกลบและข้ี
เล่ือยจากอุตสาหกรรมจงัหวดัในช่วง 5 ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2544 – 2548 ผลท่ีไดจ้าการศึกษาพบว่า
อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลามีศกัยภาพเชิงปริมาณแกลบสูงสุด และ อ าเภอวงัวิเศษจงัหวดัตรังมี
ศกัยภาพเชิงปริมาณข้ีเล่ือยสูงสุด  (เสริมศาสตร์  สิงคลีประภา/2554) ไดท้  าการประเมินศกัยภาพชีว
มวลประเภทแกลบเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากในจงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า
โรงสีท่ีผลิตแกลบไดจ้ านวน 1,095 ตนั/วนั มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากจ านวน 4 โรง มีความตอ้งการ
ใชแ้กลบวนัละ 1,000 ตนั/วนั การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนใชว้ตัถุดิบชีวมวลท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 
ก่อนตั้งโครงการโรงไฟฟ้าตอ้งส ารวจขั้นปฐมภูมิ ทรัพยากรวตัถุดิบท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้าเชิงปริมาณ ซ่ึง
เป็นตวับ่งช้ีความย ัง่ยนืของโครงการ ถา้วตัถุดิบในพื้นท่ีไม่เพียงพออาจท าให้โครงการตอ้งปิดตวัลง
อาจท าใหโ้ครงการเกิดความสูญเสียและประสบภาวะขาดทุนได ้ ท าใหผู้ว้จิยัเห็นความส าคญัในการ
ส ารวจขอ้มูลพื้นท่ีจริงเพื่อได้ข้อมูลเชิงประจกัษ์น าไปวิเคราะห์ปัญหาเฝ้าระวงัป้องกันการขาด
แคลนวตัถุดิบประเภทไมส้ับ ในพื้นท่ีการศึกษาต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1) เพื่อศึกษาส ารวจแหล่งวตัถุดิบและปริมาณชีวมวลไมส้ับท่ีใชใ้นในโรงไฟฟ้าบริษทั โคราชเวลล ์

เอน็ เนอย ีจ  ากดัการผลิตกระแสไฟฟ้า 
2) เพื่อวเิคราะห์และประเมินศกัยภาพชีวมวลไมส้ับในพื้นท่ีศึกษาวา่มีปริมาณเพียงพอ หรือไม่ อาจ

ส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 
 

                        ภาพท่ี 1 แผนท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์(ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดับุรีรัมย/์2553) 

 
 ทิศเหนือติดต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม และสุรินทร์ 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัสุรินทร์ 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัสระแกว้และราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 ทิศตะวนัตกติดต่อกบัจงัหวดันครราชสีมา 

ข้อมูลทุติยภูมสิถิติพืน้ทีป่ลูกป่ายูคาลปิตัสในจังหวดับุรีรัมย์ 
        การลงส ารวจพื้นท่ีปลูกไมย้คูาลิปตสั ภาคสนามผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิพื้นท่ี
เพาะปลูกจากส านกังานเกษตรจงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่มีการเปล่ียนแปลงพื้นปลูกยคูาลิปตสัเพิ่มข้ึน
มากทุกปี เน่ืองจากภาคเอกชนมีการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกยคูาลิปตสัเพื่อท าเยือ่กระดาษ
และมีการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีศึกษา ขอ้มูลสถิติในระหวา่งปี 2550-2553 ตารางขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 พื้นท่ีปลูกยคูาลิปตสั จงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2550-2553   
 

ล าดบั อ าเภอ 

สถิติพ้ืนท่ีปลูกป่ายคูาลิปตสั จงัหวดับุรีรัมย ์

 ปี พ.ศ. 2550 - 2553 (ไร่) 

    2550 2551 2552 2553 

1 เมืองบุรีรัมย ์ 1,504.00 1,504.00 1,704.00 2,105.00 

2 บา้นกรวด 8,527.00 8,527.00 5,925.00 5,925.00 

3 กระสงั 506 506 884 541 

4 ละหานทราย 2,397.00 2,397.00 5,986.00 4,571.00 

5 ล าปลายมาศ 2,146.00 2,146.00 2,115.00 7,692.00 

6 นางรอง 2,735.00 2,735.00 1,294.00 1,247.00 

7 พทุไธสง 5,477.00 5,477.00 4,438.00 4,564.00 

8 สตึก 11,071.00 11,071.00 11,101.00 15,926.00 

9 ประโคนชยั 1,232.00 1,232.00 1,232.00 1,810.00 

10 คูเมือง 9,088.00 9,088.00 7,872.00 9,088.00 

11 หนองก่ี 299 299 1,208.00 1,598.00 

12 ปะค า 1,009.00 1,009.00 1,014.00 1,014.00 

13 หนองหงส์ 394 394 2,289.00 1,986.00 

14 นาโพธ์ิ 2,110.00 2,110.00 1,234.00 1,084.00 

15 พลบัพลาชยั 0 0 1,591.00 1,427.00 

16 หว้ยราช 357 357 357 486 

17 โนนสุวรรณ 745 745 745 736 

18 ช านิ 0 0 2,066.00 145 

19 บา้นใหม่ไชยพจน ์ 0 0 1,864.00 1,977.00 

20 โนนดินแดง 3,496.00 3,496.00 2,817.00 4,495.00 

21 เฉลิมพระเกียรติ 0 0 532 1,270.00 

22 ก่ิง อ.บา้นด่าน 2,092.00 2,092.00 2,092.00 1,840.00 

23 ก่ิง อ.แคนดง 5,257.00 5,257.00 11,762.00 49 

รวม 60,442.00 60,442.00 72,122.00 71,576.00 

 

(ท่ีมา: ส านกังานเกษตรจงัหวดับุรีรัมย/์2554) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
       การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงส ารวจ (Surveying Research) โดยจะท าการศึกษาพื้นท่ี
ปลูกป่ายคูาลิปตสั ในจงัหวดับุรีรัมยเ์พื่อค านวณหาปริมาณไมส้ับ (Wood Chip) ท่ีผลิตไดแ้ละความ
ตอ้งการใชไ้มส้ับในโรงไฟฟ้าโดยผูว้จิยัไดเ้ลือกพื้นท่ีศึกษาการศึกษาศกัยภาพชีวมวลไมส้ับ (Wood 
Chip)  ไดเ้ลือกจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นพื้นท่ีศึกษา กรณีตวัอยา่งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากผูศึ้กษาเลือกใช ้
โรงไฟฟ้าบริษทั เวลล ์โคราช เอน็เนอย ีจ  ากดั ขนาดก าลงัผลิตไม่เกิน 10 เมกะวตัต ์เป็นกรณีศึกษา
เพื่อทราบปริมาณของการใชไ้มส้ับและเพื่อศึกษาศกัยภาพของชีวมวล โดยท าการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System) หรือ GPS  
จบัพิกดัภูมิศาสตร์แปลงปลูกไมย้คูาลิปตสั โดยใชว้ธีิเก็บขอ้มูลสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive   Sampling)ตามวตัถุประสงค ์เพื่อทราบปริมาณ (Quantitative   Research) ไมย้คูาลิปตสั
โดยมีวธีิการส ารวจพื้นท่ีปลูกป่ายคูาลิปตสัในพื้นท่ีการศึกษาดงัน้ี 

1) ก าหนดจุดส ารวจบนแผนท่ี 
2) จ าแนกจุดส ารวจป่ายคูาลิปตสัเป็นรายอ าเภอ จ านวน 23 อ าเภอ 
3) ก าหนดพิกดัต าแหน่ง ของจุดส ารวจบนแผนท่ีพร้อมทั้งตารางส ารวจ 
4) ก าหนดจ านวนตวัอยา่งพื้นท่ีปลูกยคูาลิปตสัในจงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกรายอ าเภอ อ าเภอละ 

5 แปลง 
5) ประเมินอายขุองแปลงปลูกยคูาลิปตสัโดยอาศยัขอ้มูลขอ้ 4  ผูว้จิยัจะท าการประเมินอายุ

ของป่ายคูา 
ลิปตสัซ่ึงปลูกในจงัหวดับุรีรัมย ์ทั้งน้ีการประเมินอายขุองแปลงส ารวจจะประเมินร่วมกนักบั
เจา้หนา้ท่ีป่าไมข้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช (หน่วยพิทกัษป่์าท่ี 1 จงัหวดับุรีรัมย)์ 
และผูว้จิยัจะจ าแนกกลุ่มป่ายคูาลิปตสัออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ีโดยจะก าหนดอายขุองป่าร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ขต 1 จงัหวดับุรีรัมย ์  
         กลุ่มท่ี 1   ไมย้คูาลิปตสัอายกุารปลูก                      2    ปี จ  านวน 46 แปลง 
         กลุ่มท่ี 2   ไมย้คูาลิปตสัอายกุารปลูก                      3    ปี จ  านวน 46 แปลง 
         กลุ่มท่ี 3   ไมย้คูาลิปตสัอายกุารปลูก                      5    ปี จ  านวน 23 แปลง 
               รวมแปลงปลูกไมย้คูาลิปตสัท่ีท าการส ารวจ            จ  านวน 115  แปลง 
 

(ท่ีมา: กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช จงัหวดับุรีรัมย ์/2553) 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบจุดรวบรวมชีวมวลไมส้บั 

(ท่ีมา: ผูว้จิยัวเิคราะห์ในพ้ืนท่ีการศึกษา/2554) 

ผลการวจัิย 

          ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากการส ารวจเชิงพื้นท่ีแปลงปลูกยคูาลิปตสัในจงัหวดับุรีรัมย ์
เพื่อหาปริมาตรไมเ้ชิงประจกัษจ์ากขอ้มูลของโรงงานช้ินไมส้ับบริษทัโคราชวูด้ชิป จ ากดั ผูว้จิยั
พบวา่ไมย้คูาลิปตสัเม่ือท าการแปรรูปจะแยกเป็นปริมาตรไมด้งัน้ี 
ปริมาตรไมย้คูาลิปตสั  1  ลูกบาศกเ์มตร  จะมีน ้าหนกั 2.2 ตนั แยกเป็น ไมส้ับจ านวน  1 ตนั และ 
เปลือกไมเ้ยือ่ไมจ้  านวน  1.2  ตนั  โดยน าผลการศึกษาเชิงประจกัษด์งักล่าวมาวเิคราะห์เชิงปริมาณ
วตัถุดิบไมย้คูลิปตสัท่ีน ามาผลิตเป็นไมส้ับในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบวา่ 

กลุ่มท่ี 1 ปริมาตรไมย้คูาลิปตสัอาย ุ 2 ปี มีปริมาตรไมจ้ านวน  6,283.701  ลูกบาศกเ์มตร  
กลุ่มท่ี 2 ปริมาตรไมย้คูาลิปตสัอาย ุ 3 ปี มีปริมาตรไมจ้ านวน 11,112.687  ลูกบาศกเ์มตร  
กลุ่มท่ี 3 ปริมาตรไมย้คูาลิปตสัอาย ุ 5 ปี มีปริมาตรไมจ้ านวน  8,405.513   ลูกบาศกเ์มตร  

                                                                ปริมาตรไมร้วมทั้งส้ิน              25,801.901   ลูกบาศกเ์มตร  
              จากผลการศึกษาดงักล่าวผูว้จิยัไดค้  านวณหาปริมาณเปลือกไม ้และปริมาณไมส้ับใน
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยเปล่ียนปริมาตรไมจ้ากหน่วย ลูกบาศกเ์มตร ใหมี้หน่วยเป็น ตนั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการใชว้ตัถุดิบไมส้ับในโรงไฟฟ้าโดยใชป้ริมาณไมส้ับท่ีมีหน่วยเป็น  
ตนั  โดยมีวธีิค านวณปริมาตรไมด้งัน้ี 
 
 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ไมส้บั A 

โรงงานไมส้บั  

Q1.....Qn 

จุดรวบรวม 

ไมย้คูาลิปตสั Q1 

พ้ืนท่ีปลูกยคูาลิตสั 

X 1 

พ้ืนท่ีปลูกยคูาลิปตสั 

X 2 

พืน้ที่ปลูกยูคาลปิตัส 

X3 

จุดรวบรวม 

ไมย้คูาลิปตสั Qn 

พ้ืนท่ีปลูกยคูาลิปตสั 

X 4 

พ้ืนท่ีปลูกยคูาลิปตสั 

X5 

พ้ืนท่ีปลูกยคูาลิปตสั 

X n 
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สูตรค านวณปริมาณไม้ด้วยน ้าหนัก(ตัน) 
 

1) สูตรค านวณหาน ้าหนกัเปลือกเยือ่ไม ้
  
 น ้าหนกั = ปริมาตรไม ้ลูกบาศกเ์มตร * 1.2  ตนั  
 
2) สูตรค านวณหาน ้าหนกัไมส้ับ 
       
 น ้าหนกั = ปริมาตรไม ้ลูกบาศกเ์มตร * 1.0  ตนั  
 
3) สูตรค านวณน ้าหนกัไมย้คูาลิปตสัรวม 

 
น ้าหนกั = ปริมาตรไม ้ลูกบาศกเ์มตร * 2.2  ตนั  

     
 
โดยน าปริมาตรไมย้คูาลิปตสัท่ีส ารวจไดท้ั้ง 3 กลุ่มท่ีท าการศึกษา แทนค่าในสูตรค านวณหาปริมาณ
ไมด้งัน้ี 

- กลุ่มท่ี 1 ไมย้คูาลิปตสัอาย ุ 2  ปี   
                 น ้าหนกัเปลือกเยือ่ไม ้ = 6,283.701 * 1.2  =   7,540.4412   ตนั 
                          น ้าหนกัไมส้ับ  = 6,283.701 * 1.0      =   6,283.701    ตนั 
                           น ้าหนกัไมย้คูาลิปตสัรวม =  6,283.701 * 2.2 = 13,824.1422   ตนั 

- กลุ่มท่ี 2 ไมย้คูาลิปตสัอาย ุ 3  ปี   
                 น ้าหนกัเปลือกเยือ่ไม ้ = 11,112.687   * 1.2  = 13,335.2244  ตนั 
                          น ้าหนกัไมส้ับ  = 11,112.687   * 1.0  =  11,112.687   ตนั 
                          น ้าหนกัไมย้คูาลิปตสัรวม =  11,112.687   * 2.2  =  24447.9114  ตนั 

- กลุ่มท่ี 3 ไมย้คูาลิปตสัอาย ุ 5  ปี   
                 น ้าหนกัเปลือกเยือ่ไม ้ = 8,405.513    * 1.2  =   10,086.6156  ตนั 
                           น ้าหนกัไมส้ับ  = 8,405.513    * 1.0  =   8,405.513       ตนั 
                           น ้าหนกัไมย้คูาลิปตสัรวม =  8,405.513   * 2.2  =   18,492.1286  ตนั  
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   โดยน าผลการค านวณท่ีไดม้าสรุปในตารางดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2  ปริมาณไมย้คูาลิปตสัรวม (ตนั) 

 

กลุ่มอายุไม้ยูคาลปิตสั 
น า้หนักเปลอืกเยือ่ไม้ น า้หนักไม้สับ น า้หนักยูคาลปิตสัรวม 

(ตนั) (ตนั) (ตนั) 

อาย ุ2 ปี  7,540.4412 6,283.7010 13,824.1422 

อาย ุ3 ปี  13,335.2244 11,112.6870 24,447.9114 

อาย ุ5 ปี 10,086.6156 8,405.5130 18,492.1286 

รวม 30,962.2812 25,801.9010 56,764.1822 

      

(ท่ีมา: ผลการศึกษาจากการส ารวจในพ้ืน จงัหวดับุรีรัมย ์/2554) 

 

การประเมินศักยภาพปริมาณการใช้วตัถุดิบไม้สับในโรงไฟฟ้ากรณศึีกษา 
         จากการส ารวจในพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ตามอายุไมย้คูาลิปตสัในพื้นท่ีการศึกษาพบวา่
ปริมาณไมส้ับและความตอ้งการใชใ้นโรงไฟฟ้าดงัรายละเอียดในตารางดงัน้ี 
 
 ตารางท่ี 3  ปริมาณไมส้ับท่ีใชแ้ละปริมาณไมส้ับท่ีส ารวจได ้
 

โรงไฟฟ้าบริษัทเวลล์โคราชเอน็เนอย ีจ ากดั 
ปริมาณไม้สับทีใ่ช้ 

ปริมาณไม้สับทีส่ ารวจได้ 

(ตนั/ปี) (ตนั) 

91,250.000 25,801.9010 

            
(ท่ีมา: ผลการศึกษาจากการส ารวจในพ้ืน จงัหวดับุรีรัมย/์2554) 
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ผลการศึกษาเชิงพืน้ที่ 

       จากผลการศึกษาเชิงพื้นท่ีพบว่าจงัหวดับุรีรัมยมี์พื้นท่ีปลูกยุคาลิปตสักระจายอยู่ในพื้นท่ี 23 

อ าเภอ โดยท าการส ารวจแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอายไุมย้คูาลิปตสัอายุ 2 ปี, 3 ปี และ 5 ปี ทั้งหมด 

115 แปลงโดยท าการส ารวจและวดัพิกดัภูมิศาสตร์ (Point) เพื่อใชว้างแผนการพื้นท่ีเพาะปลูกต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ภาพแผนท่ีพิกดัภูมิศาสตร์ แปลงปลูกยคูาลิปตสัท่ีส ารวจ  

(ท่ีมา: ผลการศึกษาจากการส ารวจในพ้ืน จงัหวดับุรีรัมย/์2554) 

การวเิคราะห์เชิงพืน้ที่ 

                      การออกแบบจุดศูนยก์ลางรวบรวมวตัถุดิบประเภทไมย้คูาลิปตสัทั้งหมด 23 จุดใน

พื้นท่ีศึกษาใชโ้ปรแกรม Arc GIS Desktop version 9.3.1 โดยน าขอ้มูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์เชิง

พื้นท่ีในพื้นท่ีศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์โดยน าข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกยูคาลิปตสัแต่ละ

แปลงมาค านวณหารัศมี (Radius) จากจุดรับซ้ือไมย้คูาลิปตสัและแปลงปลูกยูคาลิปตสัทุกกลุ่มอายุ

มาค านวณหาระยะทาง ระหวา่งจุดรวบรวมไมยู้คาลิปตสัและแปลงปลูกไมย้คูาลิปตสั มีระยะทาง

สูงสุดใน  ระยะทาง 25 กิโลเมตร จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดังกล่าวสามารถน าข้อมูลค านวณหา

ตน้ทุน เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง 
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ภาพท่ี 3  ผลการวเิคราะห์เชิงพ้ืนระยะทางจุดรวบรวมไมแ้ละแปลงปลูกยคูาลิปตสั 

(ท่ีมา: ผลการศึกษาจากการส ารวจในพ้ืน จงัหวดับุรีรัมย,์(2554) 

สรุปผลและอภิปรายผล 

       ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพชีวมวลไมส้ับในพื้นท่ีการศึกษา กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าบริษทั โคราช

เวลล์ เอ็นเนอยี จ  ากดั  มีความตอ้งการใช้วตัถุดิบชีวมวลไมส้ับในการผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณ 

91,250.00   ตนั/ปี และปริมาณไมย้คูาลิปตสัท่ีท าการส ารวจไดมี้จ านวนทั้งส้ินจ านวน 25,801.9010    

ตนั ซ่ึงมีปริมาณไม่เพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งปี และผลการวิเคราะห์ความมัน่คงเชิง

ประจกัษท์างวตัถุดิบชีวมวลไมย้คูาลิปตสัทุกกลุ่มอายุ 2 ปี 3 ปีและ 5 ปี มีปริมาณไมส้ับไม่เพียงพอ

ต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและมีความเส่ียงสูงต่อการขาดแคลนวตัถุดิบ   ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า

กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าบริษทั เวลลโ์คราช เอน็เนอย ีจ  ากดั มีศกัยภาพเชิงปริมาณวตัถุดิบชีวมวลไมส้ับ

ไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและตอ้งเตรียมหาแหล่งวตัถุดิบในพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง การ

วิเคราะห์เชิงพื้นท่ีระหว่างจุดรวบรวมไมยู้คาลิปตสัและแปลงปลูกไมยู้คาลิปตสั พบว่าระยะทาง

สูงสุดระยะทาง 25 กิโลเมตร จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสามารถน าขอ้มูล ค านวณหาตน้ทุน 
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เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง เพื่อวางแผนดา้นพลงังานทดแทนเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของ

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนใชเ้ช้ือเพลิงไมส้ับในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากในจงัหวดับุรีรัมย์

ต่อไป   

ข้อเสนอแนะ 
1) กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าบริษทัโคราชเวลล ์เอน็เนอย ีจ  ากดั ควรหาแหล่งวตัถุดิบไมย้คูาลิปตสัตั้ง

ลานรับ 
ซ้ือไมใ้นจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อใหมี้ปริมาณวตัถุดิบเพียงพอต่อความตอ้งการ 
2) ควรส่งเสริมให้มีการปลูกยูคาลิปตัสในจังหวดับุรีรัมย์ในรูปแบบการท าสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เป็นการ 
ประกนัราคาเพื่อป้องกนัวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 

3) ฐานขอ้มูลพื้นท่ีปลูกยูคาลิปตสั ในจงัหวดับุรีรัมย ์ควรมีการจดัท าขอ้มูลให้ทนัต่อเหตุการณ์
ในการใช ้

วตัถุดิบประเภทไมยู้คาลิปตสั เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าให้โครงการสามารถด าเนินการไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนื  

4) ควรจดัให้มีสถานีรวบรวมไม้ยูคาลิปตสัประจ าต าบลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง
วตัถุดิบ 

5) ควรมีการศึกษาวิจยัโครงข่ายชีวมวลไมส้ับระดบัภูมิภาคให้มีการจดัส่งชีวมวลในกรณีวิกฤต
ขาดแคลนวตัถุดิบ  
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การประยุกต์หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 

แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 

USING  GOOD GOVERNANCE IN ADMINISTRATION LEARNING  AND 
TEACHING MANAGEMENT IN PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS 

MUEANG DISTRICT  CHIANG MAI PROVINCE 
 

พระมหานิพนธ์ กาญจนาพศิาล 

 

บทคัดย่อ 

   ในการวิจัยคร้ัง ผูว้ิจ ัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ใน

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิการด าเนินการ

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)โดยใช้วิธีแบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้าง (structured interview) และการศึกษาจากเอกสาร (Documentary studyโดยมี

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 6 โรงเรียนโดยสุ่มอย่างง่าย และแจก

แบบสอบถามจ านวน 122 คน ผลการวิจยัพบวา่ หลกัคุณธรรมมีระดบัค่าของการน าไปประยุกตใ์ช้

ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมมากท่ีสุด  และหลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม 

หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า ตามล าดบั โดยขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร และผู ้

ท่ีมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการก าหนดนโยบายการบริหารงาน และวางแผนในการน าหลกัธรรมาภิ

บาลไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีระบบ 

ค าส าคัญ: การประยกุต ์ธรรมาภิบาล โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
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Abstract 
This quantitative study aimed to investigate the application of good governance in the 

dharma to be studied schools, General Education Division, Muang district, Chiangmai province.  
Data were gathered through a set of questionnaires, structured interview, documentary study.  The 
populations in this study were school administrators, and teachers of 6 dharma to be studied 
schools in Muang district, Chiangmai province with a total number of 122 persons obtained by 
simple random sampling.  Findings showed that righteousness had the highest level of the 
application by the schools.  This was followed by legal principle, accountability, participation, 
responsibility, and worthiness, respectively.  For suggestion, the school administrators and 
concerned personnel should determine a policy to task management and make a plan on the 
systematic application good governance. 
Keywords: Application, Good governance, Dharma to be studied school 
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บทน า 
 การบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยติัธรรมไดส่้งเสริมการน าหลกัธรรมาภิบาลมา

ใช้ในโรงเรียน และเป็นโรงเรียนรูปแบบหน่ึงท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุและ

สามเณร ท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ไดมี้โอกาสเล่าเรียนวชิาสามญัเฉกเช่นเดียวกบัเยาวชนทัว่ ๆ ไป 

เพื่อจะได้มีโอกาสพฒันาตนเองทางด้านการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กนัไป แต่การ

บริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญันั้น ไดมุ้่งหวงัถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ ความ

เป็นผูน้ าทางดา้นจริยธรรมหรือวตัรปฏิบติั นบัวา่เป็นภารกิจท่ีหนกัและส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง

ด าเนินการให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวให้ได ้  เน่ืองดว้ยมีลกัษณะและรูปแบบเฉพาะ เป็น

สถานศึกษาท่ีแตกต่างจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพราะมีความไม่แน่นอนหลายประการในการบริหาร

และการจดัการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีมีบทบาทในโรงเรียนดงักล่าวล้วนแต่เป็นพระภิกษุ 

นกัเรียนส่วนใหญ่จะเป็นบรรพชิต (พระภิกษุและสามเณร) การบริหารสถานศึกษาจึงยงัตอ้งพฒันา

ปรับปรุงอีกระยะหน่ึง โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ  การบริหารบุคลากร 

และบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั ส าหรับการบริหารงานโรงเรียน

พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษานั้น ดงัท่ีระเบียบส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดแ้สดง

รูปแบบการบริหารโรงเรียนไวว้่า ผูบ้ริหารจะเป็นผูด้  าเนินการเองเกือบทั้งหมด โดยอาศยัศรัทธา

ของชาวบา้นเป็นส่วนใหญ่โรงเรียนพระปริยติัธรรมโดยมีส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ

ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นพี่เล้ียงในการบริหารจดัการศึกษา 

ดงัท่ี พระราชบญัญติัการศึกษาวิชาพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงทางตนัทางการศึกษาของโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรม เฉพาะท่ีสังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนั้น โดยมากมกั

ไม่ค่อยจะมีปัญหามากนกั เพราะมีความพร้อมหลายประการในการอ านวยการจดัการศึกษาแต่

โรงเรียนพระปริยติัธรรม ท่ีสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น มีปัญหาเร่ืองการ

ด าเนินการเพราะงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจา้งครู ตอ้งหางบมาเสริมเป็นรายเดือน บางแห่งตอ้ง

พึ่งความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีเป็นพระสงฆ์ จึงมีงบประมาณมาด าเนินการต่อไปได ้ สภาพการ

บริหารงานในเชิงวิชาการของโรงเรียนยงัไม่เอ้ือต่อการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเขา้สู่

ต าแหน่งของผูบ้ริหาร การบรรจุแต่งตั้งครู การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การนิเทศการสอน รวม

ไปถึงการวางแผนการบริหารจดัการ ยงัไม่สามารถท าให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการ

ไดจ้  านวนนกัเรียนท่ีไม่มีความแน่นอน มีการยา้ยเขา้ ยา้ยออกตลอดเวลา จึงเป็นปัญหาทางการ

บริหารงานและมีผลสะทอ้นถึงการท่ีจะมุ่งพฒันาและก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาได ้ผูบ้ริหารท่ี
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เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  จ านวนหน่ึงไม่ไดส้ าเร็จการศึกษา

ด้านบริหารการศึกษามาโดยตรง  และบางส่วนยงัไม่ได้รับการพฒันาด้านความสามารถทาง

วิชาการ บริหารงบประมาณ  การบริหารบุคลากร และบริหารงานทัว่ไป และการเขา้สู่ต าแหน่ง

ผูบ้ริหารบางส่วนไม่ไดผ้า่นการทดสอบหรือวดัดว้ยเกณฑ์ท่ีน่าเช่ือถือ  แต่มีการเขา้สู่ต าแหน่งดว้ย

การคดัเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสม  ซ่ึงอาจจะมีตวัเลือกไม่มากนกัส าหรับแต่ละโรงเรียนหรือวดัท่ีเป็น

ท่ีตั้งโรงเรียน  อาจเพราะมีขอ้จ ากดัวา่ผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ้งเป็นพระภิกษุเท่านั้น  ขณะฆราวาส

เป็นไดแ้ค่รองผูอ้  านวยการ  ตลอดจนค่าตอบแทนท่ีต ่า  ไม่ไดค้่าตอบแทนเท่าคุณวุฒิ  แต่ก็ตอ้ง

ท างานรับผิดชอบเท่ากบัผูบ้ริหารสถานศึกษาของรัฐทัว่ไป ในการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษามีหน้าท่ี การบริหาร

เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการองคก์รทัว่ไปเป็นตวัจกัรท่ีส าคญัในการด า เนินงานของโรงเรียน 

การตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นทั้งเคร่ืองมือและกิจกรรมท่ีส าคญัยิ่งในการบริหารโรงเรียน

ให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง โดยบทบาท และโดยหนา้ท่ี ทั้ง

ทางนิตินยัและพฤตินยั ไดรั้บการคาดหวงัให้เป็นผูน้ าในองคก์ร ตลอดจนเป็นผูน้ าในการแสวงหา

ความร่วมมือจากชุมชนองคก์รและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาและสร้างสรรคโ์รงเรียน 

เส้นทางสู่ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการบริหารโรงเรียนจึงข้ึนอยู่กบัการน าไปในทิศทางท่ี

ถูกตอ้ง และการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียนนัน่เอง โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา

ก็เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2545) มีครูใหญ่หรือผูอ้  านวยการท่ีแต่งตั้ง โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นหวัหนา้สถานศึกษา ฉะนั้น

หวัหนา้สถานศึกษาคือผูน้ าองคก์ร โรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา เม่ือเขา้สู่ยุคปฏิรูป

การศึกษาเช่นน้ี ผูน้ าตอ้งมีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดในการตดัสินใจใหม่จากเดิมท่ีเคยตดัสินใจ

ดว้ยตนเองทั้งหมด ท าให้เกิดความผิดพลาดสูงหนัมาให้บุคลากรในสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน

และทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนด

ไวใ้นหมวดท่ี 2 มาตรา 12 ความวา่ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้

บุคคล ครอบครัวองคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบนัสังคม มีสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงก าหนด 

และมาตรา 18 (2) โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกดัสถาบนั

พุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน เม่ือพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติก าหนดไวเ้ช่นนั้น นั่นย่อม

หมายถึงโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งหน่ึงตาม
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พระราชบญัญติัน้ี และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีก าหนดไวทุ้กมาตรา ตามหมวด 6 ให้มีมาตรฐาน

และการประกนัคุณภาพการศึกษามาตรา 47 วา่ ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ

ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบหลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จึงมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ

หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ 

 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา พอสรุปไดว้่า การบริหารงานโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมนั้น ประสบปัญหาในการด าเนินงานหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นการบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทัว่ไป เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติั

ธรรม และบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกนัทุกฝ่าย เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการศึกษา

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม

จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และเขา้ใจ กระบวนการบริหารงาน รวมถึงตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จกัการ

น าหลกัธรรมาภิบาล ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา

หลกัธรรมาภิบาลท่ีเหมาะแก่การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั

ศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ วา่เป็นทางออกท่ีเนน้การบริหาร โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ดงันั้น ผูว้ิจยัมี

ความสนใจเก่ียวกับการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่ม 5 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนซ่ึงมีขนาดเล็ก และขนาด

กลาง ขนาดใหญ่   โดยมีความสนใจวา่ ผูบ้ริหารไดน้ าหลกัการในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ

บาลมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษามากน้อยเพียงใด  และบุคลากร ครูอาจารยใ์นหน่วยงาน

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่ม 5 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มี

ทศันะในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั

ศึกษา  ในเขตน้ีมากนอ้ยเพียงใด ในการบริหารงานตามภารกิจของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามญัศึกษา  ท่ีก าหนดงานไว ้4 งาน คือ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ  บริหารบุคลากร และ

บริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  เพื่อศึกษาการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาล ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

แนวคิดและทฤษฎ ี

ในการวจิยัเร่ือง การประยกุตห์ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ ในโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้คน้ควา้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
ตลอดจนถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานและแนวทางของการศึกษาโดยมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

ทฤษฎกีารบริหารการศึกษา 
1.  ความหมายของการบริหาร ค าวา่ การบริหาร (Administration) มีความหมายคลา้ยกบัค า

ว่าการจดัการ(Management) ในด้านความนิยมเราใช้ค  าว่า การบริหารในหน่วยงานของรัฐหรือท่ี

เก่ียวกบัการปกครอง และค าวา่การจดัการมกัใชใ้นองคก์รธุรกิจหรือหน่วยงานเล็กท่ีมีคนนอ้ย แต่ทั้ง 

2 ค าต่างก็มีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของผูบ้ริหารทั้งส้ิน  ดงันั้น การก าหนดค านิยาม     

ค  าวา่ การบริหารให้เขา้ใจชดัเจนตรงกนัเป็นเร่ืองยากเพราะนกัวิชาการทางการบริหารให้ค  านิยาม

แตกต่างกนัไปตามทศันะของแต่ละบุคคล เช่น บุคคลท่านแรกท่ีให้ความหมายไวคื้อ พนัส หัน

นาคินทร์ (2526: 5) โดยไดใ้ห้ความหมายวา่ การบริหาร หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารใชอ้ านาจตลอดจน

ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูห่รือคาดวา่จะมีการจดัการด าเนินงานของสถาบนั 

หรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้ด าเนินไปสู่จุดหมายท่ีต้องการ ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่า การบริหาร 

หมายถึง การท่ีบุคคลตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกันใช้ศาสตร์และศิลป์ กระท าภารกิจให้บรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม 

2.  ปัจจยัทางการบริหาร การบริหารงานทุกประเภทในทุกองคก์าร จ าเป็นตอ้งมีปัจจยัหรือ

ทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหาร ท่ีนักบริหารต้องให้ความสนใจ เพื่อให้การด าเนินการตาม

วตัถุประสงค์ขององคก์ารประสบความส าเร็จ โดยทัว่ไปถือวา่ปัจจยัท่ีส าคญัของการบริหารมีอยู ่4 

ประการ ซ่ึงรู้จกักนัในนาม 4 M  ซ่ึงก็มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวไว ้เช่น จนัทรานี สงวนนาม 

(2545: 13) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัทางการบริหารไวว้า่ มี 4 ประการคือ 1.  คน (Man) ไดแ้ก่ บุคคล หรือ

กลุ่มบุคคลในองคก์ารท่ีร่วมกนัท างาน 2.  เงิน (Money) ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารทุก ๆ 

ส่วนขององคก์าร 3.  วสัดุส่ิงของ (Materials) ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เทคโนโลยีต่าง 
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ๆ 4.  การจดัการ (Management) ไดแ้ก่ การบริหารงานขององคก์ารท่ีท าโดยผูบ้ริหาร ดงันั้นผูว้ิจยั จึง

สรุปไดว้า่ ปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารนั้นท่ีส าคญัของ   การบริหารมีอยู ่4 ประการ ซ่ึงรู้จกั

กนัในนาม 4 M คือ 1) Man หมายถึง บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด 2) 

Money หมายถึง เงิน ทรัพยสิ์น งบประมาณหรือทุน 3) Material หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

สถานท่ี และทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ้หน่ึงและสอง ซ่ึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการ

บริหารการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ก็คือหลกัสูตร ต ารา หรือหนงัสือ ซ่ึงจดัอยูใ่น 

Material 4) Management/Method หมายถึง การบริหารจดัการ ซ่ึงเคร่ืองมือในการบริหาร แบบ 4 M  

จะสามารถน าไปใชใ้นองคก์าร เพื่อพฒันาองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.  ความหมายและความส าคญัของการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา จะใช้

เรียกวา่การบริหารโรงเรียนตามท่ีเรียกแต่ก่อนก็ได ้การบริหารสถานศึกษานั้น เป็นภารกิจท่ีส าคญัยิ่ง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องก าหนด แผนงาน วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการ

ปฏิบติังานไวอ้ยา่งมีระบบ เพราะถา้ระบบบริหารภายในสถานศึกษาไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อ

ส่วนอ่ืน ๆ ของหน่วยงานได ้ดงันั้น ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการบริหารสถานศึกษา จึง

ข้ึนอยูก่บัสมรรถภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส าคญั นกัวิชาการดา้นการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้

นิยามหรือความหมายของการบริหารโรงเรียน (การบริหารสถานศึกษา) ซ่ึงมีตวัอย่าง เช่น ภิญโญ 

สาธร (2519: 2) ไดใ้ห้ความหมายการบริหารโรงเรียนวา่ กิจการต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนั

ด าเนินการเพื่อพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกในสังคมในทุก ๆ ดา้น  เช่น ความสามารถ 

ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม คุณธรรม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดี และมีประสิทธิภาพของ

สังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

 

แนวคิดเกีย่วกบัหลกัธรรมาภิบาล 

ประเทศไทยไดมี้มติโดยคณะรัฐมนตรี เม่ือเดือนพฤษภาคม  2542 ให้ใช ้ค  าวา่ “ระบบการ

บริหารและการจดัการบา้นเมืองท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance)” ซ่ึงเดิมเราเคยใช้ ค าวา่

ธรรมรัฐ ประชารัฐ หรือธรรมรัฐแห่งชาติ การน าเอาค าน้ีมาใชใ้นระยะแรกถูกใชอ้ยูใ่นงานดา้นการ

พฒันาทางสังคมและดา้นการเงินของสถาบนัการเงินนานาชาติ  ประเทศไทยน ามาใชอ้ย่างจริงจงั 

เม่ือ IMF และ ADB ไดเ้ขา้มาช่วยแกปั้ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 ฉะนั้น Governance และ 

Good Governance ตามท่ีทาง UN ESCAP ไดใ้ห้ก าหนดเป็นแนวปฏิบติัเพื่อประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐไว ้หลกัการและแนวความคิดของธรรมรัฐ (Governance) ไม่ใช่ส่ิงใหม่ มนัเก่า
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เท่ากบัอารยธรรมมนุษยชาติและอยูคู่่กบัมนุษยม์านานมาก Governance คือกระบวนการตดัสินใจท่ี

จะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง Governance ท่ีใชอ้ยู ่ เช่น บรรษทัภิบาล (Corporate 

Governance) 1) ความหมายของธรรมาภิบาล ค าวา่ Governance เป็นกระบวนการโดยการตดัสินใจ 

วิเคราะห์ไดว้า่ Governance จะให้ความส าคญักบัองค์การท่ีมีรูปแบบ (Formal) และไม่มีรูปแบบ 

(Informal) คนท่ีอยูใ่นองคก์ารเป็นผูต้ดัสินใจและกระท าตามโครงสร้างและแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้

และค าวา่  การบริหารจดัการท่ีดี หรือธรรมาภิบาล  หรือท่ีบางท่านเรียกวา่ธรรมรัฐนั้น  ตรงกบัค า

ภาษาองักฤษว่า Good Governance อานนัท์ ปันยารชุน (2542: 12) กล่าวถึง ธรรมาภิบาลว่า เป็น

ผลลัพธ์ของการจดัการกิจกรรม ซ่ึงบุคคลและสถาบนัทัว่ไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์

ร่วมกนัไดก้ระท าลงไปในหลายทาง มีลกัษณะเป็นขบวนท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจน าไปสู่การ

ผสมผสานผลประโยชน์ท่ีหลากหลายและขดัแยง้กนัได ้ซ่ึงมีส่วนคลา้ยกบั ธีรยุทธ บุญมี (2541: 14) 

กล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็นกระบวนความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ สังคม เอกชน และ

ประชาชน ซ่ึงท าให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้

และมีส่วนร่วมมือของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยตอ้งปฏิรูประบบ 4 ส่วน 

คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม และปฏิรูปกฎหมาย เช่นเดียวกนักบั 

ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2541: 15) ไดใ้ห้ความหมายธรรมาภิบาลวา่ การท่ีกลไกของรัฐ ทั้งการเมือง

และการบริหารมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส และรับผิดชอบ เป็นการให้

ความส าคญักบัภาครัฐและรัฐบาลเป็นดา้นหลกั เช่นเดียวกนันั้นยงัมี 2) ความส าคญัของหลกัธรร

มาภิบาล ธรรมาภิบาลนับว่ามีความส าคญัต่อสังคมไทยและสังคมของทุกประเทศทัว่โลก ดงัมี

นักวิชาการผูก้ล่าวถึงความส าคัญของธรรมาภิบาล โดย เกษม วฒันชัย (2546: 24) กล่าวว่า 

ความส าคญัของธรรมาภิบาลเป็นหลกัคิดส าหรับ การบริหารจดัการท่ีดี เพื่อประกนัวา่ในองคก์ารจะ

ไม่มีการฉ้อราษฎร์บงัหลวง ไม่ดอ้ยประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลจะช่วยประกนัในน้ีได ้3) หลกัธรร

มาภิบาล มีผูก้ล่าวถึงหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นหลักการบริหารจดัการท่ีดีอย่างหลากหลายตาม

แนวคิดของแต่ละบุคคล แต่ละองคก์าร ซ่ึงบุคคลท่านแรกท่ีให้ความหมายไวคื้อ ชนะศกัด์ิ ยุวบูรณ์

(2543: 3) กล่าวว่า หลกัธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบการ

บริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุไว ้คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั

ความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ซ่ึงมีส่วนคลา้ยกบั 

สุดจิต นิมิตกุล (2543: 13) ไดก้ล่าววา่ หลกัธรรมาภิบาลตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้มี 11 

องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วม ความย ัง่ยืน ส่ิงท่ีชอบธรรม ความโปร่งใส ความเป็นธรรมและ
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ความเสมอภาค ความรู้และทกัษะของเจา้หนา้ท่ี ความเสมอภาคทางเพศ ความอดกลั้น หลกันิติธรรม 

ความรับผดิชอบ และการเป็นผูก้  ากบัดูแล เช่นเดียวกนันั้นยงัมี เกษม วฒันชยั (2546: 25) ไดก้ล่าวถึง

หลกัแห่งธรรมาภิบาลหรือองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลไว ้3 ประการ คือ เป้าหมายสอดคลอ้งต่อ

สังคม กระบวนการโปร่งใส และทุกขั้นตอนมีผูรั้บผดิชอบ 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย (Conceptual framework) 

การศีกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประยุกตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาล ในโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

                                                    

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

ในการวจิยัเร่ือง การประยุกตห์ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการในโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์าร
วิจยัและครอบคลุมเน้ือหาของการวิจยั ผูว้ิจ ัยจึงเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธี
แบบสอบถาม โดยการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของข้อมูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถาม ท าโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows  

 

 

 

 

หลกัธรรมาภบิาล 
 
1) หลกันิติธรรม 

2) หลกัคุณธรรม 

3) หลกัความโปร่งใส 

4) หลกัความรับผิดชอบ 

5) หลกัการมีส่วนร่วม 

6) หลกัความคุม้ค่า 
 

 

การประยุกต์ใช้ 
หลกัธรรมาภบิาลใน

การบริหาร 
 

จดัการ 4 ดา้น 
1) ดา้นวชิาการ 

2) ดา้นงบประมาณ 

3) ดา้นบุคลากร 

4) ดา้นทัว่ไป 
 

 
     แนวทางการประยกุตห์ลกัธรรมาภิ
บาลในโรงเ รียนพระปริย ัติธรรม 
แผนกสามัญ ศึกษา  อ า เ ภอ เ มือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนในโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 6 โรงเรียน  อ าเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวธีิการตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 122 คน 

 
เคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมา โดยศึกษางานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเก่ียวกบั เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งและ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง โดยใชแ้บบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนตามหลกัธรรมาภิบาล  ต่อการการประยุกตห์ลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ คือ งานบริหารดา้นวชิาการ ดา้นบริหารงบประมาณ งานบริหารดา้นบุคลากร  และ
งานบริหารงานทัว่ไป  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบั ตามหลกัการของลิเคิร์ท โดยก าหนดค่าของล าดบัคะแนนดงัน้ี 
  5  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  3  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 
  1  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  คือ ใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS) เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิตต่าง ๆ และผูว้ิจยัวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้าก การสัมภาษณ์ (Interview) 

และการศึกษาจากเอกสาร (Documentary study) จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี น ามาวิเคราะห์

ด้วยวิธีการจ าแนกประเภทขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยจดัระบบขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ 
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จากนั้นก็น ามาวิเคราะห์และแปลผล เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลสรุป รายงานผลการวิจยั และน าเสนอใน

รูปแบบทางสถิติ 

 

สรุปผลการวจัิย 

  ผลการวิจยัพบว่า  การประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาล ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นครูผูส้อนและเป็นเพศชาย มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 6-10 ปีข้ึนไป 

2. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนครูผูส้อนใน
สถานศึกษา พบวา่ ครูผูส้อนมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก 

3.  การเปรียบเทียบการใช้หลกัธรรมาภิบาล  ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ มีการ
ใชห้ลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. การน าหลกัการและแนวการบริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกั
ธรรมาภิบาล พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน น าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงาน
ทั้ง 6 งานของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี มีความเหมาะสมในระดบัมากและมากท่ีสุด 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลอยู่ในระดบัมากทุกด้าน หลกัความคุม้ค่า มีการบริหาร

ตามหลกัธรรมาภิบาลมากท่ีสุด (4.38) รองลงมาคือหลกันิติธรรม (4.32) และนอ้ยท่ีสุดคือหลกัการมี

ส่วนร่วม (4.25)  

การบริหารดา้นการวางแผนตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยติัธรรม พบวา่ การ

วางแผนตามหลกัความคุม้ค่าอยู่ในระดบัมากและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (4.45) คือผูบ้ริหารก าหนด

นโยบาย วสิัยทศัน์เป้าหมาย พนัธกิจของโรงเรียนอยา่งชดัเจน และหลกัความรับผิดชอบอยูใ่นระดบั

มากเช่นกนัและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด(4.00) คือ ผูบ้ริหารยอมรับวา่แผนงานท่ีส าเร็จหรือลม้เหลวของ

การพฒันาครูและนกัเรียนเกิดจากการบริหารของงาน    การบริหารดา้นการน าแผนสู่การปฏิบติัตาม

หลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ พบวา่ การน าแผนสู่การปฏิบติัตามหลกัความคุม้ค่าอยู่

ในระดบัมากและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (4.45) คือ ผูบ้ริหารมีการน าเอาทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ
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จดัการเรียนการสอน และหลกัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเช่นกนั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

(3.84) คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อน ามาปรับปรุงการท างานของ

โรงเรียน 

 การบริหารดา้นการประเมินผลตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยติัธรรม พบว่า 
การประเมินผลตามหลกันิติธรรมอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (4.29) คือ ผูบ้ริหาร
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ครูและนกัเรียนท่ีปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน และหลกัการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดบัมากเช่นกนัและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (4.03) คือ ผูบ้ริหารน าขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมาพิจารณาในการปรับปรุงหลกัสูตรของโรงเรียน  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

การประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาล ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา อ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ การบริหารโดยรวมใช้หลกัความคุม้ค่าอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

(4.38) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจิตรา มีจ  ารัส (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 หลัก เรียงตามล าดับคือ หลักความรับผิดชอบ หลัก

คุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความคุม้ค่าและหลกันิติธรรมรายดา้นพบวา่ 

อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชิน เรืองบุญส่ง (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 พบวา่ ระดบัการ

ปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโดยรวมและรายดา้น

อยู่ในระดบัมากทุกด้าน และยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สุวรรณ ทองค า (2545) ท่ีพบว่า

ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกนั จะเห็นได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัมีลกัษณะของนักบริหารการศึกษามือ

อาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจดัการศึกษาและผู ้

ท่ีจะด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ะตอ้งผา่นการอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหาร

ระดบัสูงตามหลกัเกณฑ์และหลกัการก าหนดจากการพฒันาโดยการอบรมดงักล่าวท าให้ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาได้รับความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการบริหารสถานศึกษาตลอดจนได้รับทกัษะท่ี

จ าเป็นและคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารเพิ่มพนูมากข้ึน 
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 การเปรียบเทยีบความแม่นย าการพยากรณ์สถานะการช าระหนีข้องลูกหนี ้                
 โดยใช้เทคนิคการถดถอยโลจิสติก นาอฟีเบย์ และต้นไม้ตัดสินใจ 

The Accuracy Comparison of Prediction the Repayment of  Loan  
by Logistic Regression, Naïve Bayes and Decision Tree Techniques    

                                                                 
ชณฐัดาภรณ์ เยน็ประเสริฐ  

สมชาย ปราการเจริญ  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย  าการพยากรณ์สถานะการช าระหน้ี
ของลูกหน้ี โดยใชเ้ทคนิคการถดถอยโลจิสติก เทคนิคเนอีฟเบย ์และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ซ่ึงมีการ
คดัเลือกคุณลักษณะของชุดข้อมูล ด้วยเทคนิคอัตราขยาย (Information Gain) ส่วนเกณฑ์
เปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์ใช้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ ค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่าจริงและค่าท่ีประมาณได้จากแบบจ าลอง ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย คือ ข้อมูลประวติั
สถานะการช าระหน้ีของลูกหน้ีจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2556  
จ  านวน 392 ขอ้มูล ผลลพัธ์จากวิธีการพยากรณ์ความแม่นย  าของสถานะการช าระหน้ีของลูกคา้ 
พบวา่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ มีความแม่นย  าเท่ากบั 89.80%  มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ 
10.20% รากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสอง เท่ากบั 0.30 รองลงมาคือ เทคนิคการ
ถดถอยโลจิสติก มีความแม่นย  า เท่ากบั 89.80%  ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ เท่ากบั 10.20% 
รากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสอง เท่ากบั 0.31 และเทคนิคนาอีฟเบย ์มีความแม่นย  า 
เท่ากบั  88.78%  ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ เท่ากบั 11.22% รากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
คลาดเคล่ือนก าลงัสอง เท่ากบั 0.33 จากผลการทดลองกรณีศึกษา พบวา่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ และ
เทคนิคการถดถอยโลจิสติก มีค่าความแม่นย  า มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ และรากท่ีสอง
ของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสอง ใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ีเทคนิคนาอีฟเบย ์มีค่าความแม่นย  าต ่า มี
ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ และรากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสองสูง 

ค าส าคัญ : สถานะการช าระหน้ี  ถดถอยโลจิสติก นาอีฟเบย ์  ตน้ไมต้ดัสินใจ พยากรณ์ 
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Abstract 
The objective of this research is to compare the accuracy of prediction the repayment of 

loans of logistic regression, Naïve Bayes and decision tree Techniques. The features of the data 
set selected by the Information Gain. Mean Magnitude of Relative Error (MMRE) and Root Mean 
Squared Error (RMSE) are used as the criteria for accuracy of prediction comparison were 
history, status, repayment of loans from a financial institution were used as prediction attribute. In 
the year 2013, there were 392 debtors of this research. Results from the prediction accuracy of the 
repayment of loans, the decision tree technique was the best ; accurate = 89.80% , Mean 
Magnitude of Relative Error (MMRE) = 10.20% and Root Mean Square Error (RMSE) = 0.30. 
The seconds was logistics regression techniques ; precision accuracy = 89.80% Mean Magnitude 
of Relative Error (MMRE) = 10.20% Root Mean Square Error (RMSE) = 0.31 the last one was  
Navies Bayes techniques ; accuracy = 88.78% Mean Magnitude of Relative Error (MMRE) = 
11.22%  Root Mean Square Error (RMSE) = 0.33, respectively. The experimental result that the 
decision tree and logistic regression techniques have likely similar in accuracy , Mean Magnitude 
of Relative Error (MMRE) and  Root Mean Square Error (RMSE). While Naïve Bayes technique 
had low accuracy, has ana Mean Magnitude of Relative Error (MMRE) , high Root Mean Square 
Error (RMSE). 

Keywords : Loan ,  Logistic Regression,  Naïve Bayes,  Decision Tree,  Prediction 
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บทน า 
 ในปัจจุบนังานวิจยัตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นย  าและถูกตอ้งมากท่ีสุด โดยมีการน าเสนอวิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น การน าเอาเทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่  เทคนิคการถดถอยโลจิสติก 
(Logistic Regression) เทคนิคนาอีฟเบย ์(Naïve Bayes) เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tre) เป็น
ตน้ แต่การคดัเลือกคุณลกัษณะก็เป็นอีกหน่ึงส่วนท่ีมีความส าคญัมากเช่นกนั ซ่ึงก่อนท่ีจะน าขอ้มูล
เขา้ไปประมวลผลควรจะตอ้งมีเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพของขอ้มูลเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี
ข้ึน โดยอาศยัขอ้มูลในอดีตและเพื่อใชข้อ้มูลประกอบการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ท าให้เขา้ใจแนวโน้ม
และรูปแบบตลาด ซ่ึงในการด าเนินธุรกิจองคก์รท่ีสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ในอนาคตได ้จะเป็นผู ้
ท่ีไดเ้ปรียบและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
 ในปัจจุบนัการบริการดา้นสินเช่ือ (LOAN) นั้น มีผลโดยตรงต่อฐานะทางการเงินของสถาบนั
การเงิน การจ่ายสินเช่ือ แสดงใหเ้ห็นถึงความมีเสถียรภาพและบ่งช้ีความสามารถในการท าก าไรของ
สถาบนัการเงิน ส่ิงส าคญัท่ีควรพิจารณาก่อนอนุมติัสินเช่ือ ตอ้งพิจารณาถึงความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ี                                                                     
 ผูว้ิจยัจึงไดมี้ความสนใจท างานวิจยัน้ีข้ึนมา เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์
สถานะการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยใช้เทคนิคการถดถอยโลจิสติก เทคนิคเนอีฟเบย ์และเทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยใช้
เทคนิคการเลือกคุณลกัษณะดว้ยวิธีอตัราขยาย (Information Gain) เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของ
แอตตริบิวส์ก่อนน าไปพยากรณ์  ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนวา่วธีิการใดใหค้่าความถูกตอ้งแม่นย  ามากท่ีสุด 

กรอบแนวคิดและทฤษฏี 
 กรอบแนวคิดการวจัิย 

การวิจยัน้ีจะใช้ขอ้มูลประวติัสถานะการช าระหน้ีของลูกหน้ีจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2556  จ  านวน 392 ขอ้มูล มีตวัช้ีวดัเบ้ืองตน้ก่อนคดัเลือกคุณลกัษณะ 
(Feature Selection)ทั้งส้ิน 10 ตวั และ 1 ตวัแปรผลลพัธ์ เม่ือผา่นการคดัเลือกคุณลกัษณะ (Feature 
Selection) แลว้ จะเหลือตวัช้ีวดัท่ีน ามาพยากรณ์ดว้ย เทคนิคการถดถอยโลจิสติก เทคนิคเนอีฟเบย ์
และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เพียง 6 ตวัช้ีวดั  
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ทฤษฏี  

1. การคัดเลอืกคุณลกัษณะ (Feature Selection) 
 การคดัเลือกคุณลกัษณะเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการท าเหมืองขอ้มูลเพื่อคน้หาเซตยอ่ย
ของลกัษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุด วิไลรัตน์ ชุ่มปิว.2553 [5] ซ่ึงการท าเหมืองขอ้มูลนั้นจะเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลปริมาณมหาศาลและมีความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้กระบวนการท าเหมือง
ข้อมูลนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะท่ีไม่ตรงประเด็น (Irrelevant) และคุณลักษณะท่ีซ ้ าซ้อน 
(Redundant Feature) ดงันั้นการคดัเลือกคุณลกัษณะจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆในการช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของการท าเหมืองขอ้มูลอีกทั้งเป็นการลดขนาดขอ้มูล และเวลาในการประมวลผล
ขอ้มูล ซ่ึงถา้มีการคดัเลือกคุณลกัษณะอย่างมีประสิทธิภาพก็จะท าให้เทคนิควิธีการท่ีใช้วิเคราะห์
ขอ้มูลนั้นมีประสิทธิภาพ และมีความเม่นย  าสูง  
      2.1 การกรอง (Filter) 
 การกรอง คือการคดัเลือกคุณลกัษณะซ่ึง Meesad และคณะ [8] ไดท้  าการเปรียบเทียบการลด
มิติข้อมูลหลาย  ๆ  แบบเพื่ อ เ ลือกใช้ เทคนิค ท่ี ดี ท่ี สุด  คือไคสแควร์  และเกนเรโช ส่วน 
Haruechaiyasak และคณะ [7] แนะน าอินฟอร์เมชนัเกน เพื่อใชใ้นการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุด
ของขอ้มูลเพื่อใชใ้นการจ าแนกขอ้ความ ประมวลผลไดร้วดเร็วและใชท้รัพยากรนอ้ย 
              การค านวณหา Information Gain & Gain Ratio 
 คุณลกัษณะ(Attribute) ท่ีดีนั้น สามารถหาค่าไดจ้ากการค านวณ Information Gain และ Gain 
Ratio 

1) Information Gain (IG) คือการประเมินค่าเพื่อใชใ้นการแบ่งขอ้มูลดว้ยการ
ค านวณค่า Gain ส าหรับแต่ละมิติขอ้มูล ถา้มิติขอ้มูลใดมีค่า Gain สูงสุดจะถูกเลือกใหเ้ป็นกลุ่มยอ่ย
ท่ีมีอ านาจจ าแนก ดงัสมการท่ี (1) แสดงการค านวณค่า Entropy และค านวณค่า Gain วทิินี นุย้เพียร 
และคณะ 2556. [6] 

                                           c-1
( ) ( | ) ( | )log2

i=1
Entropy p p j t p j t                (1) 

โดยท่ี ∑ 𝑖       คือ ผลรวมของความน่าจะเป็นของค่า i ท่ีเกิดในคลาส t 
𝑝(𝑗 | 𝑡)   คือ ค่าความถ่ีท่ีมีความสมัพนัธ์ของกลุ่ม  j กบัโหนด t 
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 โดยท่ีค่า  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 (𝑝)   คือ ค่า Entropy  ของตวั Root 

              
1

 
    

k
i

i

n
Entropy i

n

   คือ ค่า Entropy ในแต่ละโหนดยอ่ยของการค านวณ   

2) Gain Ratio (GR) เป็นการประเมินความน่าเช่ือถือของมิติขอ้มูลโดยการวดั Gain 
Ratio ในแต่ละคลาสการค านวณ GRโดยใชค้่า SplitInfo ในสมการท่ี 3 และการค านวณค่าการวดั 
Gain Ratio ดงัสมการท่ี (4)    

                                log2
1

i i
k

SplitInfo
n ni

n n  


                                       (3) 

                                                                   
Gain

GainRatio
SplitInfo

                              (4) 

 โดยน าค่าท่ีไดจ้าก (2) และ (3) มาค านวณหา Gain Ratio ตามสมการท่ี (4)  

2. วิธีการประมาณความแม่นย า (Evaluation Criterion) จากการใชว้ิธีต่างๆท่ีสร้างข้ึน  
ณรงค ์ โพธิ และคณะ 2552. [3] ตอ้งมีความแม่นย  าเขา้กนัได ้(Model Best Fit) จะถูกน าไปทดสอบ
กบักลุ่มขอ้มูลชุดท่ีทราบค่าจริง (Actual Data) ผลจากการพยากรณ์ขอ้มูลชุดใหม่ (Predicted Data) 
จะถูกน ามาค านวณหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ (Magnitude of Relative Error: MRE)  ตาม
สมการท่ี (5) 

                                                          𝑀𝑅𝐸𝑖 =  
|𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 − 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑𝑖 |

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖
              (5) 

หากขอ้มูลมีจ านวนมากตอ้งน ามาหาค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ (Mean-MRE : 
MMRE) โดยท่ี MMRE มีค่ามาก แสดงวา่ค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์มีความแม่นย  านอ้ย แต่ถา้ MMRE 
มีค่าเขา้ใกล ้/ เท่ากบั 0 (ศูนย)์ แสดงวา่ค่าท่ีไดมี้ความแม่นย  าสูงหรือใกลเ้คียงกบัค่าจริงมากท่ีสุด 
ตามสมาการท่ี (6) และ (7) 

                    
1

1 | |
100

n
i i

i
i

Actual Predicted
MMRE

n Actual


           (6)  

                                 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 100 − 𝑀𝑀𝑅𝐸                         (7) 
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ค่าของรากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (Root Mean Squared Error : RMSE) 
คือ การวดัค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริง และค่าท่ีประมาณไดจ้ากแบบจ าลอง หาก RMSE มีค่า
น้อย แสดงว่าแบบจ าลองสามารถประมาณค่าไดใ้กลเ้คียงกบัค่าจริง ดงันั้น หากมีค่าเท่ากบั 0 จะ
หมายความวา่ ไม่เกิดความคลาดเคล่ือนในแบบจ าลองน้ี สามารถค านวณไดต้ามสมการท่ี (9) ดงัน้ี 

                                                  
2

1

1  
   

T
s n

t t
i

RMSE Y Y
T 

                                                (8)  

เม่ือ  𝑌𝑡
𝑠    =  ค่าประมาณจากแบบจ าลอง 

𝑌𝑡
𝑛    =  ค่าท่ีแทจ้ริง 

𝑇      = จ านวนคาบเวลาท่ีใชใ้นการประมาณแบบจ าลอง 

3. เทคนิคการถดถอยโลจิสติก  (Logistic Regression) 
 วิธีวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก เป็นหน่ึงในวิธีการทางสถิติหลายๆ วิธีท่ีมีการน ามาใช้ใน
งานวิจยัทางการแพทย ์และงานวิจยัทางสังคมศาสตร์ค่อนขา้งมาก ใชป้ระมาณค่าความน่าจะเป็นท่ี
ตวัแปรตอบสนอง (Response Variable หรือ Dependent Variable) จะมีค่าตรงกบัผลลพัธ์ท่ีสนใจ  
ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อยูใ่นรูปของฟังก์ชนัของตวัแปรท่ีใช้ท านายให้  yi แทนค่าของตวั
แปรตอบสนองของหน่วยตวัอยา่งท่ี  i  โดยให้มีค่าเท่ากบั 1 ถา้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีสนใจและมีค่าเท่ากบั  0  
ถา้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีสนใจ สามารถเขียนไดด้งัสมการท่ี (9) และ (10) สามารถค านวณไดจ้ากสมการ
ดงัน้ี  

                                                            𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡)  =
𝑒𝑧

1+𝑒−𝑧
                              (9) 

เม่ือ Z เป็น Linear Combination แสดงไดด้งัน้ี 

 0 1 1 2 32 3 ... n nX X XZ X                                  (10) 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … 𝛽𝑛 คือ คา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณจากข้อมลู และ 𝑋1, 𝑋2, … . 𝑋𝑛  คือ ตวัแปร

อิสระซึง่มีทัง้หมด n ตวั 

4. เทคนิคนาอฟีเบย์  (Naïve Bayes) 
 นาอีฟเบย์เป็นอลักอริธึมท่ีใช้ในการจ าแนกประเภทท่ี ใช้หลักความน่าจะเป็นซ่ึงอยู่บน
พื้นฐานของทฤษฏี ของเบย ์(Bayes Theorem)  เช่น ก าหนดให้การเกิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การจ าแนกกลุ่มนั้นเป็นอิสระต่อกนั โดยก าหนดให้  P(H) แทน ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์  
H และ P(H|E) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์  H เม่ือเกิดเหตุการณ์ E จากตวัแปรท่ีก าหนด 
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แนวคิดของเบยน์ั้น สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีพิจารณาได ้จากการเกิดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดด้งั
สมการท่ี (11) 
 

                                      
 

 P  E |H   * P  H 
P(H | E)  [ ]

P E
                                                 (11) 

โดยก าหนดให ้  
P(H) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์  H  
P(H|E) คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์  H เม่ือเกิดเหตุการณ์ E  

 

5. เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ  (Decision Tree ) 
แบบจ าลองตน้ไมต้ดัสินใจเป็นท่ีนิยมใช ้ในกระบวนการเหมืองขอ้มูล  (Data Mining) ใช ้

ในการพยากรณ์ (Prediction) หรือจ าแนกกลุ่ม (Classification) นอกจากนั้นยงัสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างกฎเพื่อพฒันาระบบ Expert System อีกดว้ย แผนผงัตน้ไมต้ดัสินใจแสดงผล
ลพัธ์จากการกระท าหรือตดัสินใจในเง่ือนไขต่างๆ แลว้เช่ือมต่อกนัเป็นเส้นท่ีแตกแขนงออกไป วิภา
วรรณ บวัทอง 2555 [4]  อลักอริทึมแบบ C4.5 เป็นอลักอริทึมในการสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ พฒันา
โดย J.Ross Quinlan (1993) โดยน าเอา ID3 มาปรับปรุงให้มีความสามารถมากข้ึนโดยใช ้วิธีการ 
Information Gain เพิ่มเติมการจดัการกบัขอ้มูล และมีส่วนท่ีเพิ่มเติมจาก ID3 ท่ีส าคญั ดงัน้ี ชดัชยั 
แกว้ตา 2553 [1] 

1. สามารถใช้งานได้ทั้งขอ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะแบบต่อเน่ือง (Continuous) และแบบไม่
ต่อเน่ือง (Discrete)  โดยในส่วนของขอ้มูลแบบต่อเน่ือง วิธี C4.5 จะสร้างจุดเร่ิม 
(Threshold) และแยกคุณลกัษณะนั้นออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีมีค่ามากกวา่และนอ้ย
กวา่และเท่ากบัค่าท่ีใชใ้นการสร้างจุดเร่ิม 

2. สามารถใชก้บัขอ้มูลฝึกสอน (Training Data) ท่ีไม่มีค่าของลกัษณะได ้โดยจะท าการ
ท าเคร่ืองหมายในคุณลกัษณะนั้นเป็น “ ? ” และไม่น าค่านั้นมาค านวณหาค่าคาดคะเน
ของขอ้มูล (Entropy)  

3. สามารถใชง้านไดก้บัค่าท่ีมีความผดิปกติหรือมีความเสียหาย 
4. สามารถท าการปรับแต่งตน้ไมป้ระกอบการตดัสินใจ (Pruning Trees) ในขณะสร้างได ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาตัวช้ีว ัดท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยใช้เทคนิคอัตราขยาย 

(Information Gain)  ในการคดัเลือกตวัช้ีวดั 
2. เพื่อเปรียบเทียบและคดัเลือกแบบจ าลองการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จาก

แบบจ าลองท่ีใชเ้ทคนิคการถดถอยโลจิสติก เทคนิคนาอีฟเบย ์และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 
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3. เพื่อหาความแม่นย  าของค่าท่ีไดข้องแต่ละวธีิ 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์สถานะการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยใชเ้ทคนิค
การถดถอยโลจิสติก เทคนิคเนอีฟเบย ์และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาและรวบรวมตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวมขอ้มูลประวติัสถานะการช าระหน้ี
ของลูกหน้ีจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นข้อมูลในช่วงปี พ.ศ.2556 จ  านวน 
18,683 ขอ้มูล โดยมีตวัช้ีวดัท่ีรวบรวมมา ดงัน้ี 

ตาราง 1  ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการพยากรณ์ 
รายการ แอตตริบิวส์ การแทนค่าของข้อมูล 

เพศ GENDER M = ชาย                        F   = หญิง 
อาย ุ AGE 1 = 20 – 30                   2 = 31 – 40  

3 = 41 – 50                   4 = 51 – 60  
5 = มากกวา่ 60 ปี 

อายกุารเป็นสมาชิก AGE_MEMBER 1 = 0 – 5                       2 = 6 – 10   
3 = 11 – 15                  4 = 16 – 20   
5 = มากกวา่ 20 ปี 

การศึกษา EDUCATION 1 = ประถมหรือต ่ากวา่ประถม    2 = มธัยมตน้ 
3 = มธัยมปลาย                          4 = ปวช./ ปวส. 
5 = ปริญญาตรี                           6 = สูงกวา่ปริญญาตรี 

รายไดท้างการเกษตร INCOME 1 = 0 – 100,000                        2 = 100,001 – 500,000 
3 = 500,001 – 1,000,000          4 = มากกวา่ 1,000,000  

รายจ่ายในครัวเรือน EXPENSES 1 = 0 – 100,000                        2 = 100,001 – 500,000 
3 = 500,001 – 1,000,000          4 = มากกวา่ 1,000,000 

รายจ่ายการเกษตร EXPENSES_KASERT 1 = 0 – 100,000                        2 = 100,001 – 500,000 
3 = 500,001 – 1,000,000          4 = มากกวา่ 1,000,000 

ประวติัการช าระหน้ี HISTORY_PAYMENT 1 = ช าระหน้ีตามก าหนด 1 ปี / ลูกคา้ใหม่ 
2 = ช าระหน้ีตามก าหนดติดต่อ 2 ปี 
3 = ช าระหน้ีตามก าหนดติดต่อ 3 ปี   
4 = ช าระหน้ีตามก าหนดติดต่อ 4 ปี 

ประวติัการช าระหน้ี
ในอดีต 

OLD_ PAYMENT 1 = ปกติ                   2 = คา้งช าระ 

ประวติัการช าระหน้ี
ปัจจุบนั 

NEW_ PAYMENT 1 = ปกติ                   2 = คา้งช าระ 

สถานะหน้ี STATUS LOAN =  หน้ีปกติ                    NPL = หน้ีคา้ง  
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2. ท าการจดัล าดบัความส าคญัของตวัช้ีวดั และ คดัเลือกคุณลกัษณะของชุดขอ้มูลโดยใช้
เทคนิค Information Gain ตามสมการท่ี 1, 2, 3 และ 4 

 จากนั้นเม่ือท าครบทุกๆ แอตตริบิวส์แล้วจึงสามารถจดัล าดบัความส าคญัให้แต่ละแอตตริ
บิวส์ได ้เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการคดัเลือกคุณลกัษณะ  

ตาราง 2  แสดงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวณหาอตัราขยายและการจดัล าดบัความส าคญั 
 

Attribute Information Gain Priority 
NEW_PAYMENT 0.5367 1 
HISTORY_PAYMENT 0.2762 2 
EXPENSES_KASERT 0.0221 3 
OLD_PAYMENT 0.0212 4 
INCOME 0.0181 5 
EXPENSES 0.0148 6 
GENDER 0.0062 7 
AGE_MEMBER 0.0062 7 
EDUCATION 0.0044 9 
AGE 0.0015 10 

 

3. ศึกษาหาค่าข้อมูลและน ามาด าเนินการพยากรณ์ด้วย เทคนิคการถดถอยโลจิสติก 
เทคนิคนาอีฟเบย ์และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 

4. ท าการเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์ ท่ีไดจ้ากสมการของแต่ละเทคนิค ซ่ึง
ในงานวิจยัอาศยัค่าความแม่นย  า (Accuracy) ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ 
(MMRE) และ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงกบัค่าท่ีประมาณได้จากแบบจ าลอง 
(RMSE)  

5. สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 
 1. สมการพยากรณ์สถานะการช าระหน้ี 
 การพยากรณ์ไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แต่ไดน้ ามาเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาใช้
หาสมการพยากรณ์สถานะการช าระหน้ีท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงไดส้มการดงัสมการท่ี 12- 14 
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 1.1 เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree  C4.5) จากการวิจยั สามารถแสดงออกมา
เป็นแบบจ าลองตน้ไมต้ดัสินใจเพื่อใชพ้ยากรณ์ไดด้งัภาพประกอบ 1 

EXPENSE

NEW_PAYMENT EXPENSE_KASERT

HISTORY_PAYMENT INCOME

NPL

2
1

2 1

LOAN

2 1

NPL LOAN

2 1

OLD_PAYMENT

NPL LOAN

2 1

2

LOAN

1

 

ภาพประกอบ 1  แบบจ าลองตน้ไมต้ดัสินใจเพื่อใชใ้นการพยากรณ์ 

 การน าไปใชส้ าหรับตน้ไมต้ดัสินใจ สามารถแปลงเป็นกฎ ไดด้งัน้ี 
 กฎขอ้ท่ี 1 : If (EXPENSE = 2  and  NEW_PAYMENT = 2 and HITORY_PAYMENT = 2 ) 
   Then STATUS = NPL 
 กฎขอ้ท่ี 2 : If (EXPENSE = 2  and  NEW_PAYMENT = 2 and HITORY_PAYMENT = 1 ) 
   Then STATUS = LOAN 
 กฎขอ้ท่ี 3 : If (EXPENSE = 2  and  NEW_PAYMENT = 1 and INCOME = 2 ) 
   Then STATUS = NPL 
 กฎขอ้ท่ี 4 : If (EXPENSE = 2  and  NEW_PAYMENT = 1 and INCOME = 1 ) 
   Then STATUS = LOAN 
 กฎขอ้ท่ี 5 : If (EXPENSE = 1  and  EXPENSE_KASERT = 2 and OLD_PAYMENT = 2 ) 
   Then STATUS = NPL 
 กฎขอ้ท่ี 6 : If (EXPENSE = 1  and  EXPENSE_KASERT = 2 and OLD_PAYMENT = 1 ) 
   Then STATUS = LOAN 
 กฎขอ้ท่ี 7 : If (EXPENSE = 1  and  EXPENSE_KASERT = 1 ) 
   Then STATUS = LOAN 

 1.2 เทคนิคการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) จากการวจิยั สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้
ดงัน้ี 

 Z =   (2.1345 + 0.2509(INCOME) - 1.0158(EXPENSE) +    (12) 
 0.2421(EXPENSE_KASERT) +0.9166(HISTORY_PAYMENT) +  
 0.5009(OLD_PAYMENT) - 2.8185(NEW_PAYMENT)) 
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  1.3 เทคนิคนาอีฟเบย ์(Naïve Bayes) จากการวจิยั สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
P(Status = LOAN|H) = P(INCOME = 2 | Status = LOAN) x P(EXPENSES = 2 | Status = LOAN) x        (13) 

P(EXPENSES_KASERT = 1 | Status = LOAN) x      

  P(HISTORY_PAYMENT = 1 | Status = LOAN) x 
  P(OLD_PAYMENT = 2 | Status = LOAN) x 
  P(NEW_PAYMENT  = 2 | Status = LOAN) 
 =  0.3952 x 0.1571 x 0.7429 x 0.0619 x 0.3381 x 0.1381 =  0.0001 

P(Status = NPL|H) =  P(INCOME = 2 | Status = NPL) x P(EXPENSES = 2 | Status = NPL) x   (14) 
P(EXPENSES_KASERT = 1 | Status = NPL) x  

   P(HISTORY_PAYMENT = 1 | Status = NPL) x 

   P(OLD_PAYMENT = 2 | Status = NPL) x P(NEW_PAYMENT  = 2 | Status = NPL)  

 =  0.2967 x 0.0879 x 0.8571 x 0.4725 x 0.5055 x 0.9396 =  0.0023 

เม่ือเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นท่ีไดจ้าก 2 คลาสแลว้พบวา่ค่า P(Status = NPL|H) ซ่ึงเท่ากบั 0.0023  
มีค่ามากกวา่  P(Status = LOAN|H) ท่ีมีค่าเป็น 0.0001 ดงันั้นโมเดลจึงพยากรณ์วา่ขอ้มูล instance น้ีมีค่าคลาส 
Status = NPL 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์สถานะการช าระหน้ี 
ผลการเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์สถานะการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยใช้

เทคนิคการถดถอยโลจิสติก เทคนิคเนอีฟเบย์ และ เทคนิคต้นไมต้ดัสินใจ พบว่า เทคนิคต้นไม้
ตดัสินใจ มีความแม่นย  าเท่ากบั 89.80%  มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ 10.20%  รากท่ีสอง
ของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสอง เท่ากบั 0.30 รองลงมาคือ เทคนิคการถดถอยโลจิสติก มีความ
แม่นย  า เท่ากบั 89.80%  ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ เท่ากบั 10.20% รากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
คลาดเคล่ือนก าลงัสอง เท่ากบั 0.31 และเทคนิคนาอีฟเบย ์มีความแม่นย  า เท่ากบั  88.78%  ค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ เท่ากบั 11.22% รากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสอง เท่ากบั 
0.33 จากผลการทดลองกรณีศึกษา พบวา่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ และเทคนิคการถดถอยโลจิสติก มี
ค่าความแม่นย  า มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ และรากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงั
สอง ใกล้เคียงกนั ในขณะท่ีเทคนิคนาอีฟเบย์ มีค่าความแม่นย  าต ่า มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
สัมพทัธ์ และรากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลังสองสูง ตามล าดับ ดังตาราง 3 และ 
ภาพประกอบ 2 
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ตาราง 3 ผลเปรียบเทียบท่ีไดจ้ากแต่ละเทคนิค 
 

Technique Accuracy MMRE RMSE 

Logistic Regression  (LR) 89.80% 10.20% 0.31 
Naïve Bayes  (NB) 88.78% 11.22% 0.33 
Decision Tree  C4.5 (C4.5) 89.80% 10.20% 0.30 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  กราฟเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากแต่ละเทคนิค 

อภิปรายผล 
 จากกรณีตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยัน้ี ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลกรณีศึกษาในการ
พยากรณ์จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นว่า ความแม่นย  าในการพยากรณ์ของแต่ละเทคนิคจากการใช้
ขอ้มูลชุดเดียวกนัน้ี ในการวิจยั พบวา่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ และเทคนิคการถดถอยโลจิสติก มีค่า
ความแม่นย  า มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ และรากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสอง 
ใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ีเทคนิคนาอีฟเบย ์มีค่าความแม่นย  าต ่า มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ 
และรากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสองสูง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยั เพื่อใหก้ารพยากรณ์สถานะการช าระหน้ีของลูกหน้ีมีประสิทธิภาพ มีความ
แม่นย  าเพิ่มมากข้ึน ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการพยากรณ์ในคร้ังน้ี ยงัครอบคลุมไม่เพียงพอ อาจจะมีตวัช้ีวดัอ่ืนๆ อีก 
2. ศึกษาและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ ในการปรับตาม

กบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน เช่น เทคนิค Auto regressive,  Auto regression naïve  
bayes เป็นตน้  
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การเปลีย่นแปลงความยดืหยุ่นของอปุสงค์ของสลากกนิแบ่งรัฐบาล: กรณศึีกษา ผู้ซ้ือ
ทีเ่ป็นคนงานก่อสร้างในเขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เมือ่ราคาขายสลากถูกควบคุม

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
The Demand Elasticity Changes of the Government Lottery:  

A Case Study of Construction Worker Buyers in Pasi Charoen District, 
Bangkok, When the Lottery Price is Under Control of The National Council for 

Peace and Order’s Policy   
 

พจิิตร เอีย่มโสภณา 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความยืดหยุน่ของอุปสงค ์3 ชนิด ของ

สลากกินแบ่งรัฐบาล ในช่วงก่อน และหลงัการด าเนินนโยบายควบคุมราคาสลากของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดยใช้ผูซ้ื้อท่ีเป็นคนงานก่อสร้างในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็น
กรณีศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ค่าสัมบูรณ์ของค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาของกรณีก่อน และ
หลังการควบคุมราคามีค่าใกล้เคียงกัน จนอาจกล่าวได้ว่า การควบคุมราคาท าให้อุปสงค์
เปล่ียนแปลงไปไดน้อ้ย ส่วนกรณีของค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้พบวา่มีค่าเพิ่มข้ึน อนั
แสดงถึงสัดส่วนของผูมี้รายไดสู้งท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือสลากท่ีเพิ่มมากข้ึน ส าหรับค่าความยืดหยุน่
ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทดสอบแลว้ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งกรณีก่อน และกรณี
หลงัการควบคุมราคา  

 
ค าส าคัญ : ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์ สลากกินแบ่งรัฐบาล  คนงานก่อสร้าง    
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Abstract 
The objective of this research was to study changes of three kinds of demand elasticity of 

the government lottery before and after the implementation of the National Council for Peace and 
Order’s price control policy of the government lottery. This research examined the construction 
workers in Pasi Charoen district, Bangkok, as a case study. The research found that the absolute 
values of price elasticity of demand before and after the price control were very similar. So, one 
could say that the price control had a little impact on demand for the government lottery. In case 
of income elasticity of demand, the research found that the income elasticity increased. This 
showed the portion of higher income people engaged in the government lottery purchase also 
increased. However, both cross-price elasticity of demand before and after the price control were 
found not to be statistically significant.   

     
Keywords : Demand Elasticity, The Government Lottery, Construction Workers  
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บทน า 
หลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เขา้ควบคุมอ านาจในการปกครอง

ประเทศ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) ก็ไดว้างนโยบายและออกมาตรการ
ควบคุมไม่ใหมี้การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาคู่ละ  80 บาท เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สลากมีราคาแพง โดยได้มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ 
(คตร.) เป็นหน่วยงานหลกัในการก ากบัดูแล ซ่ึงได้เร่ิมด าเนินการตรวจตราและจบักุมผูค้า้อย่าง
จริงจงัตั้งแต่วนัท่ี  2 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้มา (ไทยพีบีเอส, 2557)  นโยบายของ คสช. ในคร้ังน้ี 
ถือไดว้า่เป็นความพยายามในการช่วยเหลือประชาชนใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากพอ่คา้ แต่นโยบายดงักล่าวจะท าใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงหรือไม่นั้น เป็นส่ิงท่ีน่า
ศึกษา หากเราสามารถทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู ้บริโภค ก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการก าหนดนโยบายสาธารณะต่อไป ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น การท่ีราคา
สินคา้และบริการมีราคาต ่าลง ผูบ้ริโภคจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเพื่อตอบสนองต่อราคาท่ี
ต ่าลงนั้น ค่าความยืดหยุน่สามารถใชท้  านายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้จึงจะเป็นประโยชน์ไม่นอ้ย 
หากเราจะเร่ิมตน้วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายน้ี ดว้ยการศึกษาการเปล่ียนแปลงความยืดหยุ่น
ของอุปสงคข์องสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนเป็นอนัดบัแรก  

นกัเศรษฐศาสตร์ใช้ประโยชน์จากอตัราส่วนของร้อยละของความเปล่ียนแปลงของปัจจยั
หน่ึงเม่ือเทียบกบัร้อยละของความเปล่ียนแปลงของอีกปัจจยัหน่ึง ในการวดัความอ่อนไหวของ
ปัจจยัท่ีก าลงัพิจารณา (ปัจจยัท่ีเป็นตวัตั้ง) เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ (ปัจจยัท่ีน ามาเป็นตวัหาร) เปล่ียนแปลงไป 
การวดัความอ่อนไหวในลกัษณะน้ีเรียกวา่ “ความยืดหยุน่” ซ่ึงโดยทัว่ไป มกัจะให้ความส าคญักบั
ปริมาณสินคา้และบริการท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจจะเปล่ียนแปลงไป เม่ือราคาของสินคา้
และบริการนั้นเปล่ียนแปลง เม่ือราคาของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเปล่ียนแปลง และเม่ือรายได้ของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง เรียกความยืดหยุน่ทั้ง 3 ดงักล่าววา่ ความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา  ความ
ยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ตามล าดบั 
(McConnell and Brue, 2005) ค่าความยืดหยุน่ท่ีค  านวณไดจ้ะท าให้เราทราบถึงแนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภค
จะตอบสนองเม่ือราคาและรายได้ท่ีเขาเผชิญมีการเปล่ียนแปลงไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดราคาสินคา้และบริการ รวมถึงช่วยให้การวางนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    
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ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 การวดัความอ่อนไหวของปริมาณเสนอซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของราคา

หรือรายได้ ด้วยความยืดหยุ่นนั้น ใช้หลักการของอตัราส่วนของร้อยละของการเปล่ียนแปลง
ระหว่าง 2 ปัจจยั ซ่ึงสามารถขจดัปัญหาเร่ืองหน่วยวดั และฐานเดิมไปไดพ้ร้อมกนั โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีปัจจยัท่ีน ามาพิจารณานั้น มีหน่วยวดั และฐานเดิมท่ีแตกต่างกนัมาก (Mankiw, 2011) โดย
สามารถเขียนในรูปของสมการคณิตศาสตร์ไดคื้อ 

 

ความยดืหยุน่ของปัจจยั X ต่อ ปัจจยั Y    =     
 Yของปัจจยัปล่ียนแปลงร้อยละการเ
 Xของปัจจยัปล่ียนแปลงร้อยละการเ  

     
 ดงันั้น หากเราพิจารณา ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ก็จะหมายถึง ค่าท่ีใชว้ดัร้อยละ
ของการเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ต่อร้อยละของการเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินคา้ชนิดท่ีก าลงัพิจารณา เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง (Case and Fair, 
2007) และมกัน าค่าสัมบูรณ์ของค่าท่ีค  านวณได้น้ีไปวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อไป แต่ตอ้ง
ตระหนักว่า ตามกฎของอุปสงค์ ปริมาณเสนอซ้ือจะแปรผกผนักับราคา (Mankiw, 2011) 
เพราะฉะนั้น ร้อยละการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้ง 2 จะมีทิศทางตรงกนัขา้ม แมค้่าสัมบูรณ์ของค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจะมีค่าบวกก็ตาม เม่ือเป็นเช่นน้ี เราก็จะแปลความได้ว่า ถ้าค่า
สัมบูรณ์ของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่ามากกว่า 1 ร้อยละความเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณเสนอซ้ือจะมากกว่าร้อยละความเปล่ียนแปลงของราคา ถ้าเท่ากับ 1 ร้อยละความ
เปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือจะเท่ากบัร้อยละความเปล่ียนแปลงของราคา และ ถา้อยูร่ะหวา่ง 0 
กบั 1 ร้อยละความเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือจะนอ้ยกวา่ร้อยละความเปล่ียนแปลงของราคา 
ซ่ึงค่าสัมบูรณ์ท่ีค  านวณได้จะบ่งบอกร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือ เม่ือราคา
เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ซ่ึงหลกัการเดียวกนัน้ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บัความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อ
ราคาสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ เพียงเปล่ียนตวัแปรท่ีใช้เป็น
ตวัหาร และไม่ตอ้งใส่ค่าสัมบูรณ์  
 เม่ือเป็นเช่นน้ี ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะหมายถึง การวดั
ร้อยละของการเปล่ียนแปลงปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้เม่ือราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมีการ
เปล่ียนแปลง (Baumol and Blinder, 2011) ซ่ึงหากทิศทางการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้ง 2 เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั (ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบวก) สินคา้ทั้งสอง
จดัเป็นสินคา้ทดแทนกนัได ้แต่หากทิศทางการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้ง 2 เป็นไปในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม (ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นลบ) สินคา้ทั้งสองจะ
จดัเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั (McConnell and Brue, 2005) 
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 ส่วนความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ก็จะใชว้ดัร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณ
เสนอซ้ือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของรายไดข้องผูบ้ริโภค (Baumol and Blinder, 2011) ค่าความ
ยดืหยุน่น้ี หากมีค่าเป็นบวก จะสะทอ้นถึงการบริโภคท่ีจะมีมากข้ึนเม่ือรายไดม้ากข้ึน (ปัจจยัทั้งสอง
เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั) ซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์จะเรียกสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัน้ีวา่ สินคา้ปกติ แต่
ถา้ค่าความยดืหยุน่น้ีมีค่าเป็นลบก็จะบ่งบอกวา่ ปริมาณการบริโภคจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรง
ขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของรายได ้ซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์จะเรียกสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัน้ีวา่ สินคา้ดอ้ย
คุณภาพ (McConnell and Brue, 2005) 
 ส าหรับ การประยุกตใ์ชห้ลกัการของความยืดหยุน่เพื่อการวิเคราะห์เกมท่ีมีลกัษณะเหมือน
หรือคลา้ยกบัสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยนั้น มีผูว้ิเคราะห์ไวอ้ยา่งกวา้งขวาง การวดัความยืดหยุน่
ของอุปสงค์ต่อราคานั้น จะเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ด้านราคา รวมถึงการวางแผนรายได้
และก าไรของหน่วยงานท่ีออกสลาก Forrest, Gulley, and Simmons (2000) ใชข้อ้มูล 3 ปี นบัตั้งแต่
การเร่ิมด าเนินการของ United Kingdom National Lottery เพื่อประมาณการค่าความยืดหยุน่ของอุป
สงคต่์อราคา โดยใชว้ิธี Two Stage Least Squares พบวา่ในระยะสั้นมีค่า 0.66 (ในรูปค่าสัมบูรณ์) 
และในระยะยาวจะมีค่า 1.03 (ในรูปค่าสัมบูรณ์) ในขณะท่ี Farrell, Morgenroth, and Walker (1999) 
ใชข้อ้มูลเดียวกนั ประมาณค่าความยืดหยุ่นโดยใชส้มการอนุกรมเวลา ไดค้่าความยืดหยุน่ในระยะ
สั้นท่ี 1.04 (ในรูปค่าสัมบูรณ์) และ ในระยะยาวท่ี 1.55 (ในรูปค่าสัมบูรณ์) โดยผลงานทั้งสองให้
ความหมายของระยะสั้นไวว้่าเป็นช่วงเวลาท่ีผูซ้ื้อตอบสนอง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ กล่าวไดว้่า
เป็นช่วงระยะเวลาปรับตวัหลงัการก่อตั้ง United Kingdom National Lottery นัน่เอง ส่วนระยะยา
วจะเป็นช่วงเวลาท่ีผูซ้ื้อตอบสนองโดยเฉล่ีย หรือกล่าวไดว้่าเป็นช่วงระยะเวลาหลงัจากผ่านการ
เรียนรู้ต่างๆ แลว้ แต่อย่างไรก็ดี ผลงานทั้งสองน้ีไดใ้ห้นยัท่ีส าคญัเก่ียวกบัค่าความยืดหยุ่นของอุป
สงคต่์อราคากล่าวคือ ค่าสัมบูรณ์ของค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาท่ีมีค่าประมาณ 1 สะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใตเ้ง่ือนไขของรางวลัท่ีจะตอ้งจ่ายออก กบัราคาสินคา้ 
ของ United Kingdom National Lottery เพื่อการหารายไดใ้ห้ไดม้ากท่ีสุดนัน่เอง นอกจากน้ี Lee, 
Lin, and Lai (2010) ค านวณค่าสัมบูรณ์ของค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา ส าหรับ Taiwan 
Lotto Game ได ้0.382 ในขณะท่ี Gulley and Scott (1993) ค านวณได ้0.19 ส าหรับ Massachusetts 
Megabucks Lotto Game และ Yuan (2011) ค านวณได ้0.25 ส าหรับ Canadian 6/49 Lotto Game ซ่ึง
ค่าสัมบูรณ์ของค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาท่ีนอ้ยกวา่ 1 สามารถให้นยัไดว้า่ รัฐบาลอาจหา
รายได้จากการออกสลากได้เพิ่มข้ึนหากมีการจดัการอย่างเหมาะสมระหว่างโครงสร้างราคากับ
รางวลัท่ีจะตอ้งจ่ายออก 
 ส าหรับการวดัความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีประโยชน์ในการ
วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของยอดขาย ซ่ึงโดยทัว่ไปมี 2 กรณี กรณีแรก หากมีการเปล่ียนแปลงราคา
ของสินคา้ท่ีใชแ้ทนกนัได ้จนท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเปรียบเทียบและเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีมีราคา
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ถูกกวา่ กรณีน้ีจะเรียกวา่สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั ส่วนกรณีท่ี 2 หากมีการเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้
และบริการ จนท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือสินคา้อีกชนิดหน่ึงท่ีตอ้งใช้คู่กนัไป
ด้วย จะเรียกกรณีน้ีว่า สินค้าท่ีใช้ประกอบกนั ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็มีอยู่หลายเร่ือง เช่น 
Forrest, Gulley, and Simmons (2004) ไดศึ้กษาระดบัของการทดแทนกนัของเกมท่ีด าเนินการโดย 
United Kingdom National Lottery แต่ไม่พบระดบัของการทดแทนท่ีมีนยัส าคญั Lin and Lai (2006) 
ก็ไดผ้ลลพัธ์ในลกัษณะเดียวกนัจากขอ้มูลของ Taiwan Lottery ในท านองเดียวกนั Cook and 
Clotfelter (1993) ไม่พบวา่ เกมท่ีมีรางวลัในลกัษณะสะสมจากงวดก่อนๆ ท่ีไม่มีผูถู้กรางวลั จะมีผล
ต่อยอดขายของเกมอ่ืนๆ ในขณะท่ี Forrest, Gulley, and Simmons (2010) พบระดบัของการทดแทน
กนั และการใชป้ระกอบกนั ของเกมท่ีมีลกัษณะอยา่งเดียวกบัสลากกินแบ่งรัฐบาล Mason, Steagall, 
and Fabritius (1997) พบวา่ เกมอยา่งนอ้ย 2 เกม ของ มลรัฐ Florida มีการทดแทนกนัอยา่งเห็นได้
ชดั ส่วน Purfield and Waldron (1999) พบระดบัของการใชป้ระกอบกนัของเกมต่างๆ ท่ีออกโดย 
The Irish National Lottery 
 ส่วนในกรณี ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ จะใช้วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ
ยอดขายเม่ือรายไดข้องผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลง หากประยกุตใ์ชก้บันโยบายสาธารณะ ก็มกัจะใช้
วดัความสามารถในการจ่ายของประชาชน เพื่อซ้ือสินคา้และบริการจากภาครัฐ หรือใช้วิเคราะห์
ความเหมาะสมของนโยบายภาษี ส าหรับกรณีของสลากกินแบ่งรัฐบาล ถา้เราพิจารณาให้ละเอียดจะ
พบว่า ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั จะมีค่าน้อยกวา่ราคาสลากเสมอ นัน่ก็หมายความว่า ในระยะยาว ผู ้
ซ้ือสลากจะตอ้งขาดทุนอยา่งแน่นอน ดงันั้น หากมองในมุมน้ี สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือภาษีรูปแบบ
หน่ึง (Oster, 2004) การเก็บภาษีไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด แต่ทว่าไม่เหมาะสม หากเก็บจากผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถจะจ่ายได ้หรือมีความสามารถในการจ่ายต ่า และไม่ไดเ้ก็บ หรือเก็บในสัดส่วนท่ีนอ้ย
กวา่จากผูท่ี้สามารถจะจ่ายได ้ภาษีในลกัษณะน้ีมีคุณสมบติัของการถดถอย ซ่ึงไม่เป็นธรรม และไม่
พึงปรารถนาส าหรับใช้ด าเนินนโยบายสาธารณะ (Clotfelter and Cook, 1989) หากค านวณค่าความ
ยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดส้ าหรับกรณีภาษีซ่ึงมีคุณสมบติัของการถดถอยน้ี ค่าความยืดหยุน่ของ
อุปสงคต่์อรายไดจ้ะมีค่านอ้ยกวา่ 1 ซ่ึงหลกัฐานของการถดถอยในเกมท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ย
กบัสลากกินแบ่งรัฐบาลก็สามารถพบไดท้ัว่ไป (Kramer, 2010; Clotfelter, 1979; Suits, 1977; 
Garrett and Coughlin, 2009) 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงของความยืดหยุน่ของอุปสงค์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วง
ก่อน และหลงัการประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการควบคุมไม่ให้มี
การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาคู่ละ 80 บาท โดยใชผู้ซ้ื้อท่ีเป็นคนงานก่อสร้างในเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา  
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ระเบียบวธีิวจัิย 
ขอ้มูล  
 ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีไดม้าจากการสืบคน้จากเอกสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การก่อสร้าง และจากการส ารวจโดยตรงท่ีท าข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
ก่อนท่ีราคาขายสลากจะถูกควบคุม และวนัท่ี 30 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลงัจากท่ี
ราคาขายสลากถูกควบคุมแลว้ 

 คนงานก่อสร้างท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานก่อสร้างท่ีหนา้งานจริงในทอ้งท่ี
เขตภาษีเจริญในช่วงเวลาส ารวจ และรับค่าตอบแทนเป็นรายวนั โดยงานท่ีท านั้นเป็นของเอกชน 
และไดข้ออนุญาตก่อสร้างอยา่งถูกตอ้งจากทางราชการ  

    การคะเนจ านวนคนงานก่อสร้างดงักล่าว ใช้ขอ้มูลพื้นท่ีก่อสร้างของส านักงานเขตภาษี
เจริญ ทั้งประเภทอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน โดยประมาณวา่การก่อสร้างแต่ละแห่ง
จะใช้เวลาตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตก่อสร้างท่ี 1 ปี หากการส ารวจเร่ิมท าในเดือนมิถุนายน 2557 
ดงันั้น จะตอ้งทราบพื้นท่ีก่อสร้าง 1 ปี ก่อนหน้าการส ารวจ ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลพื้นท่ี
ก่อสร้างในทอ้งท่ีเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 มีพื้นท่ีก่อสร้างรวม 
52,865 ตารางเมตร (ส านกังานเขตภาษีเจริญ, 2556ก; ส านกังานเขตภาษีเจริญ, 2557ก) นอกจาก
พื้นท่ีก่อสร้างแล้วจะตอ้งทราบพื้นท่ีก่อสร้างต่อคนงานด้วย จึงจะสามารถค านวณจ านวนคนงาน
ก่อสร้างในเขตภาษีเจริญได้ จากการให้ขอ้มูลของคุณนรินทร์ วุฒิเดช นายช่างโยธาช านาญงาน 
ส านกังานเขตภาษีเจริญ ท าให้ทราบวา่การก่อสร้างในทอ้งท่ีเขตภาษีเจริญโดยทัว่ไปถา้ขออนุญาต
ก่อสร้างประมาณ 200 ตารางเมตร ผูรั้บเหมาจะใชค้นงานก่อสร้างประมาณ 10 คน (นรินทร์ วุฒิเดช, 
2557) และจากการใหข้อ้มูลของคุณพฐัวร พรมศิริ วศิวกรประจ าโครงการก่อสร้างอาคารพกัอาศยั 4 
ชั้น ซอยเพชรเกษม 36 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท่ีวา่ โดยเฉล่ียเขาจะใชค้นงาน 1 คนต่อการ
ก่อสร้าง 1 งานท่ีมีพื้นท่ี 25 ตารางเมตร (พฐัวร พรมศิริ, 2557) นอกจากน้ี สถิติประสิทธิภาพคนงาน
ในการท างานก่อสร้าง (ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ , 2548) ให้
ขอ้มูลท่ีสามารถค านวณค่าเฉล่ียของพื้นท่ีก่อสร้างต่อคนงานไดท่ี้ประมาณ 14 ตารางเมตรต่อคน น า
ขอ้มูลพื้นท่ีก่อสร้างต่อคนงานทั้ง 3 มาหาค่าเฉล่ียได ้19.67 ตารางเมตรต่อคน ดงันั้น จากพื้นท่ี
ก่อสร้างรวม 52,865 ตารางเมตร และพื้นท่ีก่อสร้างต่อคนงาน 19.67 ตารางเมตรต่อคน สามารถ
คะเนจ านวนคนงานก่อสร้างในทอ้งท่ีเขตภาษีเจริญส าหรับช่วงเวลาส ารวจไดท่ี้ 2,688 คน 

 เม่ือไดจ้  านวนคนงานก่อสร้างแลว้ ขั้นต่อไปคือการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง งานวิจยั
น้ีใชต้ารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนร้อย
ละ 10 ซ่ึงแนะน าให้ใช้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างอยา่งนอ้ยท่ี 97 ตวัอยา่ง จากนั้น น ารายช่ือผูไ้ดรั้บ
อนุญาตก่อสร้าง (ส านกังานเขตภาษีเจริญ, 2556ข; ส านกังานเขตภาษีเจริญ, 2557ข) มาสุ่มเลือก ซ่ึง
จะทราบต าแหน่งของสถานท่ีก่อสร้าง และเม่ือไปถึงสถานท่ีก่อสร้างแลว้ ก็สุ่มเลือกคนงานก่อสร้าง
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อีกคร้ังหน่ึงเพื่อสอบถามขอ้มูล จากการด าเนินการดงักล่าวปรากฏวา่ การส ารวจเม่ือวนัท่ี 29 ถึง 30 
มิถุนายน 2557 ไดต้วัอยา่งมาทั้งส้ิน 136 ตวัอยา่ง และการส ารวจเม่ือวนัท่ี 30 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 
ไดต้วัอยา่งมาทั้งส้ิน 140 ตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 งานวิจยัน้ีได้น าสมการอุปสงค์ของเกมท่ีมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ท่ีปรากฏใน Oster (2004)  Papachristou (2006)  Geronikolaou and Papachristou (2007)  
Yuan (2011)  และ Forrest, Gulley, and Simmons (2000) มาปรับใช ้โดยลดความซบัซ้อนลงให้
เหลือแต่เพียงสมการพื้นฐาน ตวัแปรตามจะข้ึนกบัตน้แปรตน้ 3 ตวั ดงัแสดง 

 
     I) ,xyP ,xf(P      Q   ..................................................... (1) 

 
 โดยท่ี  Q   คือ จ านวนเงินท่ีกลุ่มตวัอยา่งจ่ายเพื่อซ้ือสลากในเดือนท่ีสอบถาม 
  Px  คือ ราคาต่อหน่วยของสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  Pxy คือ ราคาต่อหน่วยของสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (สินคา้ทดแทน หรือ สินคา้ท่ีใช้

                ประกอบกนั) 
  I     คือ รายไดต่้อวนัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 จากสมการพื้นฐาน สามารถแปลงเป็นสมการถดถอยส าหรับการประมาณการ ซ่ึงมีตวัแปร

ตน้ท่ีสนใจ 3 ตวัพร้อมสัมประสิทธ์ิ b หากมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลกระทบถึงตวัแปรตาม สมการประมาณ
การจะแสดงผลกระทบนั้นในรูปค่าความคลาดเคล่ือน e  

  
     e   ) I ln( I  b )xyln(P xy  b )xln(P x  b 0   b   lnQ   .................. (2) 

 
 โดยสามารถตั้งสมมติฐานไดว้า่   
  H0:  ค่าสัมประสิทธ์ิ b ของตวัแปรท่ีพิจารณามีค่าไม่แตกต่างจากศูนย ์
  H1:  ค่าสัมประสิทธ์ิ b ของตวัแปรท่ีพิจารณามีค่าแตกต่างจากศูนย ์   
   
 หากทดสอบแลว้มีนยัส าคญัเพียงพอท่ีจะปฏิเสธ H0 ค่าสัมประสิทธ์ิ b ก็จะมีความหมาย ถา้

เราใช้วิธีการทางแคลคูลสักบัสมการท่ี (2) โดยหาผลต่างเชิงอนุพนัธ์รวมทั้งสองขา้งของสมการ
เทียบกบัตวัแปรตน้ทีละตวั จะพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิ b ก็คือค่าความยดืหยุน่นัน่เอง โดยท่ี 
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    =  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา 
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  =  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

                    
I
I 

  
Q
Q

      Ib





       =  ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้

  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจทั้งสองคร้ังถูกน ามาวิเคราะห์ดว้ยสมการท่ี (2) เพื่อหาค่าความ
ยดืหยุน่ส าหรับกรณีก่อนราคาขายสลากถูกควบคุม และ กรณีหลงัราคาขายสลากถูกควบคุม ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล แสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1  รายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
 กรณีก่อนราคา

ขายสลากถูก
ควบคุม 

กรณีหลงัราคา
ขายสลากถูก
ควบคุม 

ความ
เปล่ียนแปลง  

ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อ
ราคา bx  

-0.281* 
(-2.420) 

-0.324** 
(-2.468) 

-0.043 
 

ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อ
ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง bxy 

0.467 
(1.067) 

-0.288 
(-1.556) 

-0.755 

ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อ
รายได ้bI 

0.306* 
(2.016) 

0.417* 
(2.319) 

0.111 

ค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการ
ตดัสินใจ r2 

0.488 0.526  

จ านวนตวัอยา่ง N 136 140  
ท่ีมา : ค านวณโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ   
* หมายถึงมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.10 หรือดีกวา่   ** หมายถึงมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 หรือดีกวา่    
ตวัเลขในวงเล็บคือค่าสถิติ t  
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 จากตารางท่ี 1 จะเห็นวา่ ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา ทั้งกรณีก่อน และกรณีหลงั
การควบคุมราคา มีนยัส าคญัทางสถิติ หากพิจารณาค่าสัมบูรณ์จะพบวา่ มีค่าเพิ่มข้ึน จาก 0.281 เป็น 
0.324 เปล่ียนแปลงไป 0.043 อยา่งไรก็ดี ทั้งสองกรณีมีค่าสัมบูรณ์ของค่าความยดืหยุน่ของอุปสงค์
ต่อราคาท่ีนอ้ยกวา่ 1 ซ่ึงแสดงวา่อุปสงคต่์อราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความยดืหยุน่ต ่า ดงันั้น 
แมร้าคาขายสลากจะถูกควบคุม ร้อยละความเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือจะนอ้ยกวา่ร้อยละ
ความเปล่ียนแปลงของราคาอยูเ่ช่นเดิม    
 ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งกรณีก่อน และกรณีหลงัการ
ควบคุมราคา ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ท าใหเ้ราไม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษส์ าหรับการวิเคราะห์ แต่
อยา่งไรก็ดี ผลลพัธ์ท่ีไดม้าก็แสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของทิศทาง จากค่าบวก (+0.467) อนั
แสดงถึงการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัระหวา่งราคาของสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณ
ความตอ้งการซ้ือสลาก มาเป็นค่าลบ (-0.288) ซ่ึงแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม  
  ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ทั้งกรณีก่อน และกรณีหลงัการควบคุมราคา มี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยเปล่ียนแปลงจาก 0.306 เป็น 0.417 เพิ่มข้ึน 0.111 ซ่ึงทั้งสองกรณี แสดงให้
เห็นถึงสัดส่วนความเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือท่ีนอ้ยกวา่สัดส่วนความเปล่ียนแปลงของ
รายได ้ 
 
บทสรุป 
 งานวจิยัน้ีพบวา่ อุปสงคต่์อราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความยืดหยุน่ค่อนขา้งต ่า ซ่ึงบ่ง
บอกวา่ ผูซ้ื้อสลากท่ีเป็นคนงานก่อสร้างในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไม่ตอบสนองเท่าท่ีควร
ต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง นัน่คือ สัดส่วนความเปล่ียนแปลงของอุปสงคจ์ะค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบั
สัดส่วนของราคาท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาในช่วงก่อนและ
หลงัการควบคุมราคาสลากมีค่าท่ีใกล้เคียงกนั ท าให้ความแตกต่างของค่าสัมบูรณ์ของค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของทั้งสองกรณีมีค่าน้อยมาก จนไม่อาจถือได้ว่าพฤติกรรมการซ้ือ
สลากมีการเปล่ียนแปลง เป็นตน้วา่หากราคาของสลากเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 10 ความแตกต่างกนั
ของอุปสงคท่ี์เปล่ียนแปลงระหวา่งก่อนและหลงัการควบคุมราคาจะมีเพียงร้อยละ 0.43 ซ่ึงนอ้ยมาก 
ดงันั้น การใช้ราคาเพื่อเป้าหมายในการก าหนดพฤติกรรมการซ้ือสลากอาจไม่เหมาะสม แต่หากจะ
มองในกรณีการป้องกนัการขายสลากเกินราคา ท่ีไม่ต้องการให้ผูข้ายเอารัดเอาเปรียบผูซ้ื้อ การ
ควบคุมราคาไวเ้สียแต่ตน้ทางก็น่าจะเป็นประโยชน์ เพราะการท่ีค่าสัมบูรณ์ของค่าความยืดหยุน่ของ
อุปสงค์ต่อราคามีค่านอ้ยกว่า 1 มาก จะเป็นแรงจูงใจให้ผูข้ายข้ึนราคาขายสลากต่อไป เพื่อให้ได้
รายรับท่ีมากท่ีสุดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ดว้ยราคาท่ีสูงข้ึนสามารถชดเชยอุปสงคท่ี์หดหายไปได้
อยา่งคุม้ค่า  
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 ในกรณี ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัน้ีไม่พบหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ แต่ถา้จะพิจารณาเฉพาะค่าสัมประสิทธ์ิ bxy ก็จะพบว่า เคร่ืองหมายแสดงทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของ bxy เปล่ียนจากค่าบวกซ่ึงเป็นกรณีก่อนการควบคุมราคา มาเป็นค่าลบซ่ึงเป็นกรณี
หลังการควบคุมราคา ดังนั้น ถ้า สมมุติว่า bxy ทั้ งกรณีก่อนการควบคุมราคา และกรณีหลังการ
ควบคุมราคา มีนยัส าคญั เราก็สามารถแปลความไดว้่า ก่อนการควบคุมราคา ผูซ้ื้อมีแนวโน้มท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมการซ้ือสลากแบบสินคา้ทดแทน ซ่ึงก็หมายความว่าอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณเสนอซ้ือของสินคา้ท่ีพิจารณาจะมีทิศทางตรงขา้มกนั (สินคา้ชนิดหน่ึงปริมาณเสนอซ้ือจะมี
อตัราท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีสินค้าอีกชนิดหน่ึงปริมาณเสนอซ้ือจะมีอตัราท่ีลดลง โดยผูซ้ื้อจะเพิ่ม
ปริมาณเสนอซ้ือในสินคา้ท่ีมีราคาถูกกวา่ เพื่อทดแทนสินคา้ท่ีมีราคาแพงกวา่) หรือกล่าวไดว้า่ ผูซ้ื้อ
จะเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ท่ีมีลกัษณะทดแทนได)้ เป็น
ตน้วา่ สลากกาชาด สลากออมสิน สลากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือแม้
กระทั้ง เกมตวัเลขท่ีผิดกฎหมายต่างๆ เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น ตามแต่ท่ีสินคา้ใดจะมีราคาท่ี
น่าซ้ือกว่ากนั (มีราคาขายท่ีถูกกว่าในมุมมองของผูซ้ื้อ) แต่เม่ือราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาลถูก
ควบคุม (นัน่คือ สลากมีราคาต ่าลง) ผูซ้ื้อมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมการซ้ือสลากแบบสินคา้ใช้
ประกอบกนั (อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเสนอซ้ือของสินคา้ท่ีพิจารณาจะมีทิศทางเดียวกนั 
กรณีน้ี ตามกฎของอุปสงค์ เม่ือราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาลลดลง จะเป็นเหตุให้ปริมาณเสนอซ้ือ
ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มข้ึน และจากพฤติกรรมแบบสินคา้ใช้ประกอบกนั จะท าให้ปริมาณ
เสนอซ้ือของสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มข้ึนด้วย) กล่าวคือ ผูซ้ื้อจะซ้ือสินคา้ทั้งสองชนิดในอตัราท่ี
เพิ่มข้ึน คือซ้ือทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล และสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ไดเ้ลือกท่ีจะซ้ืออย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือจากตวัอย่างสินคา้ขา้งตน้ อาจกล่าวให้เห็นภาพได้ว่า ในกรณีพฤติกรรมแบบสินคา้ใช้
ประกอบกนัน้ี ผูซ้ื้อจะซ้ือทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล และ สลากกาชาด หรือ สลากออมสิน หรือ สลาก
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ เกมตวัเลขท่ีผิดกฎหมายต่างๆ ไปพร้อมๆ 
กนั ซ่ึงน่าจะท าให้รายจ่ายของผูซ้ื้อเพิ่มสูงข้ึนในรายการท่ีเก่ียวกบัสลากกินแบ่งรัฐบาล เกมท่ีมี
ลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกบัสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จนอาจไปเบียดบงัรายจ่ายของสินคา้จ าเป็นชนิดอ่ืน  
 ส าหรับกรณีการเปล่ียนแปลงของค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้พบวา่มีค่าเพิ่มข้ึน 
กรณีก่อนการควบคุมราคา ค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดมี้ค่า 0.306 และเพิ่มข้ึนเป็น 0.417 
เม่ือราคาสลากถูกควบคุมแลว้ อยา่งไรก็ดี ค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรายได ้ของทั้งสองกรณีมี
ค่านอ้ยกวา่ 1 ซ่ึงแสดงวา่สัดส่วนการซ้ือสลากของผูมี้รายไดสู้งมีนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้  ่า อนัน ามาซ่ึง
ขอ้กล่าวหาของภาษีถดถอย แต่อย่างไรก็ดี เม่ือราคาสลากถูกควบคุมแลว้ ค่าความยืดหยุ่นของอุป
สงคต่์อรายไดมี้ค่าเพิ่มข้ึน ช้ีใหเ้ห็นวา่สัดส่วนของผูมี้รายไดสู้งท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือสลากเพิ่มมาก
ข้ึน นัน่คือปัญหาภาษีถดถอยไดบ้รรเทาลงภายหลงัการควบคุมราคาสลาก และเน่ืองจาก ส านกังาน
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สลากกินแบ่งรัฐบาลมีการบริการจดัการใหร้างวลัมีการจ่ายออกในอตัราคงท่ีทุกงวด ดงันั้น การเพิ่ม
รางวลัให้สูงข้ึนก็น่าจะให้ผลคล้ายกบัการควบคุมราคาสลาก อนัจะส่งผลให้ปัญหาภาษีถดถอย
บรรเทาลงไดเ้ช่นกนั จึงเป็นกรณีท่ีน่าคน้ควา้เพื่อหาหลกัฐานเชิงประจกัษม์าสนบัสนุนต่อไป      
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การพฒันาการบริหารจัดการและการพฒันาผลติภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปผลติภัณฑ์ไหมของ
จังหวดัชัยภูม ิ

The Development of Management and Development of Silk Products by the Silk 
Cluster in Chaiyaphum Province 

 
ประภาศรี  ถนอมธรรม 

  
บทคัทย่อ 

การวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ไหมของจงัหวดัชยัภูมิ” มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1.) เพื่อให้เกิดการพฒันาการบริหารจดัการโดย
การสร้างองค์ความรู้  รวมถึงการรวบรวมจดัระบบการบริหารจดัการของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหม
ของจงัหวดัชยัภูมิ  2.) เพื่อให้เกิดการพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหมของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหม
ของจงัหวดัชัยภูมิ  ประชากรเป็น  สมาชิกของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหมของจงัหวดัชัยภูมิ  กลุ่ม
ตวัอยา่งคือสมาชิกท่ีเขา้รับการอบรมและให้ค  าปรึกษาแนะน าทั้งหมดจ านวน 21 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การประชุมกลุ่มยอ่ย แบบสัมภาษณ์  สถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า ผลจากการจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อหารูปแบบของการพฒันาการ
บริหารจดัการและการพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิและเพื่อจดัการ
ถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวแก่กลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่ไดรู้ปแบบของการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด 2 ส่วน
คือ การพฒันาการบริหารจดัการและการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การพฒันาการบริหารจดัการ 
การพฒันาการบริหารจดัการของโครงการพฒันาการบริหารจดัการและการพฒันาผลิตภณัฑ์

ของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ  เพื่อการประชุมทบทวนการด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์

ไหมของจงัหวดัชยัภูมิ  ด าเนินการประชุมเพื่อวเิคราะห์  SWOT Analysis  ของกลุ่มแปรรูป 
ผลิตภณัฑ์ไหมของจงัหวดัชัยภูมิ    เพื่อทราบแนวทางของการวางแผนในการการพฒันาการบริหาร
จดัการและการพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ  
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จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ  เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อให้
สอดคลอ้งและน ามาใชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการของกลุ่มให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของกลุ่ม 

จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกของกลุ่ม   พร้อมทั้งการให้
ค  าปรึกษาแนะน า  เพื่อพฒันาการบริหารจดัการ และสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ  เช่น  การ
บริหารจดัการด้านการผลิต การบริหารจดัการด้านการตลาด  การคิดตน้ทุน การจดบนัทึกรายการ
ประจ าวนั การแยกหมวดตน้ทุนการผลิต การคิดงบก าไรขาดทุนและงบดล  เป็นตน้ โดยให้ค  าปรึกษา
แนะน าตามพื้นฐานของปัญหาและตามความตอ้งการของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ   

2.  การพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ    
จากการจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ  เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
แปรรูปผลิตภณัฑ์ไหมของจงัหวดัชยัภูมิ  เพื่อให้ไดต้น้แบบของผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาดในปัจจุบนั  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์  ท่ีประดิษฐ์จากวสัดุและเศษผา้ไหม  จาก
การระดมก าลงัสมองของสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหมของจงัหวดัชัยภูมิ  พบว่าปัญหาใหม่ท่ี
คน้พบคือกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น หรือกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือนอ้ย  คือไม่สามารถซ้ือผา้ไหมและผา้ไหมชุดท่ีมีราคา
แพงได ้  

สมาชิกในกลุ่มจึงตอ้งการผลิตสินคา้ท่ีสามารถใชว้สัดุเศษผา้ท่ีเหลือใชม้าสร้างมูลค่าเพิ่ม  และ
สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มวยัรุ่น และกลุ่มผูมี้ก าลงัซ้ือนอ้ยได ้ อีกทั้งยงัเป็นการ
สร้างรายไดเ้สริมจากวสัดุท่ีเหลือใชไ้ดอี้กดว้ย  ในท่ีประชุมจึงมีเสียงขา้งมากในการผลิตกระเป๋าใส่มือ
ถือ  กระเป๋าสตางค ์ กระเป๋าใส่ทิชชู  และชา้ง  จากวสัดุเศษผา้ไหมเหลือใช ้  
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Abstract 
The  research  study “The Development of Management and Development of Silk Products by the 
Silk Cluster in Chaiyaphum Province” have 2 purposes : 1). To achieve the knowledge of  
management development  by including gathering  system of  Silk  Cluster  in  Chaiyaphum  
Province.  2). To develop processing of Silk Cluster in Chaiyaphum province.    

The samples were obtained by voluntary participants of the  member of  Silk  Cluster in  
Chaiyaphum  Province. The number of  voluntary participants  were 21  persons.  

The tools that were used to collect data are from questionnaires, focus groupings, and 
interviews.  

The statistics used were mean and standard deviation.  
The  results  of  research were as  follows :   
The results of the workshop to find the style of management development and product 

development of silk cluster in Chaiyaphum province. The format of the operation consists of two 
parts : the development of management, product development. The details are as follows: 
1.Management  Development   
Management  development on the Development of  Management and Development of  Silk Products 
in Chaiyaphum Province had details as follows :  stage of the workshop to review the operation of the 
processing of silk  products in  Chaiyaphum Province  by conducting  meetings to analyze SWOT of  
the  silk  products in  Chaiyaphum  Province and to know the guidelines of the plan for the 
Development of Management and Development of  Silk Products by the Silk Cluster in Chaiyaphum 
Province. 
Gather knowledge of management  development  by ensuring  consistency  and  improving  the 
management  development  of the group in accordance with the problems and needs of the group. 
Transfer  knowledge and consult to the members of the group to meet  their  management 
development and operational support areas such as production  management,  marketing 
management, costs analysis , recording of the daily, classify the cost of  a manufactured  product, 
income statement, and balance sheet  etc.  The issue  of  each group were analyzed  and the 
orientation of counsel based on the problems and needs of the group. 
2. Product development of  Silk  Products  in Chaiyaphum Province. 
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Stage of  workshop to  find patterns and guidelines for the development of silk products in 
Chaiyaphum  Province and to get prototypes of products that meet the needs of today's market. In 
order to create value-added products fabricated from material and silk scraps. Brainstorming of the 
group member, the new concern was discovered. Customers, teens and lower income groups were not 
able to buy silk and silk dresses with affordable prices. 
Group members needed  a product that can  be used such as scrap materials leftover fabric to create 
added value, and to meet the needs of customers, such as  teenagers who have little purchasing power. 
Moreover, to create extra income  from waste materials as well. At the meeting, the majority   
produced  wallet, wallet bag, tissue  bag ,and elephants case made of  scrap materials. 
Keywords: Development  of  Management, Development of Silk Products 
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Statement of Problems 
 Silk  weaving of Thai people is a traditional knowledge obtained from their ancestors. 
Traditional weaving is valuable as it was inherited from generation to generation. In the past, 
traditional weaving was a way of agricultural life. For example, a mulberry tree  produces  silk for 
weaving, and framing. A way of agricultural community has shown their life depended  on 4  human 
base. (Kanyarat  Phipatvatchara, 2013) 
 Weaving wisdom is  not  only for wearing, but also preserving and  developing the cultural 
heritage of weaving from generation to generation. Weaving is a unique  and common occupation of 
rural people  In addition you can earn money through weaving  such as Phare–Va silk of Kalasin 
Province and Khab-Bua silk of Ubonratchatanee Province. (Praphasri Thanomtham and Co-authors, 
2013.) 
 Mad-Mee silk weaving in Chaiyaphum Province has developed since 1817 (200 years ago). 
Traditional weaving was inherited from generation to generation. History of weaving progressed 
since the province was established. Mae-Boonmee, the wife of the first governor of Chaiyaphum, 
taught how to weave Mad-Mee silk. Mad-Mee traditional weaving was inherited from Lao Luang 
Prapang ancestors.  Silk weaving was for their clothing and was handed over to their grandchildren. 
The  weaving design on the cloth showed an equate skill and beauty. The rural lifestyle helped their 
imagination to create a pattern of Mad-Mee silk such as Kho-Naree. (Kanyarat  Phipatvatchara, 2013) 

Silk Products of Silk Cluster in Chaiyaphum Province was established in July 2011 and was 
funded to support the initiation from the office of Nakorn Ratchasima Industrial Province due to the 
need to strengthen the management of community enterprise, which is silk cluster in Chaiyaphum 
Province  from upstream to downstream to promote the profession, and the community. When 
embarking on a weaving factory in Chaiyaphum Province was among the 37 participants from 
community groups, 24 groups made silk. 
(Research, The Development of Integration Industry. Raw silk products Nakonchai Burin: Nakorn 
Ratchasima Rajabhat University, 2011). 

The survey data showed member  of  Silk  Cluster their were interviewer  that (from the 
collection of data by interviewing members of the silk  cluster consists of 6  persons. Interviewer. The 
analysis found that the strength SWOT Analysis (Strengths) of silk cluster. The production of silk 
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was passed down from generation to generation. The grandparents transmitted their silk weaving 
knowledge  to the younger generation. It is considered a weaving culture of people in Chaiyaphum 
Province since the province was established. It has shown the beautiful skill of  weaving. Moreover 
the abundance of the soil contributed to the attainment of sericulture. Passed down from generation to 
generation  silk weaving became a popular occupation in the province. This helps technology to 
increase the efficiency of production, such as twisting machine and silk  relling , etc. It will be an 
opportunity to exchange their knowledge production. Thus, it will lead to lower production costs. 
(Praphasri Thanomtham and Co-authors, 2013.) 

The weaknesses (Weaknesses) of the silk cluster is lacking in the knowledge of market 
deployment and lack of product development to meet the needs of the market which could increase 
the channels of distribution and  could increase the price of goods. Moreover, the lack of effective 
management may affect the production and marketing of the group. Integration processing of silk  
cluster has shown the problem of management. Due to managing a group of enterprise, management 
authority may depend on the president or the secretary of the group who is made up of members who 
do not participate in management, and members who had no knowledge of the management, which is 
central to the operations and management in the community. The problem is the lack of development 
in order to bring the material processing that is applied to develop products which meet the needs of 
the market  and to increase the channels of distribution. ( Praphasri Thanomtham and Co-authors, 
2013.) 

 
Objectives  of  the research  
 This study is  aimed to : 

1). Achieve the knowledge of  management development  by  including  gathering  system of  
Silk  Cluster in Chaiyaphum Province.  

2). Product development of  Silk  Cluster  in Chaiyaphum Province.    
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Scope  of the  research 
This research is to improve the management development  and  product development of  the 

Silk Products by the Silk Cluster in Chaiyaphum Province. The scope of the research 
 is as follows: 

1. Population, samples, and people  who have been involved 
1. The members of the population are members of  the group. 

            2. The samples were members of the Silk Products of Silk Cluster in Chaiyaphum Province 
who are interested to be as participants. The chairman of the Chaiyaphum Industrial. The chairman of 
the Chaiyaphum Chamber of Commerce. Chaiyaphum Provincial Administration. 
            3. Those who have been involved for example, head of Silk Cluster ,community 
development, community leaders, administrators in schools. Chief of Textile Cluster in Chaiyaphum 
Province.  

2. The content 
1. The  development of  knowledge management which lead to the management of 

Silk Products of Silk Cluster in Chaiyaphum Province. 
2. The development of the Silk Products of Silk Cluster in Chaiyaphum Province 

3. The procedure  
3.1 Contextual study. Coordinating the relevant 
3.2 Study the context  of Silk Cluster in Chaiyaphum Province 
3.3 Conference for knowledge management. The research process is involved. 

(Participatory Action Research: PAR). 
3.4 The transfer of knowledge to the target audience 
3.5 Evaluation  Report and Publishing  

Research Methodology 
1. Samples  
The  samples  were members of the Silk Products of Silk Cluster  in  Chaiyaphum Province 

who are interested to be as participants.  
 2. Research Tool 

2.1 An in-depth interview (In Depth Interviewer) 
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2.2 Questionnaires  
2.3  Meeting  and  focus grouping 

 3. Collection  Data 
             3.1 Secondary storage (Secondary Data) with  respect to the development, 
management and product development by collecting books, academic  papers, research  reports,  
journal  articles and  resources on  the Internet. 
            3.2 Collecting  primary data (Primary Data) (a type of data stored from the origin of 
the data directly. It showed  an errors. But the data also  need  to gather, organize, interpret  and  
process so that they can  be used easily. Primary data are obtained from the individual sources. This 
type of data can be stored  Personal interviews (Personal Interview) or  may  be done individually or 
in  groups or discussion groups (Focus Through Group Discussion) by collecting  information  about 
the context of knowledge in the development, management and product development.  
 4. Data Analysis 
The Development of  Management and  Development of Silk Products by the Silk Cluster  in  
Chaiyaphum Province reviews that the research evaluation  satisfying  has three section namely. 1) 
The  evaluation of the satisfaction of the lecturer and consultant with the high level ( X  = 4.47, S.D. = 
0.51). 2) The evaluation of the satisfaction   of production development, the top three were the most 
satisfactory. The overall of training, create added value from waste material, and a modern and 
application, the satisfactory level is the highest level ( X  = 4.90, S.D. = 0.30),      ( X  = 4.76, S.D. = 
0.44), ( X  = 4.67, S.D. = 0.48), respectively.  3) The knowledge of the trainee after training, and a 
modern and application, the satisfactory level is the highest level ( X  = 4.90, S.D. = 0.30), and create 
added value from waste material, the satisfactory level is the highest level ( X  = 4.81, S.D. = 0.40). 
Conclusion  
The  research  study “The Development of Management and Development of Silk Products by the 
Silk Cluster in Chaiyaphum Province” showed that development of management and operational 
support areas such as  marketing, filing costs. Group members needed a product that can  be used 
such as scrap materials leftover fabric to create added value. And to meet the needs of customers, 
such as  teenagers who have little purchasing power. Moreover, the objective try to develop 
management and development of  products of Silk Cluster in Chaiyaphum Province, leads to promote 
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and encourage the conservation of cultural heritage of the province and the good of the future and 
prepare for the ASEAN  Economic Community.  
 
Results  
The  results  of  research were as  follows :   

The results of the workshop to find the style of management development and product 
development of silk cluster in Chaiyaphum Province. The format of the operation consists of  three 
parts : the of management development, product development, the evaluation of  satisfaction . The 
details are as follows:  

Management  Development   
Management  development on The Development of Management and   

Development of  Silk Products in Chaiyaphum Province had details as follows :   
 Stage workshop  
1.Review the operation of the processing of silk  products in  Chaiyaphum province. 
Conduct meetings to assess SWOT analysis of  the  silk  products in  Chaiyaphum  Province and 
show four parts  of  Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. 
The Strengths are  Mad-Mee silk local wisdom, population Chaiyaphum province has been weaving 
since 1817 (200 years ago). Traditional weaving  was inherited from generation to generation so it 
showed the beautiful skill of  weaving. Moreover, the province has many contributions  to the 
attainment of sericulture. Chaiyaphum province have Silk Products of Silk Cluster which was 
established in 2011.  The Weaknesses are the silk cluster is the lack in knowledge of market 
deployment and lack in product development to meet the needs of the market which  could increase 
the channels of distribution and  could increase the price of goods. In addition, the lack of effective 
management of the group. The Opportunities are budgets from the government. Threats are  policies 
which it tried to develop and  increase the production inconsistency. But some policies did not meet 
their needs.  
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2. Gather knowledge management development  
          2.1 Ensure consistency    
         2.2 Improve the management of the group in accordance with the problems and needs of the 
group. 
3. Transfer  knowledge to the members of the group  

 Management development and operational support areas such as  production  management, 
marketing  management, costs analysis , recording of the daily,  classify the cost of  a manufactured 
product, income statement, and balance sheet  etc.  The issue  of  each group were analyzed  and the 
orientation of counsel based on the problems and needs of the group. 

Product development of  silk  product in  Chaiyaphum Province. 
Stages of the Workshop  
1.To find patterns and guidelines for the development of silk products  in Chaiyaphum  

Province.  
2.To get prototypes of products that meet the needs of today's market. In order to create 

value-added products fabricated from material and silk scraps. Mobilization of  silk products in 
Chaiyaphum province. The new issue was discovered. Customers, teens and  lower income groups 
were not able to buy silk and silk dresses with affordable prices. 
Group members needed  a product that can  be used such as scrap materials leftover fabric to create 
added value. And to meet the needs of customers, such as  teenagers who have little purchasing 
power. 

3.To create extra income  from waste materials as well. Brainstorming of the group member, 
it had a majority to  produce wallet, wallet bag, tissue  bag ,and  elephants case made of scrap 
materials. 

The evaluation of  satisfaction  can  be classified  into  three  parts as follow : 
 1. Evaluation on lecturer and consultant 
 The  evaluation of the satisfaction of the lecturer and consultant with the high level ( X  = 
4.47, S.D. = 0.51).  The top three were the most satisfactory. The overall of training and consultant, 
and useful in the application of the group, the satisfaction level is the highest level ( X  = 4.86, S.D. = 
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0.31). Answer the question clearly and easy to understand, the satisfactory level is the highest level (
X  = 4.62, S.D. = 0.50). 
 2. Evaluation on production development 
 The  evaluation of the satisfaction of the lecturer and consultant with the high level ( X  = 
4.48, S.D. = 0.49).  The top three were the most satisfactory. The overall of training, create added 
value from waste material, and a modern and application, the satisfactory level is the highest level (
X  = 4.90, S.D. = 0.30), ( X  = 4.76, S.D. = 0.44), ( X  = 4.67, S.D. = 0.48), respectively. 
 3. Knowledge of the trainee 
 The  evaluation of the satisfaction of the lecturer and consultant with the high level ( X   = 
4.27, S.D. = 0.39).  The top three were the most satisfied. The overall of training and consultant, and 
a modern and application. Conclusion, knowledge of the trainee after training, and a modern and 
application, the satisfactory level is the highest level ( X  = 4.90, S.D. = 0.30), and create added value 
from waste material, the satisfactory level is the highest level ( X  = 4.81, S.D. = 0.40). 
Discussion  
The purpose of the study was to achieve  the knowledge of development of management by  
including  gathering system of  Silk Cluster in Chaiyaphum Province  and to  develop the processing 
of  of  Silk Cluster in Chaiyaphum Province. The findings clearly  suggest that  samples were 
obtained by voluntary participants of the  member of  Silk  Cluster in  Chaiyaphum  Province. The 
number of  voluntary participants  were 21  persons. The Strengths are  Mad-Mee silk local wisdom, 
population Chaiyaphum province has been weaving since 1817 (200 years ago). Traditional weaving  
was inherited from generation to generation so it showed the beautiful skill of  weaving. Moreover, 
the province has many contributions  to the attainment of sericulture. Chaiyaphum province have Silk 
Products of Silk Cluster which was established in 2011.  The Weaknesses are the silk cluster is the 
lack in knowledge of market deployment and lack in product development to meet the needs of the 
market which  could increase the channels of distribution and  could increase the price of goods. The 
success  of  Silk  Production, the group members  used  scrap materials leftover fabric to create added 
value and  to meet the needs of consumers. The research evaluation  includes the evaluation on 
lecturer and consultant, evaluation on production development , and knowledge of the trainee. 
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The  Recommendation  
1.The government sector should  reinforce  to  support  and  help  to  preserve a valued  knowledge to  
be maintained  from  generation  to generation. For example, provide a place  for  training in the 
university, impart  knowledge  to be taught  in  the university,  preserve the  cultural  heritage  of  
weaving  through  silk-waving contests involving people who have  the  passion for it. 
2. The government sector should be involved  to support  in The Development of Management and 
Development of Silk Products by the  Silk Cluster in Chaiyaphum Province. 
3.The government sector should  reinforce  to  support  Silk Cluster in Chaiyaphum Province  to 
promote and encourage the conservation of cultural heritage of the province and the good of the 
future and to prepare for the ASEAN Economic Community. 
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การพฒันาความเป็นนานาชาติในสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
แนวทางสู่สถาบันอดุมศึกษาไทย 

Internationalization Development in Hospitality and Tourism Education: 
Guidelines to Thai Higher Education Institutes 

 
อศัวนิ แสงพกิุล 

 

 
บทคัดย่อ  

แนวทางหน่ึงในการปรับตวัเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ
วตัน์และการแข่งขนัเสรีดา้นการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การพฒันาความเป็นนานาชาติใน
สถาบันอุดมศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดในด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยยงัไม่มีการน าเสนอในรายละเอียดท่ีชัดเจน ดังนั้น บทความน้ีต้องการ
น าเสนอให้เห็นถึงแนวทางการพฒันาความเป็นนานาชาติในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงแนวทางเหล่าน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อผูน้ าอุดมศึกษาในการพฒันาองค์กรไปสู่สถาบนัอุดมศึกษานานาชาติ ความรู้
จากบทความน้ีจะท าใหเ้ขา้ใจถึงแนวทางการพฒันาความเป็นนานาชาติในสถาบนัอุดมศึกษาไทยได้
ชดัเจนข้ึน  
 บทความน้ีไดน้ าเสนอองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาความเป็นนานาชาติของ
สถาบนัอุดมศึกษาไว ้4 ประการ คือ 1) ดา้นบุคลากร 2) นกัศึกษา 3) หลกัสูตร และ 4) ความร่วมมือ
กบัต่างประเทศ โดยองคป์ระกอบทั้ง 4 ถือว่าเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนความเป็น
นานาชาติ นอกจากนั้น ยงัไดน้ าเสนอแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติเชิงกลยุทธ์โดยอาศยั
ทฤษฎี IPO System Theory (input-process-output) เป็นกรอบแนวคิดร่วมกบัองคป์ระกอบพื้นฐาน
ทั้ ง 4 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นนานาชาติและสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได ้ 
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ค าน า 
 ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ของโลกปัจจุบนั รวมทั้งการเปล่ียนแปลง
และการแข่งขนัเสรีทางดา้นการศึกษาท่ีมีความเขม้ขน้และทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสถาบนัอุดมศึกษาของไทย  ท าให้ทุกสถาบนัการศึกษาจ าเป็นตอ้งเร่งปรับตวัและพฒันา
หลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตัน์และสามารถแข่งขนักบั
สถาบนัการศึกษาต่างประเทศได ้ปัจจุบนั สถาบนัอุดมศึกษาไทยไดพ้ฒันาการเรียนการสอนและ
เปิดหลกัสูตรนานาชาติในหลายสาขาวิชาเพื่อรองรับกบัความตอ้งการของตลาดท่ีก าลงัเติบโต ทั้ง
นกัศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีการเรียนการสอนในหลกัสูตรนานาชาติเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขนัสู่การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการพฒันาการศึกษาและศกัยภาพของสถาบนัอุดมศึกษาไทยให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดบันานาชาติ (Trent, 2012)  
 การโรงแรมและการท่องเท่ียว ก็เป็นอีกสาขาวิชาหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาไทยหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรนานาชาติในด้านน้ีกันมากข้ึน  
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียวควรให้ความส าคัญกับการ
พฒันาการเรียนการสอนใหมี้ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เพื่อรองรับกบัความตอ้งการ
ของตลาดท่ีก าลงัเติบโตและเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถดา้นภาษาและ
ทกัษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพในโลกของการแข่งขนั
ปัจจุบนั การส่งเสริมใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไทยพฒันาการศึกษานานาชาติส่งผลดีต่อประเทศชาติใน
หลายๆ ดา้น เช่น เป็นทางเลือกใหน้กัศึกษาไทยสามารถเลือกศึกษาต่อในประเทศแทนการไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการช่วยรักษาเงินตราไม่ให้ร่ัวไหลออกนอกประเทศ รวมทั้ง การศึกษา
นานาชาติยงัช่วยน ารายได้เขา้สู่ประเทศจากนักศึกษาต่างประเทศท่ีเขา้มาศึกษาในประเทศไทย 
ตลอดจนเป็นการพฒันามาตรฐานการศึกษาและศกัยภาพของสถาบนัอุดมศึกษาไทยให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนยก์ลางการศึกษานานาชาติในระดบัภูมิภาค 
 จากความส าคัญดังกล่าว บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการพฒันา
การศึกษานานาชาติและองค์ประกอบพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยในการพฒันาการศึกษานานานชาติในเชิงกลยุทธ์และ
สามารถแข่งขนักบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศได ้โดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่งในสาขาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นสาขาวิชาท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาความเป็นนานาชาติ โดย
ขอ้เสนอแนะจากบทความน้ีสามารถน าไปพฒันาและประยุกต์ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ
ในสาขาวชิาอ่ืนไดต้ามความเหมาะสม  
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องค์ประกอบพืน้ฐานในการพฒันาความเป็นนานาชาติ (Key Elements of Internationalization 
Development) 
 การพฒันาความเป็นนานาชาติของสถาบนัอุดมศึกษาไทย ส่ิงจ าเป็นและส าคญัท่ีสุดคือการ
ก าหนดปัจจยัหรือองค์ประกอบพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ ซ่ึงองคป์ระกอบ
เหล่าน้ีจะเป็นรากฐานและกลไกในการพฒันาการศึกษานานาชาติของสถาบนัการศึกษาต่อไป 
(Lavankural, 2013) อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมาขอ้มูลพื้นฐานหรือแนวคิดในเร่ืององคป์ระกอบพื้นฐาน
ในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาไทยยงัไม่มีการรวบรวมหรือน าเสนอใน
รายละเอียดท่ีชัดเจน ท าให้ขาดแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาการศึกษานานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จากการทบทวนงานวรรณกรรม รวมทั้งการประมวลแนวคิดและวิธีการ
ด าเนินงานในต่างประเทศ (Sharma & Roy, 1996; Haigh, 2002; Shetty & Rudell, 2002) สามารถ
น ามาสรุปและเสนอแนะเป็นแนวทางส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาไทยเพื่อพฒันาการศึกษานานาชาติ 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบหลกั (key elements) ไดแ้ก่ บุคลากร นกัศึกษา หลกัสูตร 
และความร่วมมือกบัต่างประเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะน าเสนอในหวัขอ้แนว
ทางการพฒันาความเป็นนานาชาติในสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียวในส่วนต่อไป 
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ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบพื้นฐานในการพฒันาความเป็นนานาชาติ 
องค์ประกอบ แนวทางการพฒันา / การด าเนินงาน 

1. บุคลากร 1.1 การสรรหา 
- การจา้งอาจารยท่ี์จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
- การใหทุ้นบุคลากรศึกษาต่อต่างประเทศ 
- การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นในต่างประเทศ 
- การจา้งอาจารยช์าวต่างประเทศ 
1.2 การส่งเสริม/พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
- การแลกเปล่ียนบุคลากรกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  
- การท าโครงการวจิยัร่วมกบันกัวจิยัต่างประเทศ  
- การเขียนบทความวชิาการร่วมกบันกัวชิาการต่างประเทศ 
- การน าเสนองานวจิยัในการประชุมนานาชาติ 
- การสมคัรสอบทุนวจิยัไปต่างประเทศ/การเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการต่างประเทศ 
- การเขียนต าราเป็นภาษาต่างประเทศ  

2. นักศึกษา 2.1  การจดัทศันศึกษาหรือดูงานต่างประเทศ 
2.2 การแลกเปล่ียนนกัศึกษากบัตา่งประเทศ 
2.3 การฝึกงานต่างประเทศ 
2.4 การส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ 
2.5 การใหทุ้นนกัศึกษาต่างประเทศมาศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษา 

3. หลกัสูตร / เนือ้หาวชิา 3.1 การเพ่ิมเน้ือหารายวชิาใหมี้ความเป็นนานาชาติ 
3.2 การเปิดสอนรายวชิาท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมมากวา่หน่ึงประเทศ 
3.3 การเปิดสอนภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง 
3.4  การพฒันาหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกบัสถาบนั
ต่างประเทศ 
3.5 การจดัท าหลกัสูตรร่วมกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 

4. ความร่วมมอื  
กบัต่างประเทศ 

4.1 ดา้นบุคลากร  
4.2 ดา้นนกัศึกษา  
4.3 ดา้นหลกัสูตร 
4.4 ดา้นอ่ืนๆ เช่น 
- การจดังานประชุมวชิาการนานาชาติร่วมระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 
-  โครงการวจิยัร่วมกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 
- ความร่วมมือกบัองคก์รต่างประเทศ 
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รูปแบบการศึกษานานาชาติในปัจจุบัน   
 จากการประมวลแนวคิดของการศึกษานานาชาติในปัจจุบนั สามารถแบ่งประเภทหรือ
รูปแบบการศึกษานานาชาติออกเป็น 3 รูปแบบ (Haigh, 2002; Shetty & Rudell, 2002; Naidoo, 
2006) ไดแ้ก่ 
1. การศึกษาในต่างประเทศ (study abroad) หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ
การศึกษา เช่น นกัศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศสหรัฐอมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย ฯลฯ หรือ 
อาจเป็นกรณีท่ีนกัศึกษาต่างประเทศเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยก็ได ้(หลกัสูตรนานาชาติ) ซ่ึง
การศึกษาในรูปแบบน้ีมีมานานแล้ว และเป็นรูปแบบหลกัของการศึกษานานาชาติในปัจจุบนัท่ี
นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ท่ีตนเองสนใจ ใน
การศึกษานานาชาติเรียกรูปแบบการศึกษาลกัษณะเช่นน้ีว่า ‘student mobility’ (first wave of 
internationalization)  
2. การเปิดหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (joint degree, double/dual 
degree) หมายถึง การท่ีผูเ้รียนไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ แต่จะเรียนหลักสูตร
นานาชาติภายในประเทศของตน ซ่ึงการเรียนหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบท่ีสองน้ี จะเป็น
หลักสูตรนานาชาติท่ีสถาบนัการศึกษาในประเทศ (home institute) พฒันาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ (foreign institute) ซ่ึงใบปริญญาท่ีได้รับอาจเป็นของสถาบนัใด
สถาบนัหน่ึงหรือทั้งสองสถาบนัก็ได้ ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาไทยบางแห่งได้เปิดหลักสูตร
นานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว เช่น 
มหาวิทยาลยัศิลปากร   (ร่วมกับ Perpignan University และ Institut Vatel, France) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ร่วมกับ Oklahoma State University, USA) 
มหาวิทยาลยันเรศวร (ร่วมกบั Southern Cross University, Australia) มหาวิทยาลยัรังสิต (ร่วมกบั 
CHN University, Netherlands) ซ่ึงการศึกษานานาชาติรูปแบบน้ีเรียกว่า ‘program mobility’ 
(second wave of internationalization)  
3. การจัดตั้ งวิทยาเขตในต่างประเทศ (offshore campus/branch campus) หมายถึง การท่ี
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศด าเนินการจัดตั้ งวิทยาเขตในอีกประเทศหน่ึง โดยผูเ้รียน (local 
students) ไม่จ  าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ตวัอย่างเช่น 
มหาวทิยาลยัจากออสเตรเลียอาจสนใจตอ้งการด าเนินการเปิดวิทยาเขตแห่งใหม่ในประเทศไทย ซ่ึง
ผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปศึกษาต่อถึงประเทศออสเตรเลีย แต่สามารถเรียนตลอดหลกัสูตรได้
ในประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนัการศึกษารูปแบบน้ีในสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียวยงัไม่มีการ
ด าเนินการในประเทศไทย ในการศึกษานานาชาติเรียกรูปแบบการศึกษาลกัษณะน้ีว่า ‘institution 
mobility’ (third wave of internationalization)  
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 จากการน าเสนอรูปแบบการศึกษานานาชาติทั้ง 3 รูปแบบในปัจจุบนั ผูเ้ขียนเห็นวา่แนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการพฒันาการศึกษานานาชาติส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาไทยในขณะน้ีน่าจะเป็น
รูปแบบแรกและรูปแบบท่ีสอง (student and program mobility) ซ่ึงในส่วนต่อไปจะเป็นการ
เสนอแนะแนวทางการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาไทยเพื่อให้เกิดการศึกษา
นานาชาติทั้งสองรูปแบบ 
 
แนวทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Guidelines to 
Internationalization Development in Hospitality and Tourism Education) 
 

 ในส่วนน้ีจะเป็นการน าเสนอแนวทางส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาไทยในการพฒันาหลกัสูตร
นานานชาติเชิงกลยุทธ์ (strategic management) โดยน าองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 (four key 
elements) ท่ีน าเสนอขา้งตน้จากตารางท่ี 1 มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัแนวคิดตามทฤษฎี IPO System 
Theory (Input-Process-Output) โดยจะน าเสนอในรูปแบบของกระบวนการพฒันาการศึกษา
นานาชาติอย่างเป็นระบบ (system process) เพื่อพฒันาความเป็นนานาชาติและศกัยภาพของ
สถาบนัอุดมศึกษาไทยใหส้ามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้ 
 
รูปแบบที ่1- การพฒันาหลกัสูตรนานาชาติโดยสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 จากการน าเสนอแนวคิดในดา้นองคป์ระกอบพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติดงัท่ี
กล่าวไปแล้ว (ตารางท่ี 1) ในมุมมองของผูเ้ขียนเห็นว่าองค์ประกอบพื้นฐานเหล่าน้ีน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบนัการศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ แต่ตอ้งการพฒันาหลกัสูตร
นานาชาติในสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนสู่การท างานใน
อนาคตและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานานาชาติของไทย ดงันั้น จึงได้น าทฤษฎี IPO System 
Theory (Input-Process-Output) เป็นกรอบแนวคิด ร่วมกบัองคป์ระกอบพื้นฐานทั้ง 4 โดยน ามาใช้
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาการศึกษานานาชาติ (system process) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ซ่ึง
จะท าใหเ้ขา้ใจและมองเห็นภาพแนวทางการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
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     Input           Process     Output 
 

 

 

 

 

       
     ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน ำไปพัฒนำและปรับปรงุ (feedback) 

 
ภำพที่ 1 แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรนำนำชำติโดยสถำบันอดุมศกึษำไทย (รปูแบบที่ 1) 

 

 จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายไดว้า่ สถาบนัการศึกษาควรก าหนดนโยบายและมีเป้าหมายท่ี
ชดัเจนในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ โดยเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส านกักิจการนานาชาติ (input) ในขณะเดียวกนั สถาบนัการศึกษาควรให้ความส าคญั
กบัการพฒันาความเป็นนานาชาติโดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ดา้น (process) 
ให้สมบูรณ์ โดยเลือกรูปแบบหรือแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายและ
ศกัยภาพของมหาวิทยาลยั ซ่ึงแนวทางท่ีน าเสนอน้ีจะสามารถช่วยพฒันาหลกัสูตรนานาชาติให้มี
คุณภาพและมาตรฐานได้ (output) นอกจากนั้น การพฒันาหลกัสูตรนานาชาติโดยอาศยักรอบ
แนวคิดจากทฤษฎี IPO System Theory จะท าให้เกิดขอ้มูลป้อนกลบัจากผูเ้รียน (feedback) มายงั
ผูบ้ริหารของสถาบันการศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการพฒันาหลักสูตร
นานาชาติใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป (Nyland, Mewett & Hartel, 2013).  
 ประโยชน์อีกประการหน่ึงของทฤษฎี IPO System Theory คือ หากพิจารณาในส่วนของ
กระบวนการ (process) หรือองค์ประกอบพื้นฐานการศึกษานานาชาติ จะพบว่าขั้นตอนน้ีมีส่วน
ส าคญัในการช่วยพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ (new product development) และสร้างความแตกต่างของ
หลกัสูตรจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ (product differentiation) กล่าวคือ หากสถาบนัการศึกษาให้
ความส าคญัและมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการพฒันาองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน โดยมุ่งพฒันา
คุณภาพ มาตรฐาน การน าเสนอโครงการใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง หรือการพฒันาหลกัสูตรให้มีลกัษณะ
โดดเด่นกว่าสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ เช่น คณาจารยเ์ป็นชาวต่างประเทศทั้งหมด การเรียนเนน้แบบ
กรณีศึกษา การมีสาขาวชิาใหเ้ลือกมากข้ึน (เช่น สาขาการโรงแรม การท่องเท่ียว การจดังานประชุม
และนิทรรศการ การจดัการธุรกิจการบิน การจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื) รวมทั้งการมีโครงการ
แลกเปล่ียนนกัศึกษากบัต่างประเทศ การจดัทศันศึกษาดูงานต่างประเทศในบางรายวิชา หรือการ
ฝึกงานในต่างประเทศ ตลอดจนมีการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ ส่ิงเหล่าน้ีหากมอง
ในดา้นการตลาดเปรียบเสมือนกระบวนการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ (modified or improved 
product) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ท าให้หลกัสูตรนานาชาตินั้นมีความใหม่

สถำบันอุดมศึกษำไทย 

- ก ำหนดนโยบำย, เป้ำหมำย, และ            

  กำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน 

- เตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ 

องค์ประกอบพ้ืนฐานการศึกษานานาชาติ 

- บุคลากร 

- นกัศึกษา 

- หลกัสตูร 

- ความร่วมมือกบัต่างประเทศ

ต่ำงประเทศ 

เปิดสอนหลักสตูรนำนำชำติที่มีคุณภำพ

และมำตรฐำน 

(กลุ่มเป้ำหมำย: นักศึกษำไทยและ

ต่ำงประเทศ) 
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ในมุมมองของผูเ้รียน (new to the markets/students) หรืออาจมีความแตกต่างจากสถาบนัการศึกษา
อ่ืนๆ (differentiation) และหากท าการตลาดเชิงรุกท่ีเหมาะสมในตลาดต่างประเทศ ก็จะท าให้เกิด  
‘student mobility’ ไดใ้นระดบัหน่ึง (นกัศึกษาต่างประเทศเดินทางศึกษาในประเทศไทย) ขอ้ดีของ
รูปแบบท่ีหน่ึง คือ เหมาะกับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กหรือขนาดกลางท่ีต้องการพฒันาหลักสูตร
นานาชาติ และการด าเนินงานของหลกัสูตรสามารถกระท าได้ง่าย อย่างไรก็ตามภาพลกัษณ์หรือ
ความน่าสนใจของหลกัสูตรอาจมีนอ้ยกวา่รูปแบบท่ีสอง ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป  
 
รูปแบบที ่2 - การพฒันาหลกัสูตรนานาชาติโดยร่วมมือกบัสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 ในส่วนของแนวทางท่ี 2 เป็นการพฒันาความเป็นนานาชาติให้มากข้ึน โดยมุ่งเน้นใน
รูปแบบ ‘program mobility’ ซ่ึงผูเ้ขียนขอน าแนวคิดท่ี จุฑามาศ วิศาลสิงห์ (2548) ไดเ้สนอไว ้น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ ซ่ึงแนวคิดของจุฑามาศประกอบดว้ย 3 ส่วนส าคญั คือ 
1) Import best practice and alliances 2) Tourism education providers และ 3) Export best practice 
and alliances ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
 
    Import best practice and alliances             Tourism education providers                  Export best practice 
and alliances 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 2 กำรพัฒนำหลักสตูรนำนำชำติร่วมกบัสถำบันต่ำงประเทศ 

(ที่มำ: จุฑำมำศ วิศำลสงิห์, 2548: 33) 

 

 จากภาพท่ี 2 หากพิจารณาในรายละเอียดในขั้นตอนท่ี 2 (tourism education providers) จะ
พบว่าแนวทางปฏิบัติหรือการด าเนินงานในส่วนน้ีของสถาบันการศึกษามีความสัมพนัธ์และ
เก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ตามท่ีผูเ้ขียนได้อธิบายไปแล้วขา้งต้น (ตารางท่ี 1) 
ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่องคป์ระกอบพื้นฐานทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลากร นกัศึกษา หลกัสูตร และ
ความร่วมมือกบัต่างประเทศ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับสถาบนัการศึกษาในการพฒันาไปสู่
ความเป็นนานาชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจุฑามาส ดงันั้น เพื่อน าเสนอเป็นแนวทางรูปแบบ
ท่ี 2 ผูเ้ขียนได้น าแนวคิดของจุฑามาศ วิศาลสิงห์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดจากทฤษฎี IPO 
System Theory และองค์ประกอบพื้ นฐานทั้ ง  4  โดยสามารถน า เสนอเป็นขั้ นตอน/
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

- Australia 
- USA 
- UK 
- NZ 
 - Netherlands, etc. 
 

- Improving degree of   
  internationalization  
- Internationalization of skills of    
  domestic students  
- Increase and attract international   
  students 
- Internationalization of curriculum  
  and faculty 
- International linkages 
 

- Vietnam 
- India 
- China 
- Cambodia 
 - etc. 
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--------> Competitive Advantages <------- 

Input         Process      Output 
             

 

 

 

 

      
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน ำไปพัฒนำและปรับปรงุ (feedback) 

 
ภำพที่ 3 แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรนำนำชำติร่วมกบัสถำบันกำรศกึษำต่ำงประเทศ  (รปูแบบที่ 2) 

(ดัดแปลงจำก จุฑำมำศ วิศำลสงิห์, 2548) 

     

 จากภาพท่ี 3  สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดว้่า ในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติในสาขาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียวของสถาบนัอุดมศึกษาไทย (เช่น สถาบนัการศึกษาขนาดใหญ่ หรือ 
สถาบนัการศึกษาท่ีมีความพร้อม) เพื่อพฒันาศกัยภาพและมาตรฐานการศึกษาและสามารถแข่งขนั
กับต่างประเทศได้นั้ น สถาบันการศึกษาอาจด าเนินการโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับ
สถาบนัการศึกษาต่างประเทศโดยรับเอาแนวทางปฏิบติัท่ีดีหรือความเป็นเลิศทางวิชาการจาก
ประเทศชั้นน าทางการศึกษา เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย ฯลฯ โดยการพฒันาหลกัสูตร
ร่วมกนั (inputs) ในขณะเดียวกนัก็มุ่งพฒันาองคป์ระกอบพื้นฐานทั้ง 4 ดา้น (process) ให้สมบูรณ์ 
เพื่อพฒันาคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และความเป็นนานาชาติให้เป็นท่ียอมรับของ
ต่างประเทศ ซ่ึงหลกัสูตรนานาชาติท่ีเปิดสอนนั้น (outputs) จะสามารถดึงดูดทั้งนกัศึกษาชาวไทย
และต่างประเทศได ้โดยสถาบนัการศึกษาอาจก าหนดกลุ่มเป้าหมายนกัศึกษาต่างประเทศให้ชดัเจน 
เช่น กลุ่มอาเซียน เอเชียตะวนัออก หรือ ประเทศอ่ืนๆ  
 หากพิจารณาในแง่การจดัการเชิงกลยุทธ์ ในมุมมองของผูเ้ขียนเห็นว่ากระบวนการใน
ขั้นตอนท่ี 1 (input) และ 2 (process) สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (ขอ้ดี) ให้กบั
สถาบนัอุดมศึกษาไทยได ้(competitive advantages) ประการแรก คือ การท่ีเรารับเอาแนวทางปฏิบติั
ท่ีดีหรือความเป็นเลิศทางวชิาการจากพนัธมิตรต่างประเทศในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติร่วมกบั
สถาบนัการศึกษาไทย (เช่น ช่ือเสียงสถาบนั หลกัสูตร คณาจารย)์ ประการท่ีสองคือการพฒันา
หลกัสูตรให้มีความเป็นนานาชาติอยา่งแทจ้ริง ทั้งดา้นบุคลากร (เช่น คณาจารยท่ี์มีคุณภาพหรือมา
จากสถาบนัต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง)  ด้านนักศึกษา (เช่น มีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา การ
ฝึกงานต่างประเทศ)  รวมทั้งการพฒันาหลกัสูตรและเน้ือหาวิชาให้มีความหลากหลายและเป็น
นานาชาติ ตลอดจนการมุ่งพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่หรือการสร้างความแตกต่าง และประการท่ีสาม คือ 

สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกบั

สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ 

- ก ำหนดนโยบำย, เป้ำหมำย, และ            

  กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

- เตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ 

องค์ประกอบพ้ืนฐานการศึกษานานาชาติ 

- บุคลากร 

- นกัศึกษา 

- หลกัสตูร 

- ความร่วมมือกบัต่างประเทศ

ต่ำงประเทศ 

เปิดสอนหลักสตูรนำนำชำติที่มีคุณภำพ

และมำตรฐำน 

(กลุ่มเป้ำหมำย: นักศึกษำไทยและ

ต่ำงประเทศ เช่น กลุ่มอำเซียน เอเชีย

ตะวันออก หรือประเทศอื่นๆ) 
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ความไดเ้ปรียบของประเทศไทย (distinctive or core competency) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียนและค่าครอง
ชีพท่ีไม่แพง ตลอดจนจุดเด่นในดา้นวฒันธรรมท่ีดึงดูด อุปนิสัยใจคอและอธัยาศยัไมตรีท่ีเป็นมิตร
ของคนไทย รวมทั้งท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีไม่ไกลจากประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชีย ซ่ึงขอ้
ไดเ้ปรียบเหล่าน้ี นบัว่าเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้หลกัสูตรนานาชาติในสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวของสถาบนัอุดมศึกษาไทยมีความเขม้แข็งข้ึนทั้งในดา้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สามารถดึงดูดทั้งนกัศึกษาชาวไทยและต่างประเทศได ้รวมทั้งสามารถแข่งขนัในระดบัภูมิภาคได ้
แนวทางรูปแบบท่ีสองน้ีท าให้เกิด student and program mobility หรือท่ีเรียกวา่ academic mobility 
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศไทย อีกทั้ งเป็นการ
แลกเปล่ียนบุคลากร/คณาจารย์กับสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ โดย academic mobility จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษานานาชาติของประเทศต่อไป โดยทัว่ไปการก าหนด
สัดส่วนของจ านวนนกัศึกษาและอาจารยต่์างประเทศในสถาบนัอุดมศึกษา อาจไม่ไดมี้การก าหนด
สัดส่วนท่ีแน่นอนข้ึนอยู่กบันโยบายและเป้าหมายของสถาบนั แต่อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการหลาย
ท่านไดก้ล่าวถึงสัดส่วนของจ านวนนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศตะวนัตก เช่น สหรัฐ 
หรือ องักฤษ อาจมีเฉล่ียประมาณ 10% - 20% ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด ในขณะท่ีจ านวน
อาจารยต่์างประเทศในสถาบนัอุดมศึกษาอาจมีเฉล่ียประมาณ 8% - 15% ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมด 
(Haigh, 2002; Shetty & Rudell, 2002; Naidoo, 2006) อยา่งไรก็ตามรูปแบบท่ีสองอาจมีขอ้จ ากดั คือ 
ตน้ทุนและความคล่องตวัหรือความยืดหยุ่นในการด าเนินงานของหลกัสูตร รวมทั้งการแสวงหา
พนัธมิตรท่ีมีนโยบายคลา้ยคลึงกนั  
 จากการน าเสนอแนวคิดทั้ง 2 รูปแบบในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติสถาบนัอุดมศึกษา
ไทย ผูเ้ขียนเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวน่าจะช่วยให้ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาเข้าใจและมองเห็น
ช่องทางหรือแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งในด้าน
คุณภาพ มาตรฐาน และกลยุทธ์ในการบริหารจดัการหลักสูตรนานาชาติ  โดยรูปแบบแรกอาจ
เหมาะสมกบัสถาบนัการศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ีตอ้งการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติเอง ในขณะท่ี
รูปแบบท่ีสองอาจเหมาะสมกับสถาบนัการศึกษาขนาดใหญ่หรือสถาบันท่ีมีความพร้อมและ
สามารถพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัต่างประเทศได ้โดยการน าเสนอทั้งสองรูปแบบน้ีเพื่อเป็นทางเลือก
ให้กบัสถาบนัการศึกษาในการเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขนัเสรีด้านการศึกษานานาชาติ
และการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒัน์ รวมทั้งแนวทางดงักล่าวจะช่วยเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ในการพฒันาการศึกษานานาชาติและพฒันาขีดความสามารถของสถาบนัอุดมศึกษาไทยใน
การแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคและนานาชาติต่อไป 
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บทสรุป 
 บทความน้ีไดน้ าเสนอแนวคิดในการพฒันาการศึกษานานาชาติในสาขาการท่องเท่ียวและ
โรงแรมเพื่อใหเ้กิดความรู้พื้นฐานและเป็นแนวทางเลือกส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาไทยในการพฒันา
หลักสูตรนานาชาติให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งกับต่างประเทศไทยได้ โดยช้ีให้เห็นถึง
องคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาการศึกษานานาชาติ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากร นกัศึกษา หลกัสูตร 
และความร่วมมือกับต่างประเทศ องค์ประกอบทั้ง 4 น้ีเปรียบเสมือนเป็นปัจจยัพื้นฐานในการ
ขบัเคล่ือนความเป็นนานาชาติให้กับสถาบนัอุดมศึกษาไทย นอกจากนั้นยงัได้น าองค์ประกอบ
พื้นฐานทั้ง 4 มาประยุกตใ์ชร่้วมกบัแนวคิดตามทฤษฎี IPO System Theory โดยน าเสนอในรูปแบบ
กระบวนการพฒันาการศึกษานานาชาติเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัสถาบนัการศึกษาท่ีอาจ
น าไปพิจารณาเพื่อพฒันาหลกัสูตรนานาชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถแข่งขนัใน
ระดับภูมิภาคได้ ทั้ งน้ีการพฒันาการศึกษานานาชาติให้ประสบผลส าเร็จนั้นข้ึนอยู่กบันโยบาย 
วตัถุประสงค ์ความมุ่งมัน่ และความพร้อมของแต่ละสถาบนัท่ีตอ้งการพฒันาความเป็นนานาชาติใน
ระดบัใด โดยอาจพิจารณาถึงโอกาส อุปสรรค ตลอดจนขอ้จ ากดัดา้นต่างๆ เพื่อเลือกแนวทางปฏิบติั
ท่ีเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัคือการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพสู่
สังคม 
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การพฒันาตัวช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนักบินพาณชิย์ในประเทศไทย  
The Development of Functional Competency Indicators 

of Commercial Pilot in Thailand 
 

ก าพล ภิญโญกุล 
สมยศ อวเกียรติ 

 
 

บทคัดย่อ 
การพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชยใ์นประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิง

บรรยาย มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชย ์โดยใช้เทคนิค
เดลฟายในการศึกษารวบรวมความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัของผูเ้ช่ียวชาญ ประชากรส าหรับงานวิจยั
คร้ังน้ีคือ ผูเ้ช่ียวชาญการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบินพาณิชย์ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหารด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สายนักบินพาณิชย์ กรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม ผูบ้ริหารดา้นการพฒันาและฝึกอบรมของสายการบินพาณิชย์ ผูบ้ริหารสถาบนัฝึกอบรม
ดา้นการบินพาณิชย ์ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมการบินพลเรือนสถาบนัฝึกอบรมการบินกองทพัอากาศ 
สถาบนัฝึกอบรมการบินเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี ครูฝึกการบิน 
บุคลากรต าแหน่งนักบินอาวุโส คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัรวมทั้งส้ิน 
จ านวน 12 ท่าน ซ่ึงผลการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนักบินพาณิชย์ใน
ประเทศไทย พบว่า ตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชย ์มี 4 ตวัช้ีวดั คือ ตวัช้ีวดัดา้น
อุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะ มี 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ การรักษาวินยั การปฏิบติัตน มนุษยส์ัมพนัธ์ ความ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีม การตรงต่อเวลา และความซ่ือสัตยสุ์จริต ตวัช้ีวดัท่ีสอง ดา้นความรู้
ความสามารถ มี 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า การพฒันาตนเอง และทกัษะการส่ือสาร ตวัช้ีวดัท่ีสาม 
ดา้นพฤติกรรมการท างาน มี 7 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ความอุตสาหะและความกระตือรือร้น การประสานงาน ความคิดริเร่ิม การตดัสินใจ และการ
วางแผน ตวัช้ีวดัสุดทา้ย ดา้นผลการปฏิบติังาน มี 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ปริมาณผลงาน คุณภาพของ
ผลงาน ความทนัเวลา ความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร และผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัได ้ซ่ึงจาก
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของ
นกับินพาณิชยใ์นประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ  : ตวัช้ีวดัสมรรถนะ นกับินพาณิชย ์
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Abstract 
The development of functional competency indicators of commercial pilot in Thailand is 

descriptive research for development of functional competency indicators of commercial pilot by 
using delphi techniques  in education and gathering viewpoint conform by the professional of 
population for this research related to the professional of the human resource management in the 
commercial aviation consist of the human resource development in the commercial pilot line, 
Department of Civil Aviation, Ministry of Transport. The developing and training management of 
the commercial airline and the management of Commercial Aviation Training Center i.e, Civil 
Aviation Training Center , the Aviation Training Center of Royal Thai Air Force , the Private 
Aviation Training Center, the Institution of education which take course of the Commercial Pilot 
License, the Instructor Pilot, and the senior Pilot select some sample group followed by Purposive 
Sampling totally 12 persons that the Educational Measurement of the development of functional 
competency indicators of commercial pilot in Thailand find out the functional competency 
indicators of commercial pilot consisted of 4 indicators i.e., the indicator of character and 
personality. There are 6 indictors i.e., discipline, the behavior, the human relations, the 
cooperation and teamwork, the punctuality and the honesty. The second indicator is the capability 
consisted of 3 indicators i.e., the leadership, the self-development, and the communication skills. 
The third indicator is the working behavior consisted of 7 indicators i.e., the responsibility, the 
capability performance, the effort and the enthusiasm, the coordination, the creativity, the 
decision and  the planning. The last one is the performance consisted of 5 indicators i.e., the 
productive quantity, the productive quality, the punctuality, the worthiness in using resource and 
the practicable achievement. This research result has accomplished of the development of 
functional competency indicators of commercial pilot in Thailand. 

 
KEYWORDS : Competency Indicators, Commercial Pilot 
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บทน า 
อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศนบัเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของโลกมาอยา่งต่อเน่ือง วิวฒันาการของเทคโนโลยีการบินท่ีท าให้การขนส่ง
ทางอากาศมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน สนองความตอ้งการดา้นปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน ขณะท่ีตน้ทุน
ด าเนินการลดต ่าลงท าใหก้ารเคล่ือนยา้ยคน วตัถุและสินคา้ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จนอุตสาหกรรมน้ี
กลายมาเป็นปัจจยัหลกัของระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งท าให้สังคมกลายเป็นสังคมโลกได้โดย
สมบูรณ์ ประเทศไทยตั้งอยูใ่นต าแหน่งทางกลยุทธ์ท่ีส าคญัยิ่งในการเป็นประตูเช่ือมสังคมโลก ไม่
วา่จะเป็นโลกตะวนัตกและตะวนัออกไกลในอดีต หรือโลกซีกเหนือและซีกใต ้ตามการจดัระเบียบ
โลกใหม่ในปัจจุบนัรวมทั้งเป็นประตูส าคญัท่ีเปิดเขา้สู่อนุภูมิภาคสุวรรณภูมิ โดยเป็นทางผา่นเขา้สู่
ประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งหมด ชดัเจนว่าประเทศไทยท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการบิน 
(Aviation Hub) ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก และอาจจดัไดว้า่ส าคญัท่ีสุดในอนุภูมิภาคเอเซียอาคเนย ์
ประเทศไทยจึงก าหนดวิสัยทศัน์ไวอ้ยา่งชดัเจนท่ีจะพฒันาเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมการบิน
แห่งหน่ึงของโลก (กรมการบินพลเรือน, 2556) 

จากสถิติการขนส่งทางอากาศประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ของสมาคมการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (IATA) ระบุว่า ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารประจ าเดือนมกราคม 2556 
เฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7 จากเดือนเดียวกนัปีก่อน (สถาบนัการบินพลเรือน, 2556) เดอะ โบอ้ิงคอม
พานี (The Boeing Company) ไดค้าดการณ์แนวโน้มการขยายตวัของอุตสาหกรรมการบินของ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไวว้่า ในอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ีจะมีการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงมาก และท าให้มีปริมาณผูเ้ดินทางทางอากาศมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือมีการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ทั้งน้ี (สถาบนัการบินพลเรือน, 2556) 
จากการขยายตวัของธุรกิจสายการบินพาณิชย ์โดยเฉพาะการรับมอบเคร่ืองบินใหม่เขา้ประจ าฝงูบิน 
รวมถึงการขยายเส้นทางบินและความถ่ีของเท่ียวบิน ท าให้หลายฝ่ายต่างวิตกถึงเร่ืองการขาดแคลน
นกับินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตอนัใกล ้(ปุญณัฐส์ น าพา, 2556) แมมี้งานวิจยัมากมายเก่ียวกบั
อาชีพนกับินซ่ึงบ่งบอกไดถึ้งคุณภาพของงานวิจยัทุกระดบัเก่ียวกบันกับินในประเทศไทยท่ียงัไม่ดี
พอ และสะทอ้นความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงต่อค าถามท่ีเก่ียวกบัการขาดแคลนนกับิน อยา่งไรก็ตาม จาก
การท างานร่วมกนัของ องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) และสมาคมการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (IATA) ดว้ยความร่วมมือของบริษทัผลิตเคร่ืองบินโบอ้ิง ไดบ้นัทึกขอ้มูล
การพยากรณ์เก่ียวกบัความตอ้งการนกับินในอนาคตอีกยี่สิบปีขา้งหนา้ (จากปี ค.ศ. 2010-2029 หรือ
เม่ือถึงปี พ.ศ. 2572) ไวว้า่ทัว่โลกจะตอ้งการนกับินทั้งส้ิน 466,650 คน (ICAO, 2013) จากสาเหตุ
ดงัน้ี คือ นกับินเกษียณอาย ุความตอ้งการประกอบอาชีพนกับินพาณิชยล์ดลง และกระบวนการผลิต
นกับินของโลกใหพ้ร้อมใชง้านใชร้ะยะเวลานานเกินไป  
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ปัจจุบนันกับินในประเทศไทยขาดแคลนนกับินท่ีถือใบอนุญาตนกับินพาณิชยต์รี ท่ีผา่นมา
ในอดีตทั้งสายการบินและบริษทัการบินทัว่ไปรับคนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การบินมาก่อนเขา้มา
เป็นพนกังานของบริษทั แลว้ส่งไปฝึกอบรมท่ีโรงเรียนการบินต่างๆ ท่ีจะฝึกพนกังานของตนให้เป็น
นกับินระดบัพื้นฐานท่ีมีช่ือทั้งไทยและองักฤษ อนัไม่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะของผลผลิตท่ีไดรั้บวา่ 
Commercial Pilot หรือนักบินพาณิชยต์รี อีกเหตุผลหน่ึงของความขาดแคลนท่ีเป็นผลมาจาก
ประเด็นแรกก็คือ หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไม่สนองตอบต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมนักบิน 
เพราะปัจจุบนัรูปแบบการบินเปล่ียนแปลง พฒันาไปอย่างมาก จ านวนเคร่ืองบินมากข้ึนหลายสิบ
เท่า เทคโนโลยีเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองบิน สร้างอุปกรณ์การเดินอากาศกา้วล ้า ยงัไม่พอ กฎ กติกา 
มารยาทท่ีเก่ียวกับกรรมวิธีการบินก็เปล่ียนแปลง น่ีคือเหตุผลหลักท่ีสุดท่ีต้องเปล่ียนแปลง
กระบวนการผลิตใหม่ ด้วยหลักสูตรใหม่ และเหตุผลท่ีน่าสนใจก็คือ การเคล่ือนยา้ยประชากร
นักบินจากในประเทศไทยไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะสายการบินในประเทศตะวนัออกกลาง
จ านวนมากจนน่าตกใจ และยงัมีแนวโน้มมากข้ึนเร่ือยๆ ในสถานการณ์นกับินไทยในอาเซียนใน
ระยะใกลน้ี้คงยงัไม่รุนแรงมากนกั เพราะการเคล่ือนยา้ยแรงงานประเภทน้ีมีตวัแปรอ่ืนๆอีกมากมาย 
แต่มีแนวโน้มเช่นกนัวา่ในระยะยาว แรงงานสุดยอดฝีมืออาชีพหน่ึงน้ี จะทนต่อการเรียกร้อง เสียง
เรียกจะค่อยๆดงัข้ึน ฉะนั้นอุตสาหกรรมการบินของไทยจึงตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ขยายตวัดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการพฒันาบุคลากรดา้นการบิน
ใหมี้สมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงให้ความส าคญัและสนใจในการ
พฒันาดชันีช้ีวดัสมรรถนะนกับินของธุรกิจการบินพาณิชยใ์นประเทศไทย เพื่อรองรองรับและกา้ว
เขา้สู่การเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
จากการศึกษาข้อมูลและกรอบความคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะ

เฉพาะงานของนักบินพาณิชย์ในประเทศไทยท าให้ผู ้วิจ ัยมีกรอบความคิดในการศึกษา ดัง
ภาพประกอบ  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิด 
 

  
 

ประเมินคุณสมบัติทั่วไปของนักบิน 

บุคลิกลกัษณะ 
6 สมรรถนะ 

การท างาน 
7 สมรรถนะ 

ความรู้
ความสามารถ 
3 สมรรถนะ 

ผลการ
ปฏิบติังาน 

5 สมรรถนะ 

สมรรถนะและตวัช้ีวดัท่ีน ำเสนอ 

อุปนิสยัและ
บุคลิกลกัษณะ 
6 สมรรถนะ 
19 ตวัช้ีวดั 

พฤติกรรมการท างาน 
7 สมรรถนะ 
26 ตวัช้ีวดั 

ความรู้ความสามารถ 
3 สมรรถนะ 
10 ตวัช้ีวดั 

ผลการปฏิบติังาน 
5 สมรรถนะ 
10 ตวัช้ีวดั 

ดชันีช้ีวดัสมรรถนะนักบินพาณชิย์ในประเทศไทย 

อุปนิสยัและ
บุคลิกลกัษณะ 

....สมรรถนะ 

....ตวัช้ีวดั 

พฤติกรรมในการ
ท างาน 

.....สมรรถนะ 

.....ตวัช้ีวดั 

ความรู้
ความสามารถ 

.....สมรรถนะ 

.....ตวัช้ีวดั 

ผลการปฏิบติังาน 
.....สมรรถนะ 
.....ตวัช้ีวดั 

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
จากการสมัภาษณ์ 

 

 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

คุณลกัษณะส าคญัของนักบินพาณชิย์ 
1. ความปรารถนา แรงจูงใจท่ีจะเป็นนกับิน 
2. ความสามารถดา้นการปรับตวัและเรียนรู้ 
3. วิธีการดา้นการเงินและการเรียนรู้    
4. ความรู้ทางวิชาการบิน  
5. ทกัษะและความช านาญการบิน 
6. เจตพิสยั วินยั และการตระหนกัรู้ในสภาพแวดลอ้ม  
    การบิน 
7. ทกัษะการบริหารทรัพยากรการบิน 
8. ความพร้อมดา้นสุขภาพ  

 

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คร้ังท่ี 1 

ผูวิ้จยัปรับแกแ้ละขอ
ความเห็น 

ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญคร้ังท่ี 2 

ผูวิ้จยัปรับแกต้าม
ความเห็นคร้ังท่ี 2 
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ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การก าหนดตวัช้ีวดั สมรรถนะ
ตามขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือน โดย สุวิมล ติรกานนัท ์(2545: 64 - 69) ไดก้ล่าวไว้
วา่ การก าหนดตวัช้ีวดั และเกณฑก์ารประเมินค่านั้น ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาตวัช้ีวดั ซ่ึงมี 
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การก าหนดตวัช้ีวดั ขั้นตอนน้ีถือวา่เป็นการเลือกตวัแปรท่ีส าคญัจากประเด็นการประเมิน 
ไม่ว่าประเด็นหรือปัจจยัการประเมินนั้น จะถูกก าหนดมาดว้ยวิธีการใดก็ตามซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีได้ควร
สอดคลอ้งกบัประเด็นหรือปัจจยัการประเมิน และควรเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญั และสุดทา้ยคือตอ้งไดรั้บ
การยอมรับจากผูอ่ื้น 
 2. การวางแผนเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัตวัช้ีวดั หากเป็นขอ้มูลปฐมภูมิจะตอ้งมีการสร้างเคร่ืองมือ
และตรวจสอบคุณภาพ หรือถา้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิก็จะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 3. การก าหนดเกณฑข์องตวัช้ีวดั ในแต่ละประเด็นหรือปัจจยัการประเมินอาจประกอบดว้ย
ตวัช้ีวดัเพียงตวัเดียวหรือมากกวา่ก็ได ้ลกัษณะของตวัช้ีวดัจะคลา้ยกบัตวัแปรในการวิจยั ซ่ึงการระบุ
ลกัษณะของตวัแปรเพียงอยา่งเดียวยงัไม่สามารถตดัสินคุณค่าได ้ถา้หากไม่มีการก าหนดระดบัท่ีน่า
พอใจของตวัแปรก่อน ดงันั้น ตวัช้ีวดัในการประเมินจะไดจ้ากตวัแปรในประเด็นหรือปัจจยัท่ีจะ
ประเมิน โดยมีการก าหนดระดบัท่ีพึงประสงค์ของตวัแปรนั้น ซ่ึงเรียกระดบัท่ีพึงประสงค์นั้นว่า 
เกณฑข์องตวัช้ีวดั โดยมีเกณฑท่ี์นิยมใช ้2 ลกัษณะ คือ 
 3.1 เกณฑส์ัมบูรณ์หรือมาตรฐาน เป็นการก าหนดระดบัท่ีควรจะมีควรจะเป็น หรือควรจะ
ได ้การก าหนดอาจท าโดยผูจ้ดัท าโครงการ หรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีจะประเมิน มาตรฐานน้ีจะไม่
คงท่ี แต่จะเปล่ียนไปตามสถานการณ์และเวลาท่ีท าการประเมิน 
 3.2 เกณฑ์สัมพทัธ์ ในบางกรณีนั้นผูป้ระเมินไม่สามารถก าหนดเกณฑ์สัมบูรณ์ได ้
จ  าเป็นตอ้งเทียบเคียงจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงประสบผลส าเร็จ และ
เป็นท่ียอมรับกนัวา่มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน ามาเปรียบเทียบส าหรับวธีิการในการก าหนดเกณฑ์นั้น 
อาจท าไดห้ลายวิธี เช่น การใชผู้เ้ช่ียวชาญ, การใชเ้ทคนิคเดลฟาย, การเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มใน
แต่ละช่วงเวลา, การใชเ้กณฑ์มาตรฐานท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป การใช ้Evaluator’s Program Description 
(EPD) หรือการพฒันาตวัช้ีวดัควบคู่กบัการก าหนดมาตรฐานท่ีคาดหวงัในคราวเดียวกนั 
 ส าหรับการสร้างตวัช้ีวดัทางด้านทรัพยากรมนุษย ์กิตติ บุนนาค (2549: 173-174) ได้
กล่าวถึงการสร้างตวัช้ีวดัดา้นทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ ตวัช้ีวดัท่ีจะน าไปใชใ้นการวดัประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์ แผนและวิธีการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้งโดยตรงและโดยออ้มของทรัพยากรมนุษยน์ั้น 
จ  าเป็นกลุ่มของตวัช้ีวดัท่ีไม่มีความสลบัซบัซ้อน ทั้งน้ีเพราะเป็นตวัช้ีวดัประเภทท่ีมีความชดัเจนอยู่
ในตวัของมนัเองแลว้ ดงันั้นจึงใคร่ขอน าเสนอตวัช้ีวดัหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 
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1. ความเหมาะสมของระบบการสรรหาบุคลากร 
 2. ประสิทธิภาพของการปฐมนิเทศ 
 3. ความเหมาะสมของขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีใชใ้นช่วงของการทดลองปฏิบติังาน 
 4. ประสิทธิภาพของโครงสร้างค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 
 5. คุณภาพของการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 6. คุณภาพของระบบการพฒันาองคค์วามรู้ 
 7. ตวัช้ีวดัอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทขององคก์าร 
 ส าหรับสมรรถนะตามขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือน กรมการบินพลเรือนได้
ออกขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบบัท่ี 89 วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตเป็นผู ้
ประจ าหนา้ท่ี ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานแสดงถึงสมรรถนะพื้นฐานของผูป้ระจ าหนา้ท่ีในอากาศยาน และ
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา้ 52 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 40 ง เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 ซ่ึงใน
ประกาศน้ีนอกจากจะไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ครอบคลุมรายละเอียดทั้งดา้นคุณสมบติัส่วนบุคคลของ
ผูป้ระจ าหน้าท่ีในอากาศยานประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองสมรรถนะส าคญัท่ีบุคคล
จะต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ระจ าหน้าท่ีในต าแหน่งนักบินพาณิชยต์รี จะตอ้งคุณสมบติัและ
สมรรถนะดงัน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 130 ตอนพิเศษ 40 ง หนา้ 52, 27 มีนาคม 2556) 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (6) และมาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินอากาศ (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 อนั
เป็น พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการท่ีเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าได้โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการบินพลเรือน โดยอนุมติัรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมออกขอ้บงัคบัตามภาคผนวก 1 และบทแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวก 1 แห่งอนุสัญญา
วา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1944 เก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตเป็นผูป้ระจ า
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบบัท่ี 74 วา่ดว้ยคุณสมบติั
ของผูข้ออนุญาตเป็นผูป้ระจ าหนา้ท่ี ประกาศ ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
 ขอ้ 3 ผูข้ออนุญาตเป็นผูป้ระจ าหนา้ท่ีตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
 (4) นกับินพาณิชยต์รีเคร่ืองบิน นกับินพาณิชยต์รีเฮลิคอปเตอร์ นกับินพาณิชยต์รีอากาศ
ยานข้ึนลงทางด่ิง และนกับินพาณิชยต์รีนาวาอากาศ 
  (ก) อาย ุตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 
  (ข) สุขภาพ ตอ้งไดรั้บใบส าคญัแพทยช์ั้นหน่ึง 
  (ค) ความรู้ ตอ้งมีความรู้ ดงัต่อไปน้ี 
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 1) กฎหมายการบิน ในเร่ือง 
  ก) กฎและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัผูถื้อใบอนุญาตนกับินพาณิชยต์รี 
  ข) กฎจราจรทางอากาศ 
  ค) วธีิปฏิบติัและวธีิด าเนินบริการจราจรทางอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอากาศยานในเร่ือง 
  ก) หลกัการท างานและหนา้ท่ีของเคร่ืองยนต ์ระบบและเคร่ืองวดั 
  ข) ขอ้จ ากดัการท างานของอากาศยานและเคร่ืองยนตข์องอากาศยานตามประเภทท่ี
ขอใบอนุญาต และขอ้มูลการท างานท่ีเก่ียวขอ้งจากคู่มือการบินหรือเอกสารอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  ค) การใชแ้ละการตรวจสอบการใชง้านไดข้องอุปกรณ์ และระบบของอากาศยาน 
  ง) วธีิการบ ารุงรักษาล าตวัอากาศยาน ระบบและเคร่ืองยนตอ์ากาศยาน 
 ส าหรับเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานข้ึนลงทางด่ิงตอ้งมีความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการท างาน
ของชุดส่งก าลงัและส าหรับนาวาอากาศตอ้งมีความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองสถานะและวธีิใชก้๊าซ 
 3) สมรรถนะ การวางแผนการบิน และการบรรทุก ในเร่ือง 
  ก) ผลกระทบของการบรรทุกและการกระจายน ้ าหนกัท่ีมีผลต่อการจดัการอากาศ
ยาน (Aircraft handling) ต่อท่าทางการบินและสมรรถนะอากาศยาน และการค านวณน ้าหนกั 
และสมดุล 
  ข) การใช้และการปฏิบติัจริงในขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการบินข้ึนบินลง และสมรรถนะ
ดา้นอ่ืนๆ 
  ค) การท าแผนการบินท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัการบินพาณิชยท์ั้งก่อนท าการบินและ
ในระหวา่งท าการบินพาณิชยต์ามกฎการบินดว้ยทศันะวิสัย การเตรียมการและการยื่นแผนการบิน
ต่อหน่วยบริการจราจรทางอากาศ วิธีการด าเนินบริการจราจรทางอากาศ และวิธีการตั้งเคร่ืองวดั
ระยะสูงส าหรับอากาศยานข้ึนลงทางด่ิง เฮลิคอปเตอร์ และนาวาอากาศตอ้งมีความรู้เพิ่มเติมในเร่ือง
ผลกระทบของการบรรทุกภายนอก (External loading) ดว้ย 
 4) สมรรถนะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกับินพาณิชยต์รี รวมถึงหลกัการของการบริหาร
จดัการเม่ือเกิดสภาวะคุกคามและขอ้ผดิพลาด (Threat and error management) 
 ฉะนั้นในการสร้างตวัช้ีวดัและเกณฑ์การประเมินนั้น ถือไดว้่ามีความสัมพนัธ์และจ าเป็น
กับสมรรถนะเป็นอย่างมาก โดยจะท าให้การประเมินสมรรถนะมีความเป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี การก าหนดตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินนั้นสามารถกระท าไดห้ลาย
วธีิ ซ่ึงการจะน าวธีิใดไปใชน้ั้น อยูท่ี่ความเหมาะสมและตามขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการบินพล
เรือน กรมการบินพลเรือน ซ่ึงการใช้เทคนิคเดลฟายนั้น ถือได้ว่าเป็นวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับและ
น่าเช่ือถือเป็นอย่างมาก ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเทคนิคเดลฟาย มาใชใ้นการก าหนดสมรรถนะ และตวัช้ีวดั
สมรรถนะของนกับินสายการบินพาณิชยใ์นประเทศไทยส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชยใ์นประเทศไทย 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชยใ์นประเทศไทย เป็นการวิจยั
เชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของ
นกับินพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) ในการศึกษารวบรวม
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัของผูเ้ช่ียวชาญ ประชากรส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูเ้ช่ียวชาญการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบินพาณิชย์ประกอบด้วย ผูบ้ริหารด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สายนักบินพาณิชย ์กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม  ผูบ้ริหารดา้นการ
พฒันาและฝึกอบรมของสายการบินพาณิชย์ ผูบ้ริหารสถาบนัฝึกอบรมดา้นการบินพาณิชย์ ไดแ้ก่ 
สถาบนัฝึกอบรมการบินพลเรือนสถาบนัฝึกอบรมการบินกองทพัอากาศ  สถาบนัฝึกอบรมการบิน
เอกชน สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี ครูฝึกการบิน บุคลากรต าแหน่งนกับิน
อาวุโส คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั (Purposive Sampling) รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 12 ท่าน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ตามระเบียบวิธี
วจิยัแบบเดลฟาย จ านวน 3 รอบ  

แบบสอบถามรอบท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ประกอบดว้ยค าถามเพื่อสัมภาษณ์ 
จ านวน 8 ขอ้ ผ่านการตรวจสอบความชดัเจน ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเคร่ืองมือก่อน
น าไปสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  

แบบสอบถามรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหาของแบบสอบถาม
รอบท่ี 1 โดยน ามาสร้างเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ประกอบดว้ย ดชัน้ีช้ีวดัสมรรถนะของ
นกับินพาณิชยท่ี์พึงประสงค์ 4 ดา้น จ านวน 65 ขอ้ เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัดชัน้ีช้ีวดัสมรรถนะของนกับินพาณิชย ์ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้แสดง
ความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ค  าแนะน าการปรับแกส้ านวน ภาษา หลงัจากนั้นน าเคร่ืองมือท่ีไดรั้บมา
วิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน และส่วนเบ่ียงเบนระหว่างควอไทล์ และปรับปรุงภาษาและเน้ือหาตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

แบบสอบถามรอบท่ี 3 เป็นขอ้ความเดียวกนักบัแบบสอบถามรอบท่ี 2 แต่ได้ท าการปรับ
ขอ้ความในบางขอ้เพื่อให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยคงความหมายเดิม มีการเพิ่มค่ามธัยฐาน ค่า
พิสัยระหวา่งควอไทล ์ท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากขอ้มูลท่ีเป็นค าตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 12 ท่าน เป็นการ
ยืนยนัค าตอบจากความคิดเห็นท่ีผ่านการถามย  ้า ท าให้ผูเ้ช่ียวชาญมีโอกาสตรวจสอบค าตอบของ
ตนเองหลายรอบ จึงเป็นการหาค่าความเท่ียงตรงและความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดใ้ห้ไว ้โดย
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แบบสอบถามน้ี ประกอบดว้ย ดชันีช้ีวดัสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องนกับินพาณิชย ์4 ดา้น จ านวน 
65 ขอ้ น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามรอบท่ี 3 มาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ 
โดยพิจารณาดชันีช้ีวดัสมรรถนะท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัคือ ค่ามธัยฐานไม่ต ่ากวา่ 
3.50 ค่าควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 แลว้น ามาสรุปเป็นดชันีช้ีวดัสมรรถนะนกับินพาณิยไ์ทยท่ีพึงประสงค์
ต่อไป 

การศึกษาดชันีช้ีวดัสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องนกับินพาณิชย ์โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ผูว้ิจยั
จะไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าท าการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล ์ โดยหาค่ามธัยฐาน มีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 แสดงวา่กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนั ขอ้ความท่ีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 3.50-4.49 ผูว้ิจยัถือว่ากลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าขอ้ความนั้นมีความจ าเป็นมาก และขอ้ความท่ีมีค่ามธัย
ฐานตั้งแต่ 4.50-5.00 ผูว้ิจยัถือว่ากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าข้อความนั้นมี
ความจ าเป็นมากท่ีสุด 

 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนักบินพาณิชยใ์นประเทศไทย 
พบวา่ ตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชย ์มี 4 ตวัช้ีวดั คือ อุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะ 
ความรู้ความสามารถ พฤติกรรมการท างาน และผลการปฏิบติังาน โดยแสดงตวัช้ีวดัสมรรถนะ
เฉพาะงานของนกับินพาณิชยแ์ต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นอุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะ มี 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ การรักษาวินยั การปฏิบติัตน มนุษย์
สัมพนัธ์ ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม การตรงต่อเวลา และความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีตวัช้ีวดั
แสดงดงัตาราง 1 
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ตาราง  1  ตวัช้ีวดัสมรรถนะดา้นอุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะ 
 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ ตวัช้ีวดั 
1.การรักษาวนิยั 1.1 มีการประพฤติ ปฏิบติัตนตามแบบธรรมเนียมนกับิน 

1.2 มีการกระผิดวนิยันอ้ยมากหรือไม่มีเลย 
1.3 เช่ือฟังค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาโดยเคร่งครัด 

2. การปฏิบติัตน 2.1 มีน ้ าใจโอบออ้ม อารี 
2.2 มีความจงรักภกัดี 
2.3 มีความไม่เห็นแก่ตวั 
2 4 มีกริยา วาจา สภาพ เรียบร้อย 
2.5 ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข 

3. มนุษยส์มัพนัธ์ 3.1 มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ 
3.2 มีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานทุกระดบั 
3.3 มีความสามารถโนม้นา้วชกัจูงผูร่้วมงานในการท างาน 

4. ความร่วมมือและการ 
ท างานเป็นทีม 

4.1 มีการอุทิศตน เพ่ือช่วยเหลืองานขององคก์รและเพ่ือนร่วมงานดว้ยความเต็ม
ใจ และเตม็ความสามารถ 
4.2 มีความสามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม 

5. การตรงต่อเวลา 5.1 มีการตรงต่อเวลาในการปฏิบติังานขององคก์รและตารางบิน 
5.2 มีการตรงต่อเวลาในการปฏิบติัอ่ืนๆในสงัคมทัว่ไป 

6. ความซ่ือสตัยสุ์จริต 6.1 เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา 
6.2 รักษาค าพดู 
6.3 ยนืยนัเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอ 
6.4 ไม่ใชเ้วลาและทรัพยากรขององคก์รแสวงประโยชน์ส่วนตน 
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2. ดา้นความรู้ความสามารถ มี 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า การพฒันาตนเอง และทกัษะการ
ส่ือสาร โดยมีตวัช้ีวดัแสดงดงัตาราง 2 
 
ตาราง  2  ตวัช้ีวดัสมรรถนะดา้นความรู้ความสามารถ  
 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ ตวัช้ีวดั 
1. ภาวะผูน้ า 1.1 มีความกลา้หาญทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

1.2 มีความเด็ดขาด ไม่ชกัชา้หรือออ้มคอ้ม 
1.3 มีความยติุธรรมเป็นตวัอยา่งท่ีดีจนไดก้ารยอมรับนบัถือ 
1.4 มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ 

2. การพฒันาตนเอง 2.1 มีการแสวงหาโอกาสในการเขา้รับการฝึกอบรมดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและหน่วยงาน 
2.2 มีความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ
หน่วยงาน 

3. ทกัษะการส่ือสาร 
 
 

3.1 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัดีเยีย่ม 
3.2 กลา้แสดงออก และน าเสนอไดดี้ ทั้งดว้ยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร 
3.3 สามารถส่ือความหมายไดห้ลายรูปแบบ 
3.4 มีความสามารถในการส่ือสารและเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ 
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3. ดา้นพฤติกรรมการท างาน มี 7 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน ความอุตสาหะและความกระตือรือร้น การประสานงาน ความคิดริเร่ิม การตดัสินใจ และ
การวางแผน โดยมีตวัช้ีวดัแสดงดงัตาราง 3 
 
ตาราง  3  ตวัช้ีวดัสมรรถนะดา้นพฤติกรรมการท างาน 

 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ ตวัช้ีวดั 
1. ความรับผิดชอบ 1.1 มีการปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยตนเอง 

1.2 เรียนรู้ถึงหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
1.3 มีการยอมรับค าวจิารณ์หรือขอ้ผิดพลาดท่ีมีเหตุผล 
1.4 กลา้รับผิดในการกระท าของตน 

2. ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

2.1 มีความรู้ ความช านาญงานในหนา้ท่ีของตนเป็นอยา่งดี  
2.2 มีการสงัเกต และคน้ควา้ในเร่ืองท่ียงัไม่เขา้ใจ 
2.3 สามารถใหค้  าแนะน างานในหนา้ท่ีใหก้บัผูอ่ื้นได ้
2.4 มีความพร้อมในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

3. ความอุตสาหะ และ
ความกระตือรือร้น 

3.1 มีความเขา้ใจและศรัทธาในงานนกับินอยา่งถ่องแท ้
3.2 มีความร่าเริงและมองโลกในแง่ดี 
3.3 มีการเอาความส าเร็จขององคก์รหรือบุคคลมาเป็นแบบอยา่ง 
3.4 มุ่งมัน่ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบใหส้ าเร็จโดยเร็ว 

4. การประสานงาน 
 
 

4.1 มีการก าหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงานอยา่ง
ชดัเจน 
4.2 มีความสามารถในการปรับตวัไดดี้ มีความยดืหยุน่สูง 
4.3 มีความสามารถในการประสานเพ่ือตกลงหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
4.4 มีความสามารถในการใหบุ้คคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน เขา้ใจภารกิจ
และการปฏิบติัอยา่งแจ่มชดั 

5. ความคิดริเร่ิม 5.1 มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
5.2 มีการฝึกตวัเองใหเ้ขา้หางานท่ีควรท า โดยไม่ตอ้งมีใครบอก และไม่ลงัเลใจ 
5.3 มีความคิดกา้วหนา้เสมอ 

6. การตดัสินใจ 6.1 มีการประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ ทั้งในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานและใน
ชีวติประจ าวนั 
6.2 มีการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ รัดกมุบนพ้ืนฐานเหตุผล 
6.3 มีการตดัสินใจท่ีเฉียบขาดทนัเวลา 

7. การวางแผน 7.1 มีกระบวนการวางแผนท่ีเป็นระบบ 
7.2 มีความมุ่งมัน่ในเร่ืองท่ีส าคญั 
7.3 มีแผนการใชเ้วลาท่ีเหมาะสม 
7.4 มีการทบทวนแผน เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
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4. ดา้นผลการปฏิบติังาน มี 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ปริมาณผลงาน คุณภาพของผลงาน ความ
ทนัเวลา ความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร และผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัได ้โดยมีตวัช้ีวดัแสดงดงั
ตาราง 4 
 
ตาราง  4  ตวัช้ีวดัสมรรถนะดา้นผลการปฏิบติังาน  
 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ ตวัช้ีวดั 
1. ปริมาณผลงาน 1.1 การปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบค าสั่ง คู่มือ หรือ

หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 สามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมายพิเศษให้ส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดีเสมอ 
3.3 ความสอดคลอ้งของผลผลิตของงานท่ีไดก้บัผลผลิตของงานท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

2. คุณภาพของผลงาน 2.1 การมีผลงานถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ ค าสั่งคู่มือ หรือหลกัฐาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎนิรภยัดา้นการบิน  
2.2 ความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาต่อผลผลิตของงานท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 

3. ความทนัเวลา 
 

3.1 การปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
3.2 มีการจดัล าดบัความเร่งด่วนในการปฏิบติังาน 

4. ความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร 

4.1 ประสิทธิภาพในการสร้างผลงานตามภารกิจ โดยให้มีการส้ินเปลือง
ทรัพยากรท่ีนอ้ยท่ีสุด 

5. ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี
ปฏิบติัได ้

5.1 การมีผลงานตรงตามเป้าหมาย 
5.2 ผลงานสอดคลอ้งกบัภารกิจ 

 

อภิปรายผล 
ผลการวจิยัในคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงาน

ของนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย  ซ่ึงผลจากการวิจยัในส่วนน้ีสามารถน าไปพฒันาต่อ เพื่อ
พยากรณ์ความตอ้งการนักบินของธุรกิจการบินพาณิชย ์และพฒันาฐานขอ้มูลการวางแผนก าลงั
บุคลากรทางดา้นการบินของประเทศไทยต่อไป ซ่ึงในการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการวิจยั ดา้น
กรอบระยะเวลาในการศึกษาอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556-2558 เท่านั้ น ขณะท่ีสภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมการบินมีพฒันาการในภาพรวมทุกมิติท่ีค่อนขา้งรวดเร็วตามทิศทางการแข่งขนัระดบั
โลก ส่วนบุคลากรและพนกังานในองคก์รท่ีศึกษาท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจจะไม่เขา้ใจ
อย่างถ่องแท้ในข้อค าถามในขณะอ่านแบบสอบถามบางคร้ังผูว้ิจ ัยจ าเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจเป็นผูบ้ริหารด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์สายนักบิน
พาณิชย ์กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม, ผูบ้ริหารดา้นการพฒันาและฝึกอบรมของสายการ
บินพาณิชย ์ ผูบ้ริหารสถาบนัฝึกอบรมดา้นการบินพาณิชย์ ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมการบินพลเรือน 
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สถาบนัฝึกอบรมการบินกองทพัอากาศ สถาบนัฝึกอบรมการบินเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิด
หลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี ครูฝึกการบิน บุคลากรต าแหน่งนกับินอาวุโส เท่านั้น และทา้ยสุด
ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นเวลาท่ีไม่ เหมาะสมท าให้อาจจะเกิดการตอบ
แบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาเร่ืองการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชยใ์นประเทศไทย 
ควรมีศึกษาเพิ่มเติมโดยใชก้รอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรมการบิน ท่ีมี
พฒันาการในภาพรวมทุกมิติท่ีค่อนขา้งรวดเร็วตาม ทิศทางการแข่งขนัระดบัโลก    

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดการวิจยั และควรเพิ่มจ านวนและความหลากหลาย
ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความครอบคลุมทุกสายงานนักบินพาณิชยท์ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. ควรขยายช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าให้
เกิดการตอบแบบสอบถามไดค้รบถว้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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การพฒันาเตาเผาถ่าน เคร่ืองบดและผสมถ่าน และเคร่ืองผลติถ่านอดัแท่ง 
จากเปลอืกมะพร้าวในชุมชน 

Development of machines for production of charcoal-briquette  

from coconut coir in community 

 

ณฐัพล ใจส ารวม 
 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพฒันาเตาเผาถ่าน  เคร่ืองบดและผสมถ่าน  

และเคร่ืองอดัถ่านใหมี้ประสิทธิภาพ  เหมาะสม  ประหยดั  และทนัสมยัต่อการใชง้านในยุคปัจจุบนั  
ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่าเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ชนิดตั้ง เผาไดถ่้านปริมาณมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
เตาเผาชนิดอ่ืน เคร่ืองบดและผสมถ่านในเคร่ืองเดียวกนัช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนได้ดีกว่า
เคร่ืองบดและเคร่ืองผสมถ่านแบบแยกเม่ือใช้ปริมาณถ่านหรือเวลาท่ีเท่ากนั  นอกจากน้ียงัพบว่า
เคร่ืองอดัถ่านแบบสกรูนั้นมีอตัราการอดัถ่านแท่ง  6 กิโลกรัม/นาที  ซ่ึงมากกวา่เคร่ืองอดัถ่านทัว่ไป
ท่ีมีอตัราการอดัถ่านแท่งเพียง  4  กิโลกรัม/นาที และสุดทา้ยถ่านท่ีไดจ้ากเปลือกมะพร้าวมีเวลาติด
ไฟนานถึง 85 นาที  ซ่ึงนานกวา่ถ่านทัว่ไปท่ีมีเวลาการติดไฟเพียง  40 นาที และสามารถจุดติดไฟได้
ง่ายเพียง 1 นาที โดยไม่มีประกายไฟปะทุ ท่ีส าคญัเถา้ถ่านและควนัท่ีเกิดจากถ่านอดัแท่งจะมีเวลา
การติดควนัเพียง 1 นาที ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความปลอดภยัต่อสุขภาพ  จากการวิจยัน้ีจึงสรุปได้
วา่การผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าวนั้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้น้ีแก่สังคมและชุมชนไดต่้อไปในอนาคต 

 
ค าส าคัญ :   ถ่าน เปลือกมะพร้าว เตาเผาถ่าน เคร่ืองบดและผสมถ่าน เคร่ืองผลิตถ่านอดัแท่งจาก

เปลือกมะพร้าว 
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Abstract 
 The objective of this research was to study and develop charcoal kilns, charcoal dust 
making machine and production machine of charcoal-briquette for more efficiency, suitable and 
economical for use in the present. The previous research found that the coconut coir was burned 
with a 200-liter tank had a large amount of product, which more than other type of charcoal kilns.  
A charcoal dust making machine can spend shorten time by merging crushing and mixing 
charcoal steps into one step, compared with separated crushing and mixing machines with the 
same time or volume. Besides, the result found that the rate of charcoal screw pressed machine of 
6 kilograms/minute is more than the limit of the charcoal general machine of only 4 
kilograms/minute. Coconut coir charcoal briquettes take 85 minutes to works, general charcoal 
takes only 40 minutes to works and have no sparkle. Coconut coir charcoal briquettes take only 1 
minute of sparking the fire. It allows consumers of safe their health. From this research, it was 
concluded that the charcoal from coconut coir can be utilized effectively and transfer this 
knowledge to society and community in the future. 
 
Keywords : charcoal,  coconut, kilns, dust,  machine, production Briquette 
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บทน า 
ตามแผนพฒันาและส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน 15 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555-2564 มี

เป้าหมายให้มีการใชพ้ลงังานทดแทนเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของพลงังานทั้งหมด โดยมีสาเหตุอนั

เน่ืองมาจากสถานการณ์วิกฤตพลงังานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ซ่ึงพลงังานนั้นเป็นปัจจยั

ส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัทั้งในภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม ในปี 2556 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีมูลค่าการใชพ้ลงังาน 2.13 ลา้นลา้นบาท 

ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 0.9 และมีปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนเพิ่มข้ึนจากปี 2555  ร้อยละ 

1  เพราะฉะนั้นพลงังานทดแทนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีส าคญัของประเทศไทย ประกอบกบัประเทศ

ไทยนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรม  มีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์  มีผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมากจน

ก่อให้เกิดวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าว แกลบ ฟางขา้ว ชานออ้ย 

ฯลฯ รวมไปถึงของเสียอินทรียจ์ากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและมูลสัตว์ เช่น ไก่ หมู ววั เป็นตน้ 

ซ่ึงแทนท่ีจะปล่อยให้มีการย่อยสลายไปตามธรรมชาติ สามารถน าส่ิงเหล่าน้ีไปผลิตเป็นพลงังาน

ชีวภาพในรูปของพลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้า และในอนาคตการใชเ้ช้ือเพลิงจากถ่านนั้น 

จะมีการขาดแคลนมากยิ่งข้ึน เน่ืองมาจากป่าไมท่ี้มีจ านวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงไดมี้การน า

พลังงานชีวภาพโดยเฉพาะกากเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและก่อใหเ้กิดเป็นวธีิการท่ีย ัง่ยนืในการแกปั้ญหาโลกร้อน ซ่ึงเป็นการช่วยลดปัญหา

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดซ่ึ์งเป็นก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ อนัจะมีผลต่ออุณหภูมิ

ของโลกท่ีก าลงัเพิ่มสูงข้ึน ณ ปัจจุบนัน้ี       

 มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย ส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่า สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย ภูมิ

ปัญญาชาวบา้นอยา่งหน่ึงในการใชป้ระโยชน์จากมะพร้าวคือ การน าเอาเปลือกของมะพร้าวแห้งมา

ท าเป็นเช้ือเพลิงช่วยท าใหเ้กิดความร้อนในการหุงตม้อาหาร นอกจากน้ีในอุตสาหกรรมการแปรรูป

อาหารจากมะพร้าว มีการใช้เฉพาะเน้ือมะพร้าวเท่านั้น ท าให้ส่วนท่ีเป็นเปลือกมะพร้าวตลอดจน

กะลามะพร้าวเป็นวสัดุเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก จนอาจถือว่าเป็นปัญหาทางส่ิงแวดล้อมได ้

เพราะฉะนั้นการน าเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งมาใชป้ระโยชน์ในรูปของการผลิตเป็นถ่าน จะช่วยลด

ปริมาณขยะจากวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัเปลือกมะพร้าว 

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน ลดอตัราการใชค้วามร้อนจากพลงังานไฟฟ้าและ

แก๊สหุงตม้ในภาคครัวเรือนได้  ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นประโยชน์ของเปลือกมะพร้าวท่ีควรน ามาผลิตเป็น
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ถ่าน เพื่อเป็นเช้ือเพลิงท่ีสามารถใช้แทนไมโ้ดยทัว่ไป และใช้ส าหรับการ ตม้ ป้ิง ย่าง ซ่ึงถ่านท่ีได้

สามารถให้ความร้อนสูงอย่างปลอดภยัและไม่มีสารตกคา้งตลอดจนไม่ท าลายสุขภาพ ทนทาน 

ประหยดั ไม่มีควนั ไม่มีกล่ิน ใช้ในการประกอบอาหารแล้วได้อาหารท่ีมีกล่ินและรสชาติดีตาม

ธรรมชาติ ตลอดจนการพฒันาเคร่ืองผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าวให้มีประสิทธิภาพสูง

สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้น้ีใหแ้ก่ชุมชนท่ีมีวตัถุดิบไดแ้ก่ เปลือกมะพร้าวเหลือใชจ้  านวนมากได ้

วธีิการ 
1. การจ าลองและทดสอบการออกแบบเตาเผาถ่านชนิดต่าง ๆ 
 ผูว้จิยัไดท้  าการออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านแบบถงั 200 ลิตร แบบตั้ง ดงัรูปท่ี 1 เพื่อน าไป
เป็นเตาเผาเปลือกมะพร้าวในการศึกษาวิจยัน้ี และได้ทดลองใช้เตาเผาท่ีผลิตข้ึนโดยใช้เปลือก
มะพร้าว เพื่อหาความสามารถในการเผาถ่านของเตาเผาถ่านน้ีเปรียบเทียบกบัเตาเผาชนิดอ่ืน ๆ โดย
ใชก้ารจบัเวลาในการเผาและเปรียบเทียบกบัเตาเผาถ่านแบบเดิม  

 

 
รูปที ่1 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง 
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2. การออกแบบและสร้างเคร่ืองบดถ่านและผสมถ่าน 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบและสร้างเคร่ืองบดถ่านและผสมถ่าน ดงัรูปท่ี 2 ทดลองน าถ่านท่ี
ไดจ้ากการเผาในขอ้ 2.1 มาเขา้ช่องของเคร่ืองบดถ่านท่ีใชส้ าหรับใส่กอ้นถ่าน เคร่ืองบดจะบีบให้
กอ้นถ่านละเอียดเป็นผงออกมาในช่องผงถ่าน แลว้ท าการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีผลิตข้ึน โดย
เปรียบเทียบเวลาท่ีใชข้องเคร่ืองบดและผสมถ่านในเคร่ืองเดียวกนักบัเคร่ืองบดถ่านและเคร่ืองผสม
ถ่านแบบแยก 

 

รูปที ่2 เคร่ืองบดและผสมถ่าน 
 

3. การออกแบบและสร้างเคร่ืองอดัถ่านแบบสกรู 
 ผูว้จิยัไดท้  าการออกแบบและสร้างเคร่ืองอดัถ่านแบบสกรู ดงัรูปท่ี 3 หลงัจากนั้นไดน้ าผง
ถ่านท่ีไดจ้ากขอ้ 2.2 มาคดัแยกโดยใชต้ะแกรงเหล็กขนาดเบอร์ 30 เพื่อใหไ้ดข้นาดเม็ดผงถ่านท่ี
ตอ้งการ และน าผงถ่านท่ีไดม้าผสมกบัแป้งมนัส าปะหลงัในอตัราส่วน 1.5 ต่อ 10 คลุกเคลา้
ส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนัจนมีความเหนียว เพื่อท่ีจะอดัข้ึนรูป และท าการทดสอบประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองอดัแท่งโดยการทดสอบอตัราการอดัแท่งของเคร่ืองอดัแท่งแบบสกรูกบัเคร่ืองอดัถ่าน
ทัว่ไป และน าถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าวท่ีไดไ้ปทดสอบคุณสมบติัการจุดติดไฟ เวลาควนั 
ระยะเวลาการติดไฟ และประกายไฟปะทุ 
 

 
รูปที ่3 เคร่ืองอดัถ่านแบบสกรู 

273

DP
U



ผลและอภิปราย 
 จากการออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านแบบถงั 200 ลิตร แบบตั้ง และท าการทดลองเผา
เปลือกมะพร้าวและหาความสามารถในการเผาถ่านของเตาเผาถ่านน้ี โดยใชก้ารจบัเวลาในการเผา
และเปรียบเทียบกบัเตาเผาถ่านแบบเดิม ดงัตารางท่ี 3.1 
ตารางที ่3.1 แสดงการทดลองเตา 3 ประเภท 

 

 

ประเภทของเตา 

 ผลการทดลอง 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

ปริมาณ 

ไม ้(กก.) 

เวลา 

(นาที) 

ปริมาณ 

(กก.) 

เวลา 
(นาที) 

ปริมาณ 
(กก.) 

เวลา 
(นาที) 

ปริมาณ 
(กก.) 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 15 180 10 200 9.5 250 8 

เตาเผาแบบดินเหนียว 15 300 8 350 7 400 6 

เตาเผาถ่านถงั 200 ลิตร  
แบบนอน 

15 240 9 300 8 350 7 

จากการทดลองพบว่า เตาเผาถ่านถงั 200 ลิตรแบบตั้งจะไดป้ริมาณถ่านมากกว่าเตาอีก 2 
แบบ ในจ านวนเปลือกมะพร้าวท่ีปริมาณเท่ากนัและยงัใชเ้วลานอ้ยกวา่ รวมทั้งถ่านท่ีไดมี้คุณภาพดี  

 
ตารางที ่3.2 แสดงการทดลองเคร่ืองบดและผสมถ่าน 

เคร่ือง เวลาในการ

ทดลอง 

(30นาที) 

ปริมาณการ

ทดลอง  

(5 กก.) 

ผลการทดลอง 

คร้ังท่ี 1 

ผลการทดลอง 

คร้ังท่ี 2 

ผลการทดลอง 

คร้ังท่ี 3 

เคร่ืองบดและผสม 30 5 กก. 23.45 วนิาที 20.20 วนิาที 25.75 วนิาที 

      เคร่ืองบด 30 5 กก. 15.55 วนิาที 14.25 วนิาที 17.35 วนิาที 

      เคร่ืองผสม 30 5 กก. 10.40 วนิาที 12.50 วนิาที 11.25 วนิาที 

      เวลารวมเคร่ืองบดและเคร่ืองผสมผงถ่านแบบแยก 25.95 วนิาที 26.75 วนิาที 28.60 วนิาที 

จากตารางท่ี 3.2 เม่ือใชเ้คร่ืองบดและผสมถ่านในตวัเดียวกนัพบว่าใชเ้วลาในการบดและ
ผสมถ่านน้อยกว่าการใช้เคร่ืองบดและเคร่ืองผสมถ่านแยกกัน โดยมีค่าเฉล่ียของเวลาของการ
ทดลองอยูท่ี่ 23.13 วินาทีและ 27.1 ตามล าดบั จากผลการทดลองคร้ังน้ีพบวา่ การใชเ้คร่ืองบดถ่าน
และผสมผงถ่านแยกกนั ท าใหมี้ขั้นตอนเพิ่มข้ึน จึงใชเ้วลาในการท างานมากข้ึนเพราะจะเสียเวลาใน
การบดถ่านและผสมผงถ่านแยกกนั แต่เคร่ืองท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบข้ึนมาใหม่น้ีเป็นเคร่ืองบดถ่านและ
ผสมผงถ่านในเคร่ืองเดียวกนั ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต  ท าให้ระยะเวลาในการท างาน
ลดลง  และท าให้ประหยดัต้นทุนในการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองบดถ่านและผสมผงถ่านแบบแยก
กระบวนการผลิต 
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ตารางที ่3.3 แสดงการทดสอบอตัราการอดัถ่านแท่งของเคร่ืองอดัถ่านแบบสกรูกบัเคร่ืองอดัถ่าน
ทัว่ไป 

จากการตารางท่ี 3.3 พบว่าเคร่ืองอดัถ่านแบบสกรูนั้นมีอตัราการอดัถ่านแท่งอยู่ท่ี 6 
กิโลกรัม/นาที ซ่ึงมากกวา่เคร่ืองอดัถ่านทัว่ไปท่ีมีอตัราการอดัถ่านแท่งเพียง 4 กิโลกรัม/นาที จาก
การศึกษาการออกแบบและสร้างเคร่ืองอดัถ่านแบบสกรู พบวา่ มีประสิทธิภาพสูงกวา่เคร่ืองอดัถ่าน
ทัว่ไปมาก ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดเ้องซ่ึงมีกลไกในการท างานท่ีไม่ยุง่ยากซบัซ้อนจนเกินไป ให้
ความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้านสูง 
 

ตารางที ่3.4 แสดงการทดสอบคุณสมบัติของถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพร้าวกบัถ่านทัว่ไป 

การทดสอบ ถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าว ถ่านทัว่ไป 
การจุดติดไฟ (นาที) 1 5 
ระยะเวลามีควนั (นาที) 1 20 
ระยะเวลาท่ีติดไฟ (นาที) 85 40 
ประกายไฟปะทุ ไม่มี มี 

 จากตารางท่ี 3.4 พบวา่  ระยะเวลาในการจุดติดไฟ คือ ระยะเวลาตั้งแต่มีไฟติดท่ีถ่าน โดย
ถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าวใชเ้วลาเพียง 1 นาที จึงติดไฟส่วนถ่านทัว่ไปนั้นใชเ้วลาถึง 5 นาที 
ระยะเวลามีควนั คือ ระยะท่ีเร่ิมมีควนัออกจากถ่านเม่ือติดไฟแลว้จนไม่มีควนัให้เห็นออกจากถ่าน 
โดยถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าวมีระยะเวลามีควนัเพียง 1 นาที ส่วนถ่านทัว่ไปมีควนันานถึง 20 
นาที ระยะเวลาท่ีติดไฟหรือระยะเวลาในการเผาไหมจ้นเป็นเถ้า คือ ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมติดไฟ
จนกระทัง่ถ่านเผาไหมห้มดจนเหลือแต่เถา้ ถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าวใชร้ะยะเวลาท่ีติดไฟนาน
ถึง 85 นาที ซ่ึงนานกวา่ถ่านทัว่ไปท่ีมีระยะเวลาติดไฟเพียง 40 นาที และไม่มีประกายไฟประทุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ เคร่ืองอดัถ่านแบบสกรู เคร่ืองอดัถ่านทัว่ไป 
อตัราการอดัถ่านแท่ง (กิโลกรัม/นาที) 6 4 
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บทสรุป 
ทางคณะผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบ สร้างและพฒันาเตาเผาถ่านถงั 200 ลิตร แบบตั้ง  เคร่ือง

บดและผสมถ่าน และเคร่ืองอดัถ่านแท่งแบบสกรูข้ึนเพื่อน าไปใช้ผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือก

มะพร้าวใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้น้ีให้แก่ชุมชนท่ีมีวตัถุดิบ

เปลือกมะพร้าวเหลือใชจ้  านวนมากได้ในล าดบัต่อไป ทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายไดข้องชุมชน

และการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือใช้จากเปลือกมะพร้าวให้มากท่ีสุด เพื่อลดการใช้ทรัพยากรป่า

ไมแ้ละไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์ถ่านอดัแท่งท่ีไดเ้ม่ือน าไปขายยงั

ปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเพราะไม่มีสารตกคา้งของการเกิดมะเร็ง ทนทาน  ประหยดั ให้

ความร้อนสูง ไม่มีควนั ไม่มีกล่ิน สามารถน าไปใชก้บัร้านอาหารประเภทตม้ ป้ิง ยา่งไดดี้ 
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การพฒันาแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเพือ่เสริมประสิทธิภาพในการท างาน:  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

The Development of Structural Equation Modeling for Work Efficiency Enhancing:  
Office of The Ministry, Ministry of Social Development and Human Security. 

 
สุรศักดิ์ วงค์ษา 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภาวะผูน้ าต่อ ขวญัก าลงัใจใน

การท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ประสิทธิภาพในการท างาน และความส าเร็จขององค์กร 2) 
เพื่อพฒันาแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการท างาน ด าเนินการวิจยัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้กลุ่มประชากรคือ ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การวิเคราะห์ผลใช้โปรแกรม PLS-Graph 
วิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างพบวา่ ปัจจยัภาวะผูน้ าสามารถอธิบายความแปรปรวนความพึง
พอใจในการท างานไดร้้อยละ 81 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.898 ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจ
ในการท างานยงัสามารถอธิบายความแปรปรวนความส าเร็จขององคก์รไดร้้อยละ 86  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทางเท่ากบั 0.664 และ 0.285 ตามล าดบั นอกจากน้ีภาวะผูน้ าและความส าเร็จขององค์กรสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของขวญัก าลงัใจในการท างานไดร้้อยละ 95 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 
0.640 และ 0.354 ความพึงพอใจในการท างาน ความส าเร็จขององค์กร และขวญัก าลงัใจในการท างาน
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานไดร้้อยละ 96 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
เท่ากบั 0.468 0.195 และ 0.340 ตามส าดบั จากแบบจ าลองยงัพบอิทธิพลทางออ้มของภาวะผูน้ าต่อ
ความส าเร็จขององค์กร และขวญัก าลังใจในการท างาน อีกทั้ งความพึงพอใจในการท างานและ
ความส าเร็จขององคก์รยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทั้งหมดมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  
ค าส าคัญ การพฒันา โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ประสิทธิภาพในการท างาน ส านกังานรัฐมนตรี 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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Abstract  
This study aimed at the influencing of factors, leadership, the moral of work performance, 

work satisfaction, work efficiency, and successful organization included. Also, aimed at the 
development of structural equation modeling for work efficiency enhancing. The method of this study 
was quantitative and qualitative. Government officers and employers were collected for this study.  As 
result of the presentation, PLS-Graph software program was used to analyze structural equation 
modeling (SEM). The multiple regression approach was applied for factors and path analysis for 
casual model. The result showed that the leadership had the deviation of work satisfaction as 81 %, 
with path coefficient as 0.898. Both of leadership and work satisfaction had the deviation of successful 
organization as 86 %, with path coefficient as 0.664 and 0.285. The leadership and successful 
organization had the deviation of the moral of work performance as 95 %, with path coefficient as 
0.640 and 0.354. The moral of work performance, successful organization, and work satisfaction had 
the deviation of work efficiency as 96 %, with path coefficient as 0.468, 0.195, and 0.340. Not only 
the leadership had influenced to successful organization and work satisfaction indirectly, but also work 
satisfaction and successful organization had influenced to work efficiency. All of analysis data showed 
statistically at level of confidence 99 %     
Keywords : Development, Structural Equation Modeling, Office of The Ministry, Ministry of 
Social Development and Human Security 
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บทน า 
ผูน้ าและบุคลากรภายในองค์กรถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความอยู่รอดของ

องคก์ร เน่ืองจากเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อาจกล่าวได้
วา่ทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั คือ ผูน้ าจะเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล การสอนงาน การจูงใจ และการดล
บนัดาลใจบุคคลากร รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมนั้น จะข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ ลกัษณะของงาน และ
ความต้องการของบุคคลในองค์กร นอกจากนั้นผูน้ ายงัเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนสามารถ
กระตุน้และจูงใจสมาชิกในองค์กร โดยหากพนกังานมีความรู้ความสามารถ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบัการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการสร้างขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของคนในองคก์ร จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะขวญัและก าลงัใจมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน จึงมีความจ าเป็นท่ีผูน้ าควรให้ความส าคญัในการสร้างขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานให้เกิดข้ึน โดยให้ความส าคญักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลมากข้ึน (ศิริ
ภทัร ดุษฎีววิฒัน์, 2555) 

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 1) ทฤษฎี
ภาวะผูน้ า 2) ทฤษฎีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 3) ทฤษฎีความพึงพอใจในการท างา 4) 
ประสิทธิภาพของการท างานและ 5) ความส าเร็จขององคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎภีาวะผู้น า (Leadership: LSD) 
ทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์: ทฤษฎีหนทาง-เป้าหมาย (Path-goal Theory) ทฤษฎีน้ีพฒันาโดย 

(Robert House, 1971) มีแนวความคิดวา่ พฤติกรรมผูน้ าท่ีท าให้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดแรงจูงใจ และ
ความพยายามท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จ คือ การแนะน าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบวา่ เขาท างานอย่างไร 
จึงจะประสบผลส าเร็จ และไดร้างวลัตามท่ีตอ้งการ ดงันั้นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีจะเป็นท่ียอมรับของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชาด้วยความพอใจพฤติกรรมผูน้ าควรจะกระตุ้นแรงจูงใจในเร่ืองต่อไปน้ี ท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพอใจในการท างานท่ีมีประสิทธิผล และจดัให้มีการฝึกสอนงาน แนะแนว ช่วยเหลือ 
และใหร้างวลัซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับประสิทธิผลของงาน ซ่ึงแบ่งพฤติกรรมของผูน้ าได ้4 ประเภท 

1.1) ผูน้  าแบบช้ีน า หรือบงการ (Directive Leader) จะท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทราบว่าผูน้ า
คาดหวงัอะไร จะมีการก าหนดตารางการปฏิบติังานให้ท า และการสอนงาน การท างานอย่างไรให้
ประสบผลคลา้ยๆกบัผูน้ าประเภทท่ีค านึงถึงตนเองเป็นหลกัของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ 

1.2) ผูน้ าแบบสนบัสนุน (Supportive Leader) เป็นผูน้ าท่ีมีลกัษณะเป็นมิตร สนใจความตอ้งการ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงคลา้ยๆกบัการพิจารณาภาวะผูน้ าของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ 
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1.3) ผู ้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) เป็นประเภทของผู ้น าท่ีเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ผูน้ ามกัจะรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ 

1.4) ผูน้  าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ (Achievement-oriented Leader) ผูน้  าจะก าหนดเป้าหมายท่ีทา้
ทายความสามารถและคาดหวงัวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะท างานไดใ้นระดบัท่ีดีท่ีสุด 

2. ทฤษฎขีวญัและก าลงัใจในการท างาน (The morale of work Performance: MWF) 
เนตรพฒัณา ยาวิราช (2550) กล่าววา่การมีขวญัก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังานจะช่วยให้ผลการ

ท างานมีประสิทธิภาพสูง เกิดความกระฉับกระเฉงต่ืนตวัเสมอ จึงควรกระท าการเสริมสร้างขวญัท่ีดี
เสมอ ตรวจสอบขวญัก าลงัใจของพนกังานมีเพียงพอหรือไม่ เพื่อหาหนทางปรับปรุงให้ดีข้ึน ซ่ึงได้
เสนอขอ้สังเกตพนกังานในหน่วยงานว่ามีสภาพขวญัก าลงัใจท่ีดีในการท างาน ไดแ้ก่ มีความเต็มใจ
อย่างเต็มท่ีในการท างานอย่างสุดความสามารถให้ความร่วมมือในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของหน่วยงาน มีความจงรักภคัดีต่อหน่วยงาน รักษาระเบียบวินยั กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเต็มใจ
ไม่ฝ่าฝืนหรือต่อตา้น มีความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

นอกจากน้ีแลว้ พูลสุข สังขรุ่์ง (2550) ยงัเสนอว่าบุคลากรท่ีมีขวญัก าลงัใจท่ีดี ผูบ้ริหารสามารถ
สังเกตพฤติกรรมเหล่าน้ี เช่น มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน พร้อมท่ีจะร่วมมือในการท างานอยู่เสมอ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
อยู่ในระเบียบวินยั และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ระเบียบอยูเ่สมอ มีความเช่ือมัน่ในองคก์รของ
ตนเอง 

3. ทฤษฎคีวามพงึพอใจในการท างาน (Work Satisfaction: WST) 
ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) ทฤษฎีน้ีไดมี้การพฒันาโดย 

Herzberg ในปี ค.ศ.1950-1959 และ ในช่วงแรกของปี ค.ศ.1960-1969 ซ่ึงเสนอแนะวา่ ความพึงพอใจ
ในการท างานประกอบดว้ย 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยงั
ความไม่พึงพอใจ (No Satisfaction) และไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) 2) แนวคิดท่ี
มีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยงัความไม่พึงพอใจ (No Dissatisfaction) และ
ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) หรืออาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎี 2 ปัจจยั 
ประกอบดว้ย 3.1) ปัจจยัการจูงใจหรือตวัจูงใจ 3.2) ปัจจยัการบ ารุงรักษาหรือปัจจยัสุขอนามยั ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี (Herzberg, 1979) 

3.1) ปัจจยัการจูงใจหรือตวัจูงใจ (Motivation Factors หรือ Motivators) เป็นปัจจยัภายใน 
(ความตอ้งการภายใน) ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfiers) 
เช่น ความกา้วหนา้ ความส าเร็จ การยกยอ่ง เป็นตน้ 

3.2) ปัจจยัการบ ารุงรักษา (Maintenance Factor) หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factor) เป็น
ปัจจยัภายนอกท่ีป้องกนัไม่ให้พนกังานเกิดความไม่พอใจในการท างาน (Job Dissatisfies) การเสนอ
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ปัจจยัสุขอนามยัไม่ใช่วิธีการจูงใจท่ีดีท่ีสุดในทศันะของ Herzberg แต่เป็นการป้องกนัความไม่พึง
พอใจ ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของพนกังาน เช่น นโยบายขององคก์ร การบงัคบับญัชา 
ความมัน่คงในงาน ค่าตอบแทน สภาพการท างาน เป็นตน้ 

4.  แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพของการท างาน (Work efficiency : WEF) 
ส านกังาน กพ. (2538 อา้งอิงใน ศิระวิทย ์คล่ีสุวรรณ, 2539) ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพของการ

ท างานไวว้า่ การท างานท่ีประหยดั ไดผ้ลงานรวดเร็ว มีคุณภาพ คุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรดา้นการเงิน 
คน อุปกรณ์ และเวลา ดงันั้นประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงหมายถึง อตัราความแตกต่างระหวา่งปัจจยั
น าเขา้ (Input) และผลผลิตท่ีออกมา (Output) และเห็นวา่ ประสิทธิภาพ สามารถมองไดใ้นแง่มุมต่างๆ 
ดงัน้ีคือ 

 1) แง่มุมของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) เช่น การใช้ทรัพยากรทั้งเงิน คน วสัดุ 
เทคโนโลย ีท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด  

 2) แง่มุมของกระบวนการบริหาร (Process) เช่น การท างานท่ีถูกตอ้งได้มาตรฐาน รวดเร็ว 
และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกสบายกวา่เดิม  

 3) แง่มุมของผลลพัธ์ เช่น การท างานท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทนัเวลา 
ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่องาน และบริการเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ 

ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2538) ให้ความหมายของค าวา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีวดัไดห้ลายมิติ
ตามแต่วตัถุประสงคท่ี์จะตอ้งพิจารณา คือ 

1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต (Input) ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรดา้น 
เงิน คน วสัดุ เทคโนโลยท่ีีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ การท างานท่ีถูกตอ้ง ได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคนิคท่ีสะดวกข้ึน 

3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต และผลลพัธ์ (Output) ได้แก่ การท างานท่ีมีคุณภาพเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน และการบริการเป็น
ท่ีพึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ 

5. แนวคิดเกีย่วกบัความส าเร็จขององค์กร (Successful organization: SOG) 
ประคลัภ์ ปัณฑพลงักูล (2554) กล่าวว่า ลกัษณะขององค์กรท่ีประสบผลส าเร็จ จะตอ้งเป็น

องคก์รท่ีมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี จะท าให้องคก์รมีผลงานท่ีดีกวา่ องคก์รท่ีมีระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไม่ดี มีผลการวิจยัออกมามากท่ีท าข้ึนเพื่อท่ีจะพิสูจน์ประโยคขา้งตน้ ล่าสุด
งานวิจยัของ The world Federation of People Management Association (WFPMA) and the Boston 
Consulting Group (BCG) ไดท้  าการวิจยัองค์กรต่างๆกบัการบริหารคนขององค์กร เพื่อท่ีจะดูวา่ การ
บริหารคนกบัความส าเร็จขององคก์รนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ผลการวิจยัท าให้ทราบถึงองคก์รท่ี
ให้ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีนั้น จะมี
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รายได้สูงกว่าองค์กรท่ีมีระบบการบริหารทรัพยากรท่ีไม่ดีถึง 3.5 เท่า และระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีองค์กรเหล่าน้ี มีโดดเด่นมากมาย ก็ คือ เ ร่ืองของการพัฒนาภาวะผู ้น า (Leadership 
Development) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) การบริหารงาน (Performance Management) 
และการบริหารค่าตอบแทน (Reward Management) นั่นเอง อย่างไรก็ดีมีการศึกษารายละเอียดว่า 
องค์กรท่ีมีความโดดเด่นในด้านการบริหารคนนั้น มีความโดดเด่นในด้านใดบา้ง จากผลการศึกษา
พบวา่  
 5.1) การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน มีการสรรหาคัดเลือกพนักงานท่ีเน้นไปท่ีความ
เหมาะสมกบัวฒันธรรมขององค์กรมากกว่า มองไปท่ีคนเรียนเก่ง หรือท างานเก่งอย่างเดียว แต่ไม่
เหมาะกบัองค์กร ผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความส าคญักบัการสรรหาคดัเลือกพนักงานอย่างมาก และมี
นโยบายวา่ คนท่ีมีหนา้ท่ีในการคดัเลือกพนกังานเขา้มาท างานก็คือคนเก่งในองคก์ร และคนท่ีมีผลงาน
ท่ีดีเลิศในองคก์ร เพราะมีความเช่ือวา่คนเก่ง ยอ่มจะเลือกคนเก่งเขา้ท างาน 
 5.2) การรักษาพนกังาน มีระบบการรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพไวท้  างานกบัองคก์ร ซ่ึงระบบ
การรักษาพนักงานก็จะประกอบไปด้วยระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ีดี รวมทั้งระบบการบริหาร
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัแทน ตลอดจนการสร้างความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั
ของพนกังาน 
 5.3) การบริหารคนเก่ง องค์กรท่ีให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล จะมีการสร้างระบบการ
บริหารคนเก่งไว ้โดยจะสร้างแนวทางในการพฒันาพนกังาน และส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน 
ซ่ึงระบบเหล่าน้ีก็ประกอบไปดว้ยระบบการพฒันาพนกังาน ระบบความกา้วหนา้ทางสายอาชีพ ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีส่งเสริม และรักษาคนเก่งขององคก์รไวอี้กดว้ย  
 5.4) การสร้าง Employer branding องคก์รเหล่าน้ีจะมีการสร้าง Brand ในการบริหารคนของ
ตนเอง ซ่ึงท าให้พนกังาน หรือบุคคลภายนอกรู้วา่ ถา้เขา้มาท างานท่ีองคก์รน้ีแลว้เขาจะเป็นอยา่งไร มี
การเติบโตอยา่งไร และสามารถท่ีจะประสบผลส าเร็จในการท างานอยา่งไร 
 5.5) ระบบการบริหารผลงานและการให้ค่าตอบแทน องค์กรท่ีเน้นการสร้างผลงาน และการ
บริการคนท่ีดี จะมีระบบการบริหารผลงานท่ีดีเช่นกนั โดยจะมีการเช่ือมโยงเป้าหมายลงสู่หน่วยงาน 
และพนักงานทุกคน ในการท างานก็จะมุ่งเน้นการสร้างผลงานของตนเองท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงเม่ือองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ก็จะมีระบบการให้รางวลัตามผลงานท่ีเป็น
ธรรม และสามารถดึงดูดและจูงใจใหพ้นกังานสร้างผลงานท่ีดีในปีต่อๆ ไป 

Gary Neilson (2551, อา้งอิงใน ภาณุภาคย ์พงศอ์ติชาต, 2551) พบวา่ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรมี 4 อย่างคือ ขอ้มูลท่ีสามารถไหลไปมาไดอ้ย่างอิสระระหว่างบุคคลากรและ
หน่วยงานภายในองค์กร บุคคลกรเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับอ านาจในการตดัสินว่าใครมีอ านาจ
เบ็ดเสร็จเร่ืองใด และตอ้งรับผิดชอบผลการตดัสินในดา้นไหน การกระตุน้จูงใจและขวญัก าลงัใจให้
ทุ่มเทท างานเพื่อความส าเร็จขององคก์ร 
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การจดัโครงสร้างการบริหารองคก์รท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภาวะผูน้ า ขวญัก าลงัใจในการท างาน ความพึงพอใจในการ
ท างานต่อประสิทธิภาพในการท างาน และความส าเร็จขององคก์ร 

2) เพื่อพฒันาแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการท างาน  
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
การวิจยัวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research)  เพื่อเป็นการยืนยนัขอ้คน้พบจากเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยั ได้แก่ ภาวะผูน้ า ขวญัก าลงัใจในการ
ท างาน ความพึงพอใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และความส าเร็จของ
องคก์ร และพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการท างานอีกดว้ย จากโครงสร้าง
ของการวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชก้ารวเิคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
และสมการมาตรวดั การวิเคราะห์ดงักล่าวใช้โปรแกรม PLS Graph ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสามารถ
วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรไดห้ลายระดบัในรูปของ SEM โดยสามารถวิเคราะห์อิทธิพลใน Inner 
Model (structure Model) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใน Outer Model (Measurement Model) ไปใน
คราวเดียวกนั กล่าวคือ เป็นการวเิคราะห์ท่ีเบด็เสร็จคร้ังเดียวแบบ Variance Based Model ซ่ึงพฒันาตาม
วธีิ OLS ท่ีใช ้Principle Component Regression (PCR) ในอลักอริธึมส าหรับประมาณค่า VBSEM จะใช้
วิธี OLS ในการวิเคราะห์ ในการวิจยัในคร้ังน้ีการวิเคราะห์มาตรวดัเป็นแบบ Reflective และการ
วิเคราะห์แบบ Reflective Measurement Model เป็นความสัมพนัธ์แบบช้ีออกนอก (Outer Directed 
Measurement Model) เป็นส่ิงท่ีสะท้อนการเปล่ียนแปลงของตวัแปรแฝงซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์แบบ Factor Analysis โดยท่ีตวัแปรประจกัษห์รือตวัช้ีวดัใน Block หน่ึงๆตวัแปรแฝงจะ
ส่งอิทธิพลต่อตวัช้ีวดั ซ่ึงตวัช้ีวดัเหล่าน้ีจะแปรผนัร่วมกนั (Bollen and Lennox, 1991; Edward and 
Bagozzi, 2000; มนตรี พิริยะกุล, 2553) นอกจากน้ีแลว้จากแบบสอบถามยงัไดมี้การทดสอบความ
ถูกต้องของเน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญตามกระบวนการ IOC (Index of item 
objective congruence) ความเช่ือถือได ้(Reliability) และความใชไ้ดใ้นทางปฏิบติั (Practicality) 
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สรุปผลการวจัิย 
ดงันั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการน าผลการศึกษาไปใช้ในเชิงบริหารจดัการองค์กรให้เป็น

องค์กรท่ีประสบความส าเร็จ ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั จนถึงอภิปราย
ผลการวจิยั ขอ้คน้พบและเสนอแนะแนวทางในการพฒันาองคก์รในขั้นตอนต่อไปดงัน้ี 

1) สรุปข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1  
1.1) การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็นเทคนิคเพื่อ
การลดจ านวนตวัแปร และสร้างปัจจยัข้ึนใหม่โดยให้ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นปัจจยัเดียวกนั 
ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคดงักล่าวกบัปัจจยัความส าเร็จขององคก์ร (SOG) ซ่ึงมีจ านวนตวัแปรมาก อีก
ทั้งยงัง่ายต่อการน าเข้าสู่สมการโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ผลต่อไปในโปรแกรม PLS-Graph โดย
กระบวนการสกดัปัจจยัมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 1 ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรความส าเร็จขององคก์ร 

Varia
bles 

AG BG CG DG EG FG HG IG JG KG LG MG NG 

BG 
0.86
5* 

            

CG 
0.77
6* 

0.93
3* 

           

DG 
0.35
7* 

0.58
8* 

0.79
3* 

          

EG 
0.64
0* 

0.71
7* 

0.81
9* 

0.64
0* 

         

FG 
0.59
6* 

0.72
3* 

0.85
4* 

0.72
1* 

0.96
3* 

        

HG 
0.68
9* 

0.73
1* 

0.80
5* 

0.54
1* 

0.91
8* 

0.91
1* 

       

IG 
0.50
4* 

0.41
6* 

0.42
7* 

0.17
6 

0.40
2 

0.45
3* 

0.42
9* 

      

JG 
0.84
6* 

0.75
1* 

0.73
7* 

0.30
9 

0.70
6* 

0.68
8* 

0.78
0* 

0.46
8* 

     

KG 
0.25

2 
0.20

1 
0.29

0 
0.23

8 
0.10

4 
0.18

2 
0.00

1 
0.74

1 
0.19

5 
    

LG 
0.54
8* 

0.51
7* 

0.69
0* 

0.73
7* 

0.55
7* 

0.61
6* 

0.45
9* 

0.34
5 

0.41
6* 

0.49
9* 

   

MG 
0.15

9 
0.08

5 
0.30

9 
0.59
4* 

0.35
7* 

0.37
0* 

0.18
2 

0.00
0 

0.01
6 

0.26
3 

0.76
4* 

  

NG 
0.77
3* 

0.61
8* 

0.68
1* 

0.51
5* 

0.70
0* 

0.70
8* 

0.68
8* 

0.47
7* 

0.71
1* 

0.30
6 

0.68
0* 

0.58
4* 

 

OG 
0.21

1 
0.24

1 
0.39

6 
0.45
8* 

0.64
2* 

0.66
8* 

0.39
3* 

0.23
1* 

0.34
8* 

0.27
3 

0.51
9* 

0.61
7* 

0.61
3* 

* หมายถึง มีนยัยะส าคญัท่ีระดบั .01 
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จากตาราง 1 พบวา่ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปร KG, MG และ OG มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
อ่ืนในมาตรวดัเดียวกันน้อยท่ีสุดดังนั้นผูว้ิจยัจึงตดัตวัแปรดังกล่าวออกก่อนน าเขา้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) จากนั้นแล้วจึง เลือกใช้วิธีการสกดัปัจจยั 
(Factor Extraction) โดยกระบวนการของ Principle Component Analysis และเลือกวิธีหมุนแกน
ปัจจยัแบบ Varimax Rotation ซ่ึงเป็นการหมุนแกนโดยเนน้การเปล่ียนสดมภ ์(Colum) ให้ง่ายข้ึนวิธีน้ี
เป็นการหมุนแกนโดยใหก้ าลงัสองของน ้าหนกัองคป์ระกอบมีค่าสูงสุด (ตาราง 2) 
ตาราง 2 การสกดัปัจจยัของตวัแปรความส าเร็จขององคก์ร SOG  

Variables 
Factor 

1 
Factor 

2 
Factor 

3 
มีการสร้างแนวทางในการพฒันาพนกังาน และส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน 
(HG) 

0.89   

มีการสร้างความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนตวัของพนกังาน (EG) 0.81   
มีการสร้างระบบการบริหารคนเก่งไว ้(FG) 0.76   
มีการท างานโดยเนน้การสร้างผลงานของตนเองท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเป้าหมายของ
องคก์ร (JG) 

0.73   

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญักบัการสรรหาคดัเลือกพนกังาน (BG) 0.68   
มีนโยบายเก่ียวกบัคนท่ีมีหนา้ท่ีในการคดัเลือกพนกังานเขา้มาท างานก็คือคนเก่งใน
องคก์ร (CG) 

0.67   

มีระบบการรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพไวท้  างานกบัองคก์ร (DG)  0.90  
ขอ้มูลขององคก์รมีความทัว่ถึงอยา่งอิสระระหวา่งบุคคลากรและหน่วยงานภายใน
องคก์ร (LG) 

 0.82  

มีการสร้างภาพลกัษณ์ในการบริหารคนของตนเอง (IG)   0.80 
มีการสรรหาคดัเลือกพนกังานโดยเนน้ไปท่ีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมของ
องคก์ร (AG) 

  0.72 

มีการกระตุน้จูงใจใหทุ้่มเทท างานเพื่อความส าเร็จขององคก์ร (NG)   0.65 
การแปลความหมายและตั้งช่ือองคป์ระกอบ มีตวัแปรทั้งหมด 3 ตวั (ตาราง 2) ประกอบดว้ย 

1.1.1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HM) หมายถึง ค่าเฉล่ียรวมของความคิดเห็น
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดว้ย มีการสร้างแนวทางในการพฒันาพนกังาน  และ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน (HG) มีการสร้างความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตวัของพนกังาน (EG) มีการสร้างระบบการบริหารคนเก่งไว ้ (FG) มีการท างานโดยเนน้การ
สร้างผลงานของตนเองท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเป้าหมายขององค์กร (JG) ผูบ้ริหารระดบัสูงให้
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ความส าคญักบัการสรรหาคดัเลือกพนกังาน (BG) มีนโยบายเก่ียวกบัคนท่ีมีหนา้ท่ีในการคดัเลือก
พนกังานเขา้มาท างานก็คือคนเก่งในองคก์ร (CG) 

1.1.2) การเสริมประสิทธิภาพการท างาน (OM) หมายถึง ค่าเฉล่ียรวมของความ
คิดเห็นด้านการการเสริมประสิทธิภาพ ประกอบด้วย มีระบบการรักษาพนักงานท่ีมีศกัยภาพไว้
ท างานกบัองคก์ร (DG) ขอ้มูลขององคก์รมีความทัว่ถึงอยา่งอิสระระหวา่งบุคคลากรและหน่วยงาน
ภายในองคก์ร (LG) 

1.1.3) การสร้างภาพลกัษณ์องค์กร (IM) หมายถึง ค่าเฉล่ียรวมของความคิดเห็น
ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย มีการสร้างภาพลกัษณ์ในการบริหารคนของตนเอง 
(IG) มีการสรรหาคดัเลือกพนกังานโดยเนน้ไปท่ีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมขององคก์ร (AG) มี
การกระตุน้จูงใจใหทุ้่มเทท างานเพื่อความส าเร็จขององคก์ร (NG) 

ดงันั้นตวัแปรของปัจจยัความส าเร็จขององคก์ร (SOG) จึงประกอบดว้ย การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HM) การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร (IM) และ การเสริมประสิทธิภาพการท างาน (OM) ซ่ึงไดค้  านวณสมการ
มาตรวดัแบบ Reflective Model ดว้ยโปรแกรม PLS graph ดงัสมการ SOG = ƒ(HM, IM, OM) 

1.2) ผลการวเิคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน 
ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) เป็นระดบัของความคลา้ยคลึงกนั

ของแบบวดัท่ีคลา้ยคลึงกนัตามทฤษฎี ตวัอย่างเช่น ความเท่ียงตรงเชิงเหมือนของแบบทดสอบวคั
วามสามารถทางค านวณ เม่ือหาสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนของแบบวดัแลว้มีความสัมพนัธ์กนัสูงก็
เป็นหลกัฐานบ่งช้ีว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Trochim, 1999) ผลการวิเคราะห์พบว่าความ
เท่ียงตรงเชิงเหมือนของมาตรวดัท่ีใช้แสดงให้เห็นว่าตวัช้ีวดัสามารถวดั Construct เดียวกนัได ้
เกณฑก์ารพิจารณาคือตวัช้ีวดัจะตอ้งมีค่า Loading มากกวา่ 0.70 มีค่าแอลฟาครอนบาคสูงกวา่ 0.707 
มีค่า AVE สูงกวา่ 0.50 และ Loading มีค่านยัยะส าคญัทางสถิติทุกค่า (ตาราง 3) 
ตาราง 3 ค่า Loading T-state และ AVE จากผลการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 

No. Item Loading T-State AVE 

 ภาวะผู้น า   0.830 
1 ผูน้ าแบบช้ีน า  0.930 32.094  
2 ผูน้ าแบบสนบัสนุน  0.913 29.873  
3 ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม  0.928 29.290  
4 ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ 0.872 26.325  
 ขวญัก าลงัใจในการท างาน   0.781 

1 ท่านมีความเตม็ใจอยา่งเตม็ท่ีในการท างานอยา่งสุดความสามารถ  0.938 33.729  
2 ท่านใหค้วามร่วมมือในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 0.912 26.944  
3 ท่านมีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน  0.879 24.218  
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4 ท่านมีการรักษาระเบียบวนิยั กฎเกณฑข์อ้บงัคบัอยา่งเตม็ใจ 0.895 23.934  
5 ท่านมีความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการแกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี  0.844 20.307  
6 ท่านมีการมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  0.888 26.116  
7 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน 0.863 21.969  
8 ท่านมีความพร้อมท่ีจะร่วมมือในการท างานอยูเ่สมอ  0.851 30.426  
9 ท่านมีความเช่ือมัน่ในองคก์รของตนเอง 0.878 23.499  
 ความพงึพอใจในการท างาน   0.820 

1 ดา้นบุคคล 0.849 28.624  
2 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 0.904 23.077  
3 ความผกูพนักบัหน่วยงาน 0.968 25.578  
4 การท างานเป็นทีม  0.865 22.801  
5 ความกา้วหนา้ในการท างาน  0.870 40.337  
6 รายไดแ้ละสวสัดิการ  0.861 35.651  
7 เทคโนโลยสีารสนเทศ  0.977 25.615  
 ประสิทธิภาพในการท างาน   0.795 

1 ท่านใชท้รัพยากรเงิน คน วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยอียา่งประหยดั คุม้ค่า 0.903 31.459  
2 ท่านท างานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานของหน่วยงาน รวดเร็ว 0.844 26.898  
3 ท่านใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 0.959 31.486  

 ประสิทธิภาพในการท างาน (ต่อ)    
4 ท่านท างานมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม 0.934 35.124  
5 ท่านมีจิตส านึกท่ีดีต่องานท่ีตนเองท า 0.810 28.996  
 ความส าเร็จขององค์กร   0.856 

1 การบริหารทรัพยากรบุคคล  0.937 35.827  
2 การเสริมประสิทธิภาพการท างาน  0.909 32.926  
3 การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร  0.930 31.187  

1.3) ผลการวเิคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงอ านาจจ าแนก 
ความเท่ียงตรงเชิงอ านาจจ าแนก (Discriminate Validity) เป็นระดบัของความแตกต่างตาม

ทฤษฎี ตวัอยา่งเช่น ความเท่ียงตรงเชิงอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถทางค านวณ เช่น 

ความสัมพนัธ์กบัคะแนนของแบบวดัความสามารถทางภาษา เม่ือวดัทั้งฉบบัน้ีมีความสัมพนัธ์ต ่าก็เป็น

หลกัฐานบ่งช้ีวา่มีความเท่ียงตรงเชิงอ านาจจ าแนก ดงันั้นความเท่ียงตรงของมาตรวดัตวัแปรแฝงแบบ 

Reflective Model จากตาราง 4 จะพบค่า √AVE ของตวัแปรแต่ละค่า โดยพิจารณาค่าทีละสดมภ์ท่ี
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สนใจจะตอ้งมีค่าสูงกว่าค่า Cross Construct Correlation ทุกค่าในสดมภ์เดียวกนั แสดงว่ามาตรวดัมี

ความเท่ียงตรงเชิงอ านาจจ าแนกในแต่ละตวัแปรแฝงท่ีไม่ปนเปกบัมาตรวดัของตวัแปรอ่ืน (วิชาญ 

อมรากุล, 2554) 

ตาราง 4 ความเท่ียงตรงเชิงอ านาจจ าแนก (Discriminate Validity) ค่าเฉล่ียแปรผนัท่ีสกัดได ้
(√AVE) เฉพาะตวัแปรแฝงภายในแบบ Reflective Model และค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปร 

Factor CR R² √AVE 
Cross Construct Correlation 

LDS WST MWF WEF SOG 

LDS 0.951 - 0.830 0.911     
WST 0.970 0.807 0.820 0.898 0.905    
MWF 0.970 0.960 0.781 0.452 0.609 0.883   
WEF 0.951 0.953 0.795 0.356 0.521 0.739 0.891  
SOG 0.947 0.898 0.856 0.435 0.142 0.318 0.304 0.925 

1.4) อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ และผลลัพธ์ของประสิทธิภาพใน
การท างานต่อความส าเร็จขององค์กร 
ตาราง 5 แสดงอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของปัจจยัเชิงสาเหตุ และผลลพัธ์ของประสิทธิภาพใน
การท างานต่อความส าเร็จขององคก์ร 

DV R² IV 
Influencing 

Direct Indirect รวม 
WST 0.807 LDS 0.898* - 0.898 
MWF 0.960 LDS 0.621* - 0.621 

  WST 0.383* - 0.450 
WEF 0.953 LDS 0.035 0.127 0.162 

  WST 0.450* 0.194* 0.644 
  MWF 0.507* - 0.507 

SOG 0.898 LDS 0.131 - 0.131 
  WST 0.256* - 0.256 
  MWF 0.614* 0.229* 0.843 
  WEF 0.457* - 0.457 

*p < 0.01 
จากตาราง 4 พบว่าภาวะผูน้ าสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการ

ท างานไดร้้อยละ 81 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.898 ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในการ
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ท างานสามารถอธิบายความแปรปรวนของขวญัก าลังใจในการท างานได้ร้อยละ 96 มีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.621 และ 0.383 ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในการท างาน และขวญั
ก าลงัใจในการท างานสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานไดร้้อยละ 95 
มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.035 0.0450 และ 0.507 ตามล าดบั ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจใน
การท างาน ขวญัก าลังใจในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความส าเร็จขององคก์รไดร้้อยละ 90 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.131 0.256 
0.614 และ 0.457 นอกจากน้ีแล้วยงัพบว่าความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี .01 (ภาพประกอบ 1) 

ภาพประกอบ 1 อิทธิพลของภาวะผูน้ า ขวญัก าลงัใจในการท างาน ความพงึพอใจในการท างาน ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและความส าเร็จขององคก์ร 

2) สรุปข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 
2.1) การพัฒนาแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อเสริมประสิทธิภาพการท างานของ

องค์กร: ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของปัจจัยโดยการพฒันาแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร: ส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์
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จากการปรับสมการโครงสร้างแล้วพบว่าค่า R² (R square) ซ่ึงเป็นค่าความแปรปรวนท่ี
สามารถท านายผลท่ีเกิดข้ึน ตอ้งเพิ่มข้ึนตั้งแต่อิทธิพลของตวัแปรแฝงภายในตวัแรก (WST=ความพึง
พอใจในการท างาน) ตลอดจนถึงตวัแปรแฝงภายในตวัสุดทา้ย (SOG=ความส าเร็จขององค์กร) จาก
ภาพประกอบ 2 พบวา่ ค่า R² มีค่าเพิ่มข้ึน สะทอ้นให้เห็นว่าหากปัจจยัแต่ละตวัมีความสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนกนัในเชิงบวกยอ่มท าให้ผลท่ีเกิดข้ึนดีตาม ดงันั้นแลว้แบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนน้ีจึงสามารถ
สะทอ้นใหก้ระบวนการท างานไดโ้ดยท านายผลท่ีเกิดข้ึนตามจากการพิจารณาค่า R² 

ปัจจยัภาวะผูน้ าสามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจในการท างานไดร้้อยละ 81 มีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.898 ภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในการท างานยงัสามารถอธิบายความ
แปรปรวนความส าเร็จขององค์กรได้ร้อยละ 86  มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.664 และ 0.285 
ตามล าดบั นอกจากน้ีภาวะผูน้ าและความส าเร็จขององค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวนของขวญั
ก าลงัใจในการท างานไดร้้อยละ 95 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.640 และ 0.354 ความพึงพอใจใน
การท างาน ความส าเร็จขององคก์ร และขวญัก าลงัใจในการท างานสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพในการท างานไดร้้อยละ 96 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.468 0.195 และ 0.340 ตาม
ส าดบั จากแบบจ าลองยงัพบอิทธิพลทางออ้มของภาวะผูน้ าต่อความส าเร็จขององคก์ร และขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน อีกทั้งความพึงพอใจในการท างานและความส าเร็จขององค์กรยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 
อภิปรายผล 

1) อิทธิพลของปัจจยัภาวะผูน้ าต่อปัจจยัขวญัก าลงัใจในการท างานเชิงบวก: H1 จากผลการวิเคราะห์
พบวา่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ สุพาณี สฤษฎ์วานิ (2552)  ความสามารถของผูน้ ายงัมีอิทธิพลต่อผูต้าม
ได้อย่างสัมฤทธ์ิผล หรือเป็นความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่ื้นท างานได้อย่างเต็มท่ี
เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์องงานอยา่งเหมาะสม 

2) อิทธิพลของปัจจยัภาวะผูน้ าต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงบวก: H2 จากผลการวิเคราะห์
พบว่า ปัจจยัภาวะผูน้ าไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงบวก จึงปฏิเสธค ากล่าวของ โร
เบิร์ด เฮาส์ (2014) ผลลพัธ์จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ประกอบดว้ย ผลของการปฏิบติังาน และความพึงพอใจ
ในการท างาน  ตวัอยา่งของเขานั้นอธิบายถึงพฤติกรรมผูน้ าท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดปัจจยั
จากการท่ีผูน้ ารู้จกัใชพ้ฤติกรรมให้เหมาะสมกบัคุณลกัษณะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม
จะส่งผลต่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจ และปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูน้  า
จะตอ้งรู้จกัวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนวา่สถานการณ์แบบใด หลงัจากนั้นจึงปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ต่างๆ ตามแนวทางท่ีวางไว ้เพื่อให้ผลปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของผูน้ า และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
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3) อิทธิพลของปัจจยัภาวะผูน้ าต่อความส าเร็จขององคก์รเชิงบวก: H3 จากผลการวิเคราะห์พบวา่
ท่ีไดป้รับสมการโครงสร้างแลว้พบวา่อิทธิพลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ศิริภทัธ ดุษฎีวิวฒัน์ 
(2555) การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถน าพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร โดยภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลทางสังคมซ่ึงบุคคลหน่ึงตั้งใจใชก้บัผูอ่ื้น เพื่อให้
ปฏิบติังานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีก าหนด รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์กร โดยภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการทางอิทธิพลท่ีช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายได ้ภาวะผูน้ าเป็น
ศาสตร์ท่ีจ  าเป็นและส าคญัต่อผูบ้ริหารท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ ผูน้  าเป็นผูต้ดัสินใจ ก าหนด
ปัญหาวางแผน และรับผดิชอบต่อความอยูร่อดหรือการพฒันาองคก์รเม่ือมองการเป็นผูน้ าแต่เพียงผิว
เผินว่าไม่ยากล าบาก แต่การเป็นผูน้ าท่ีดีในการท างานนั้นเป็นเร่ืองท่ียากจะท าให้สมบรูณ์ การ
เสริมสร้างภาวะผูน้ าน้ีจึงเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีควรเรียนรู้  

4) อิทธิพลของปัจจยัภาวะผูน้ าต่อปัจจยัความพึงพอใจในการท างานเชิงบวก: H4 จากผลการ
วิเคราะห์พบว่าสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ ผูน้ าท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล จะให้เกิด ความพึง
พอใจในการท างานมากกว่าผูน้ าท่ีมุ่งเน้นการผลิต ไดแ้ก่ การมุ่งเน้นในรายละเอียดของงานเป็นส าคญั 
เป็นตน้ (รังสวรรค ์ประเสริฐศรี, 2555) 

5)  อิทธิพลของปัจจยัความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัขวญัก าลงัใจในการท างานเชิงบวก: 
H5 จากผลการวิเคราะห์พบว่า สอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจของ
พนกังาน คือ ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติัอยู ่ตามค ากล่าวของ (Keith 
Davis,1977) และ ถวลิ โอทอง (2545) 

6) อิทธิพลของปัจจยัความพึงพอใจในการท างานต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงบวก: H6 
จากผลการวเิคราะห์พบวา่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ ในการท างานและบริหารงาน มีปัจจยัท่ีส่งผลใน
การท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ คือ ความพึงพอใจในการท างานทั้งน้ีเพราะเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ประการหน่ึงในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลท างานดว้ยความกระตือรือร้น 
และดว้ยความสมคัรใจอนัจะมีผลท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายสูงหรือต ่า เป็นผลมาจากความพึงพอใจ
ในการท างานของแต่ละคน ซ่ึงสามารถตรวจวดัไดจ้าก คุณภาพผลผลิต ปริมาณงาน และบรรยากาศ
ในการท างาน องคก์รใดก็ตามท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจนอ้ย องคก์รนั้นจะมีแต่ปัญหาอยูต่ลอดเวลา
พฒันางานไม่ได ้ในทางตรงกนัขา้ม องคก์รใดท่ีบุคลากรองคก์รมีความพึงพอใจสูง องคก์รนั้นก็จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2542) นอกจากน้ีแลว้งานศึกษาของ (กญัญ
นนัทน์ ภทัร์สรณ์สิริ, ม.ป.ป) ยงัพบว่าความพึงพอใจในการท างานยงัมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน ความพึงพอใจท าใหเ้กิดการปฏิบติังาน (Satisfaction Cause Performance) กลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่
ผูท่ี้มีความสุขจากการท างานจะท าให้มีผลผลิตจากงานทีดี ซ่ึงไดแ้ก่แนวคิดของวรูม (Vroom, 1964) 
และค ากล่าวของ (Keith Davis, 1977)   ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติัอยู ่
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ถา้พนกังานมีความพึงพอใจต่องานท่ีปฏิบติัอยูย่อ่มไดผ้ลงานท่ีสูงกวา่การปฏิบติังานท่ีพนกังานไม่พึง
พอใจ 

7) อิทธิพลของปัจจยัความพึงพอใจในการท างานต่อความส าเร็จขององคก์รเชิงบวก: H7 จากผล
การวเิคราะห์สอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้องคก์ร
ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว กลยุทธ์ ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม การสร้างขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจ 
ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในการท างานถา้หากหน่วยงานใดสามารถจดับริการต่างให้แก่ผูป้ฏิบติังาน
ได ้ผูป้ฏิบติังานจะบงัเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ธนัยช์นก ธิติพงศ์
วิวฒัน์, 2552) องค์กรท่ีประสบความส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีการวางแผน มีการ
ปรับเปล่ียนองคก์รใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

8) อิทธิพลของปัจจยัขวญัก าลงัใจในการท างานต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงบวก: H8 จากผล
การวิเคราะห์พบว่า สอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีว่า ขวญัมีลกัษณะเป็นนามธรรมเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นแต่
สังเกตไดจ้ากการสังเกตไดจ้ากการแสดงออกให้คนทัว่ไปเห็นสภาพในหน่วยงานนั้นๆ เช่น ผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่หน้าท่ีการงาน มีความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพของการท างานนั้น
เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด ซ่ึงขวญัของคนมีอิทธิพล ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นอนัดบัแรก คนมี
ความรู้ ความสามารถสูงสุดหากขวญัไม่ดี การท างานก็คงไม่มีประสิทธิภาพ หรือคนมีความรู้
ความสามารถแมจ้ะไม่สูงมากนกั แต่ถา้มีขวญัและก าลงัใจท่ีดีการท างานก็อาจจะไดผ้ลมากกว่า คนท่ีมี
ความรู้ความสามารถแต่ขวญัไม่ดี การศึกษาการบริหารงานบุคคลจึงไดเ้นน้ขวญัเป็นพิเศษอีกเร่ืองหน่ึง 
(สมพงษ ์เกษมสิน, 2512) และค ากล่าวของ (เนตรพฒัณา ยาวริาช, 2550) 

9) อิทธิพลของปัจจยัขวญัก าลงัใจในการท างานต่อความส าเร็จขององคก์รเชิงบวก: H9 จากผล
การวิเคราะห์พบว่าสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีว่า ขวญัและก าลงัใจยงัมีผลต่อความมุ่งมัน่และความเต็ม
ใจในการท างาน ซ่ึงสะทอ้นทศันคติ อารมณ์ ของบุคคลแมว้า่ขวญัก าลงัใจเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นและ
วดัไดย้ากแต่เราก็สามารถรู้สึกและสังเกตได ้นอกจากนั้นแลว้ขวญัก าลงัใจยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
ควรรับรู้ เพราะขวญัก าลงัใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององค์กร
ได ้(บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์, 2537) เช่นเดียวกนักบัค ากล่าวของ (Gary Neilson, 2551. อา้งอิงใน ภาณุ
ภาคย ์พงศอ์ติชาต, 2551) พบวา่ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 

10) อิทธิพลของประสิทธิภาพในการท างานต่อความส าเร็จขององคก์รเชิงบวก: H10 จากผลการ
วเิคราะห์พบวา่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ เนตรพฒัณา ยาวิราช (2550) ท่ีวา่หากบุคคลมีประสิทธิภาพ
ในการท างานท่ีดีแลว้ยอ่มส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร นอกจากน้ี (ประคลัภ ์ปัณฑพลงักูล, 2554) 
กล่าวว่าประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล อันจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององคก์รเช่นเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
1) ขอ้เสนอส าหรับผูท่ี้ตอ้งการท าวิจยัคร้ังต่อไปเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ขวญัก าลงัใจในการท างาน 

ความพึงพอใจในการท างาน ประสิทธิภาพในการท างานและความส าเร็จขององค์กร ซ่ึงการศึกษา
ดงักล่าวเป็นเพียงการศึกษากลุ่มประชากรภายในส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยเ์ท่านั้น ผูว้ิจยัจึงขอเสนอให้มีการน ารูปแบบจ าลองสมการโครงสร้างตามทฤษฏี 
และโมเดลสมการโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนไปปรับประยุกตใ์ชก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น รัฐ เอกชน เป็นตน้  

2)  ควรมีการศึกษากบัองคก์รท่ีประสบผลส าเร็จและองคก์รท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ และผลท่ีได้
จากการศึกษานั้นสามารถน าไปเปรียบเทียบขอ้แตกต่างและหากปัจจยัอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการวิจยั
เล่มน้ี อนัน าไปสู่การพฒันารูปแบบองคก์รให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 

3) ภาวะผูน้ า ประกอบด้วย ผูน้ าแบบช้ีน า ผูน้  าแบบส่งเสริม ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าแบบ
มุ่งเน้นความส าเร็จ ซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีส่งผลให้ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีเกิดขวญัก าลงัใจในการท างาน 
ความพึงพอใจในการท างาน ประสิทธิภาพในการท างานและความส าเร็จขององคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีผูน้ าท่ีมีลกัษณะการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานไวอ้ย่างชดัเจน การจูงใจผู ้
ร่วมปฏิบติังาน และการวางแผนก าหนดระยะเวลาในการท างานไวล่้วงหนา้และปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว้
ดงันั้นผูน้ าจึงเป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีความเขม้แข็ง และประสบ
ผลส าเร็จต่อไป 

4) ความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความผูกพนักับหน่วยงาน การท างานเป็นทีม ความก้าวหน้าในการท างาน รายได้และสวสัดิการ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสารสนเทศ องค์กรมีการเตรียมความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ในการท างานอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน โปรแกรมมีความเหมาะสม ฐานขอ้มูลอพัเดท 
รวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นย  า ถดัมาคือความผกูพนักบัหน่วยงาน พร้อมท่ีจะปกป้องช่ือเสียงของหน่วยงาน 
การทุ่มเทและความตั้งใจในการท างาน ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีลว้นมีผลให้พนกังานเกิดขวญัก าลงัใจในการ
ท างาน เกิดประสิทธิภาพในการท างานและองค์กรยอ่มเกิดผลส าเร็จตามมา และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ขอบเขตหน้าท่ีและบทบาทในการปฏิบติังานถูกระบุบไวอ้ย่างชัดเจน มีแสงสว่าง อุณหภูมิท่ี
ท างานเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน มีอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานท่ีพร้อมในการท างาน จ านวนบุคคลกร
เม่ือเปรียบเทียบกบังานมีความเหมาะสม 

5) ขวญัก าลังใจในการท างาน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีโดยสังเกตได้จาก มีความเต็มใจอย่างเต็มท่ีในการท างานอย่างสุดความสามารถ ให้ความ
ร่วมมือในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน และการรักษาระเบียบวินัย กฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัอยา่งเต็มใจ 

6) ประสิทธิภาพในการท างาน คือผลท่ีได้จากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จซ่ึงเป็นตัวช้ีว ัด
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะอย่างการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท างานมี
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คุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการใช้ทรัพยากรเงิน คน วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีอยา่งประหยดั 
คุ้มค่าซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์กรในแต่ละด้าน เช่น ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การเสริมประสิทธิภาพ และการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีประสบผลส าเร็จไดโ้ดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.วชิาญ อมรากุล นางขวญัวงศ ์พิกุลทอง รองอธิบดี กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 
นางพรนิภา มาสิลีรังสี ผูอ้  านวยการกลุ่มงานประสานการเมือง ตลอดจนถึงอาจารยส์าขาพฒันาสังคม 
มหาวิทยาลัยพะเยา และผูท่ี้เก่ียวข้องด้วยทุกท่านท่ีมิได้ระบุนามโดยมีส่วนช่วยสนับสนุนให้
งานวจิยัน้ีประสบผลส าเร็จ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสน้ี 
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การพฒันารายการวทิยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา กบั
แนวคดิการมส่ีวนร่วม 

Development Guidelines of Environmental Education TV Production for Primary 
Students towards Participation Concepts 

 
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการพัฒนารายการวิทยุโทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา กบัแนวคิดของการมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อการพฒันากระบวนการและรูปแบบ
รายการวิทยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา และ 2) เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูช้มสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบั
กระบวนการการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา เพื่อให้รายการมีประสิทธิผลมากข้ึน 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการผลิตรายการตามแนวทางดงักล่าวและไดพ้ฒันารูปแบบรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากผูช้ม  

จากนั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ ารูปแบบรายการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการ
ประเมินผลก่อนการรับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Pre-Test) และหลงัชมรายการ 
(Post-Test) ท าการเปรียบเทียบประสิทธิผลของรายการทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการทดลองพบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนวดัเนิน
เขาดิน มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ภายหลงัจากรับชมรายการโทรทศัน์วิทยุดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
โดยให้ผูช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม สูงกว่าก่อนการรับชมรายการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ก่อนการรับชมรายการ นกัเรียนมีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 4.98) 
มีทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 1.93) และมีพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (�̅� = 1.72) หลงัจากการรับชมรายการ พบวา่ นกัเรียนมีความรู้อยูใ่นระดบัดี (�̅� = 8.04) 
มีทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 2.55) และมีพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 
2.54)  
ค าส าคัญ: รายการวทิยโุทรทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มศึกษา การมีส่วนร่วม 
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Abstract 
The study of development guidelines of environmental education TV production for students 

towards participation concepts is aimed to: 1) develop the processes and forms of environmental 
education TV production for primary students and 2) evaluate the effectiveness of environmental 
education TV production for primary students. The results have shown that the concepts of the 
audience participation can be applied to the processes of environmental education TV production in 
order to be more productive. The research was conducted by this guidelines and developed the forms 
of environmental education TV production with the concepts of audience participation. 

Consequently, the researcher has demonstrated this trial forms to the sample with the 
assessment before watching the environmental education TV program (Pre-Test) and after watching 
the program (Post-Test). Accordingly, comparing the effectiveness in three areas: knowledge, 
attitudes and environmental behavior. The results have shown that the primary students of Khao Din 
School have increased their knowledge, attitudes and behavior after watching the environmental 
education TV program with the concepts of audience participation at a significant statistical level of 
0.05. Additionally, the classifications have been divided and were found that pre-watching students 
have the knowledge at a low level (�̅� = 4.98), the environmental attitudes at a moderate level (�̅� = 
1.93) and the environmental behavior at a moderate level (�̅� = 1.72). Post-watching results were 
found that the students have the knowledge at a good level (�̅� = 8.04), the environmental attitudes at 
a good level (�̅� = 2.55) and the environmental behavior at a good level (�̅� = 2.54). 
Keyword: TV Program, Environment Education, Participation  
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บทน า 
 ส่ือวิทยุโทรทศัน์เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนไดแ้ทบทุกครัวเรือนของ
ประเทศ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นส่ือหลกัของผูช้มในประเทศไทยทุกคน โดยเฉล่ียแล้วผูช้มสามารถ
เขา้ถึงส่ือไดม้ากถึงร้อยละ 97 (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และธรรมธชั จงเสถียรธรรม, 2557) ดว้ย
คุณสมบติัทางกายภาพท่ีมีทั้งภาพเคล่ือนไหว เสียง และเทคนิคพิเศษ ท าให้ส่ือวิทยุโทรทศัน์สามารถ
เขา้ถึงผูช้มไดทุ้กเพศทุกวยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กหรือนกัเรียนท่ีมกัจะเลือกเปิดรับส่ือวิทยุโทรทศัน์เพื่อ
สร้างความบนัเทิงให้กบัตน ผา่นรูปแบบรายการต่างๆตามท่ีตนสนใจไดอ้ยา่งอิสระ จึงท าให้นกัเรียน
ส่วนใหญ่ใชเ้วลาวา่งในการเปิดรับส่ือวิทยุโทรทศัน์มากท่ีสุด และเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด
ในครอบครัว (สุชาดา โรจนฤทิธ์ิพิเชษฐ,์ 2554: 58)   
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากส่ือวิทยุโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีช่องรายการเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมี
เน้ือหา และวิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย จึงอาจท าให้นักเรียนท่ียงัขาดวิจารณญานในการรับชมอาจ
เปิดรับเน้ือหารายการท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้น ผูอ้  านวยการสถานี ผูผ้ลิตรายการ รวมทั้งผูป้กครอง จึงควร
ท าหนา้ท่ีเป็นผูค้ดักรองและใหค้ าแนะน าการรับชมรายการท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีทั้งสาระและความ
บนัเทิงไปพร้อมกนั ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนความคิด สติปัญญา และเสริมสร้างจินตนาการของ
นกัเรียนไดใ้นแต่ละช่วงวยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูผ้ลิตรายการท่ีนบัไดว้า่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในล าดบั
ตน้ๆของกระบวนการส่ือสาร จึงควรก าหนดแนวทางการผลิตรายการส าหรับเด็กหรือนกัเรียนอย่าง
เหมาะสมทั้งดา้นเน้ือหาและวิธีการน าเสนอ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากการศึกษาของโครงการศึกษาและเฝ้า
ระวงัส่ือเพื่อสุขภาวะของสังคม (2552: 26-27) เร่ือง การเฝ้าระวงัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก พบวา่ เด็ก
ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี จะมีความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (คน สัตว ์
ตน้ไม ้และส่ิงมีชีวติ) ชอบเร่ืองราวท่ีชวนเพอ้ฝัน เหนือจริง โดยเน้ือเร่ืองควรด าเนินไปอยา่งเรียบง่าย ไม่
ซับซ้อน เด็กท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 6-9 ปี คือ เร่ิมท่ีจะสนใจโลกแห่งความเป็นจริงมากข้ึน จาก
สภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งพบปะกบัคนรอบขา้ง จึงมีความสนใจในเด็ก หรือเพื่อนท่ีมีช่วงวยัใกลเ้คียงกนั 
รวมไปถึงความสนใจเก่ียวกบัธรรมชาติศึกษา ส่วนเด็กท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 10-12 ปี จะมีความสนใจใน
ส่ิงรอบขา้งในสภาพความเป็นจริงมากข้ึน เร่ิมสนใจสังคม ชอบสัตวเ์ล้ียงธรรมชาติ และเร่ิมเรียนรู้เพื่อ
ก้าวไปสู่การเป็นวยัรุ่นและผูใ้หญ่ และเม่ือพิจารณาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความตอ้งการในการ
รับชมรายการวทิยโุทรทศัน์ของเด็ก พบวา่ มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัคือ เด็กยงัคงตอ้งการ
เน้ือหารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม (จารุวรรณ ตนัเยี่ยน, 2541; บุณฑริกา แทนมณี, 2547: 61) 
ดงันั้น ผลจากการศึกษาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ เน้ือหารายการประเภทส่ิงแวดลอ้มมีความเหมาะสม
ต่อพฒันาการของเด็กหรือนักเรียนตามช่วงอายุในระดับต่างๆ อีกทั้งหากนักเรียนได้รับการปลูกฝัง
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แนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่เด็ก ก็จะท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ การปลูกฝังทศันคติ และแนวทางการ
ปฏิบติัตนต่อส่ิงแวดล้อมอย่างถูกตอ้งเหมาะสม จนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต หรืออาจกล่าวได้ว่า 
“รายการวทิยโุทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกัเรียน เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมความรู้ ความ
เขา้ใจ และพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน ท่ีพึงมีต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างเหมาะสม” (ศุภศิลป์ 
กุลจิตตเ์จือวงศ,์ 2557: 17) 
 แต่เม่ือศึกษาจากสถานการณ์ดา้นส่ือวิทยุโทรทศัน์ในปัจจุบนั พบว่า รายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ส าหรับเด็ก ยงัมีจ  านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ รวมทั้งยงัขาดการ
สนับสนุนอย่างจริงจงั โดยมีปัญหาท่ีนบัว่าเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาท่ีเช่ือมโยงกนัใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ เวลาในการออกอากาศไม่เหมาะสม การชมรายการของกลุ่มเป้าหมายต ่า และหาผูส้นับสนุน
รายการไดย้าก (สถาบนัวชิาการส่ือสารสาธารณะ, 2556) ซ่ึงส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากการ
ผลิตรายการท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความน่าสนใจ และแรงจูงใจในการรับชม ท าให้มีจ  านวนผูช้ม
น้อย ผูส้นับสนุนรายการจึงไม่เลือกลงโฆษณากับรายการประเภทน้ี สถานีจึงน ารายการไปไวใ้น
ช่วงเวลาท่ีมีผูช้มนอ้ย (ศุภศิลป์ กุลจิตตเ์จือวงศ,์ 2557: 19) ซ่ึงหากรายการท่ีผลิตนั้นไดรั้บความสนใจ
จากกลุ่มผูช้มเป้าหมาย ก็จะสามารถจดัการกบัปัญหาดงักล่าวนั้นได ้ 
 ดังนั้น แนวทางหน่ึงท่ีส าคญัต่อการสร้างความสนใจในการรับชมของนักเรียน คือ ผูผ้ลิต
รายการควรทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนในการรับชมรายการ ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม 
ซ่ึงจะช่วยให้ผูผ้ลิตรายการหลุดจากกบัดกัความคิดเดิมๆของตนเอง เพราะหลุมพรางของคนท าส่ือวิทยุ
โทรทศัน์ คือ มกัคิดเร่ืองใกลต้วัตนเองตามโลกทรรศน์ของเขาเท่านั้น (ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2557: 66) 
โดยแนวคิดการมีส่วนร่วม นั้นแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมในการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล  2) 
การมีส่วนร่วมกระท า  3) การมีส่วนร่วมรับขอ้มูลข่าวสาร   4) การมีส่วนร่วมสนบัสนุน  (นรินทร์ พฒั
นพงศา, 2546) โดยในแต่ละระดบัของการมีส่วนร่วมนั้น จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อกระบวนการการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ท่ีส าคญั อาทิ การมีส่วนร่วมในการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ท าให้ผูผ้ลิตรายการได้
ทราบความตอ้งการในการรับชมรายการท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน ซ่ึงสามารถน ามาเป็นขอ้มูลส าคญัในการ
พฒันารายการได้ การมีส่วนร่วมกระท า นักเรียนท่ีมีส่วนร่วมกระท า มีบทบาทเสมือน “ผูน้ าทาง
ความคิด” (Opinion Leader) หรือนกัเรียนตน้แบบ (Model of student) ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะช่วยหล่อ
หลอมทศันคติ และแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมให้กบัผูช้มในวยัเดียวกนัได ้การมีส่วนร่วมรับขอ้มูล
ข่าวสาร ไดน้ าเสนอรายการท่ีมีประโยชน์ ซ่ึงสามารถช่วยปลูกฝังความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งใหก้บันกัเรียนไดต่้อไป และการมีส่วนร่วมสนบัสนุนช่วยเผยแพร่รายการให้เป็นท่ี
รู้จกัมากข้ึน ซ่ึงอาจมาจากหลายช่องทาง อาทิ การแนะน าแบบปากต่อปาก หรือผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัจากผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านท่ีไดศึ้กษาเร่ืองส่ือกบัเด็กและเยาวชนท่ีผ่านมา 
อาทิ เทคนิคการผลิตรายการท่ีเด็กเสนอ คือ สีสันสดใส ภาพสวย เทคนิคเหมือนจริง และตอ้งการให้เด็ก
มีส่วนร่วม (ลกัษมี คงลาภ, 2555: 113-115) การใชก้ารส่ือสารแบบมีส่วนร่วม เป็นการพฒันาศกัยภาพ
ของเยาวชน น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และตดัสินใจในการท างาน ก่อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งเยาวชนและผูผ้ลิตรายการ (อศัรินทร์ นนทิหทยั, 2551) ดา้นเน้ือหารายการ ควร
ให้เด็กเขา้มามีส่วนร่วม หรืออยู่เหตุการณ์ร่วมกบัครูและผูป้กครอง มีการด าเนินรายการภาคสนามให้
เด็กไดเ้ล่าประสบการณ์ หรือน าชมผลงานดว้ยตนเอง (ภทัราณีย ์พวัโสพิศ, 2551: 123-125) เด็กนกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน ภายหลังการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา ผ่านกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (ทิวาวรรณ ชยัขาว, 2550: 105) 

จากการศึกษาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ การผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับ
นกัเรียนในปัจจุบนั หากเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบักระบวนการผลิตรายการ จะมี
ส่วนช่วยให้รูปแบบรายการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนมากข้ึน ซ่ึง
เป็นผลในระยะสั้ น อีกทั้งยงัส่งผลในระยะยาวในการช่วยเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ การปลูกฝัง
ทศันคติ และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมในอนาคต ด้วยท่ีมาและความส าคญั
ดังกล่าว ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนารายการวิทยุโทรทัศน์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียน กบัแนวคิดของการมีส่วนร่วม” เพื่อให้รายการท่ีได้พฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพและเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

1 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ 
ก่อนท่ีผูผ้ลิตรายการวิทยุโทรทศัน์นั้นจะผลิตรายการใดรายการหน่ึง ควรมีการศึกษาคน้ควา้

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการในเบ้ืองตน้ เช่น รูปแบบของรายการ เน้ือหาของรายการ ช่วงเวลา และ
วธีิการน าเสนอ ฯลฯ รวมทั้งองคป์ระกอบในดา้นอ่ืนๆทั้งในเร่ืองของคน (Man) วสัดุอุปกรณ์ (Material) 
งบประมาณ (Money) การจดัการ (Management) และเวลา (Time) (สมเจตน์ เมฆพายพั, 2553: 58)  เพื่อ
เป็นแนวทางในการผลิตในขั้นตอนต่อไป รวมทั้งตอ้งเขา้ใจหลกัส าคญัของกระบวนการผลิตรายการ
วิทยุโทรทศัน์นั้นเป็นอยา่งดี เพื่อท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในทุกๆขั้นตอน เพราะทุก
ขั้นตอนการผลิตนั้นลว้นตอ้งใชง้บประมาณ เวลา และแรงงานในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
รายการท่ีตั้งไว ้เพื่อไม่ให้ปัจจยัต่างๆนั้นสูญเปล่า ผูผ้ลิตรายการจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการผลิต
ตามหลกัปฏิบติัอย่างรอบคอบ โดยกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ทุกรูปแบบ มกัมีขั้นตอน
ส าคญัอยู ่3 ขั้นตอน คือ ก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) การผลิตรายการ (Production) และหลงั
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การผลิตรายการ (Post-Production) (สมเจตน์ เมฆพายพั, 2552: 58; เอกธิดา เสริมทอง, 2554: 145) 
อยา่งไรก็ตาม นอกจากกระบวนการผลิตท่ีส าคญัทั้ง 3 ขั้นตอนแลว้ ศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ (2554: 195-
207) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่  กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ ควรประกอบไปดว้ยขั้นตอนส าคญั
อีก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพฒันาความคิด (Initiation) และ ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) 
โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของกระบวนการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ได ้ดงัน้ี  

1.1 ก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) เป็นขั้นตอนท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการผลิตรายการ ท าให้ผูผ้ลิตรายการสามารถมองเห็นแบบร่างรายการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
และสามารถพยากรณ์ถึงความเป็นไปได ้อุปสรรค ปัญหา และองค์ประกอบต่างๆท่ีส าคญัในการผลิต
รายการ ดงันั้น หากผูผ้ลิตรายการมีการวางแผนกระบวนการก่อนการผลิตรายการอยา่งรอบคอบ จะช่วย
ให้ประหยดังบประมาณ คน และเวลาได้มาก ซ่ึงจะช่วยให้ขั้นตอนต่างๆเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี (สมเจตน์ เมฆพายพั, 2552: 59) กระบวนการ
ก่อนการผลิตรายการ มกัประกอบไปด้วยขั้นตอนการวางแผน การจดัท าเน้ือหา การเขียนบท การ
ประสานงาน และการเตรียมอุปกรณ์การผลิตและการถ่ายท า 

1.2 การผลิตรายการ (Production) เป็นขั้นตอนท่ีน าส่ิงต่างๆท่ีไดเ้ตรียมพร้อมไวใ้นขั้น
ก่อนการผลิตรายการมาปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว ้ซ่ึงหากขั้นก่อนการผลิตรายการนั้นมี
ประสิทธิภาพ ก็จะช่วยเอ้ืออ านวยใหก้ารผลิตรายการเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ขั้นผลิต
รายการสามารถแบ่งออกได ้2 รูปแบบ คือ การผลิตรายการสดเพื่อออกอากาศทนัที และการผลิตรายการ
ส าหรับการบนัทึกเทป เพื่อน ามาออกอากาศในภายหลงั (สุทิติ ขตัติยะ , 2555: 209) อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่
กระบวนการผลิตรายการนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด ส่ิงท่ีส าคญั คือ ทีมงานทุกฝ่ายจะตอ้งประสานงานกนั
ในกระบวนการผลิตของแต่ละภาคส่วน ไดแ้ก่ ช่างาภาพ ส่วนควบคุมเสียง ส่วนควบคุมเสียง ผูก้  ากบั
เวที ผูก้  ากบัรายการ นกัแสดง กราฟิก ฯลฯ เพื่อใหง้านออกมาส าเร็จลุล่วงตามท่ีตั้งไว ้ 

1.3 หลังการผลิตรายการ (Post-Production) ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ เป็นขั้นตอน
หลงัจากท่ีผูผ้ลิตรายการไดบ้นัทึกวิดีโอเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้งานมีความสมบรูณ์มากข้ึน
จึงต้องน าวิดีโอท่ีได้บนัทึกไวม้าล าดับเรียบเรียงให้เป็นเร่ืองราวเดียวกัน ในขั้นตอนน้ีจึงเป็นขั้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบั “การตดัต่อ” หรือการล าดบัภาพ การลงเสียง และการใส่เทคนิคพิเศษ โดยในทุกๆ
องคป์ระกอบจะช่วยสนบัสนุนใหก้ารผลิตรายการมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

โดยสรุป กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ เป็นขั้นตอนการผลิตรายการตั้งแต่ตน้จนจบ 
เพื่อให้ไดร้ายการท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีผูผ้ลิตรายการคาดหวงัไว ้ซ่ึงกระบวนการโดยภาพรวม จะ
ประกอบไปดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ก่อนการผลิตรายการ การผลิตรายการ และหลงัการ
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ผลิตรายการ ภายในแต่ละขั้นตอนนั้น ทีมงานและผูผ้ลิตรายการควรปฏิวบติัตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
การด าเนินงานนั้นเกิดขอ้บกพร่องน้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่ากระบวนการดงักล่าวจะมีลกัษณะ
เป็นขั้นเป็นตอน แต่ถึงเวลาการปฏิบติังานจริง ก็อาจมีการสลบัขั้นตอนไปมา เพราะอาจเกิดอุปสรรคท่ี
ท าใหที้มงานตอ้งกลบัมาแกไ้ขงานตามแต่ละขั้นตอนอีกคร้ัง  
 

2 แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
  2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม  
  การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีบุคคล หรือองค์กรเข้าไปเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
กิจกรรมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายๆเร่ืองรวมกนั หรือการเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมนั้นๆ 
โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมไดแ้บ่งปันความคิด ความสามารถ และปัจจยัสนบัสนุน
ต่างๆ รวมทั้งก าหนดปัญหาและความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง (จินตวีร์ เกษมสุข, 2557: 8) ซ่ึง
ในการท ากิจกรรมหรือโครงการใดๆนั้น มกัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายกลุ่ม หากบุคคล
หรือองค์กรในแต่ละกลุ่มได้เขา้มามีส่วนร่วม ก็จะช่วยเสริมสร้างแนวทางเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนัได ้แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมจึงเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการท างานในหลายภาคส่วน เช่น 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมกบัชุมชน หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร เป็นตน้ ซ่ึงการมี
ส่วนร่วมนั้นยงัคงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของระดบัการมีส่วนร่วม ทั้งน้ีดว้ยขอ้จ ากดับางประการท่ีมิ
อาจท าให้บุคคลหรือองค์กรสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดทั้งกิจกรรม ซ่ึงผลการศึกษาของผูว้ิจยัจาก
นกัวชิาการหลายท่านสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  2.2 ระดับการมีส่วนร่วม 
  จากการศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมจากนกัวิชาการนั้น พบวา่ รูปแบบการมีส่วนร่วม
นั้นมีหลายรูปแบบและหลายระดบัท่ีแตกต่างกนั อาทิ เจมส์ (James L. Creighton, 2005) ไดแ้บ่งการมี
ส่วนร่วมเป็น 7 ระดบั ได้แก่ ระดบัการให้ขอ้มูล (Informing) ระดับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (Information Provision) ปรึกษาหารือ (Consultation) ระดบัการสร้างความร่วมมือ การ
วางแผนร่วม (Involvement) ระดบัการร่วมด าเนินการ (Partnership) ระดบัการร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล (Delegated Power) และระดบัการควบคุมโดยชุมชน (Citizen Control) โค
เฮน และ อฟัโฮฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 213-218; Norman T. Uphoff, 1981: 10) ไดแ้บ่งการมีส่วน
ร่วมเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision-making) การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) นรินทร์ พฒันพงศา (2546) ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ การมี
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ส่วนร่วมในการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล (Participation in providing information) การมีส่วนร่วมกระท า 
(Participation in action) การมีส่วนร่วมรับขอ้มูลข่าวสาร (Participation in receiving information) และ
การมีส่วนร่วมสนบัสนุน (Participation in supporting) เฉลียว บุรีภกัดี (2545: 115) ไดแ้บ่งการมีส่วน
ร่วมเป็น 3 ระดบั ได้แก่ การมีส่วร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) การมีส่วนร่วมแบบ
บางส่วน (Partial Participation) และการมีส่วนร่วมแบบสมบรูณ์ (Full Participation) จินตวีย ์เกษมศุข 
(2557: 10-11) ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การปรึกษาหารือ การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น และการร่วมในการตดัสินใจ และ อรพินท ์สพโชคชยั (2547: 14) ไดแ้บ่ง
การมีส่วนร่วมเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมคิดและเสนอความเห็น การมีส่วนร่วมตดัสินใจ การมี
ส่วนร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ร่วมรับขอ้มูล และการมีส่วนร่วมประเมินผลการ
ด าเนินการ 
ตารางที ่1: ระดับการมีส่วนร่วม 
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James L. Creighton 
(2005) 

√ √ √ √ √ √ - - - - - - - 

Cohen and Uphoff (1980) √ - - √ √ - √ - - - - - - 
Norman T. Uphoff (1981) √ - - √ √ - √ - - - - - - 
นรินทร์ พฒันพงศา 
(2546) 

- - - √ - - - √ √ √ - - - 

เฉลียว บุรีภกัดี (2545) - - - - - - - - - - √ √ √ 
อรพินท ์สพโชคชยั 
(2547) 

√ - - √ √ - √ √ - - - - - 

จินตวยี ์เกษมศุข (2557) √ - √ - - - - √ √ - - - - 
รวม 5 1 2 5 4 1 3 3 2 1 1 1 1 
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ทีม่า: เรียบเรียงและสรุปโดยผู้วจัิย 

จากตารางท่ี 1 พบการจ าแนกระดบัการมีส่วนร่วมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การวางแผนร่วม การร่วม
ด าเนินการ การร่วมประเมินผล และการร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในระดบัอ่ืนๆท่ี
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของการจ าแนก โดยถึงแมว้่าการมีส่วนร่วมนั้นจะสามารถจ าแนกได้
หลายระดบั แต่แต่ละระดบันั้นอาจมีขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคบางประการท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ
เขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมได ้เช่น ขอ้จ ากดัดา้นเวลา งบประมาณ ความรู้ความสามารถ หรือนโยบาย 
เป็นตน้ ดงันั้น ในงานวจิยัช้ินน้ี จึงเลือกศึกษากบัระดบัการมีส่วนร่วม 4 ระดบั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมใน
การเป็นผูใ้ห้ข้อมูล การมีส่วนร่วมกระท า การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วม
ประเมินผล 

กรอบแนวคิดและทฤษฏี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1: กรอบแนวคิดในการวจัิย 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 4.1 เพื่อการพฒันากระบวนการและรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา 

4.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนกัเรียน
ในระดบัชั้นประถมศึกษา  
 

แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ 
1) ก่อนการผลิตรายการ 
2) การผลิตรายการ 
3) หลงัการผลิตรายการ ประสิทธิผลของรายการ 

1) ดา้นความรู้ (Knowledge)  
2) ทศันคติ (Attitude) 
3) พฤติกรรม (Behavior) 

แนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 
1) การมีส่วนร่วมในการเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
2) การมีส่วนร่วมกระท า 
3) การมีส่วนร่วมรับขอ้มูลข่าวสาร 
4) การมีส่วนร่วมสนบัสนุน 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
งานวิจยัเร่ือง “การพฒันารายการวิทยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียน กับ

แนวคิดของการมีส่วนร่วม” ใช้วิธีการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยใชร้ายการวิทยุ
โทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการทดลอง ใชแ้บบประเมินในการ
ประเมินประสิทธิผลของรายการ และใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนวดัเนินเขาดิน จ านวน 120 คน ใชก้าร
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเคซี และมอแกน (Krejcie & Morgan, 
1970) ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 102 คน โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูล
ส าเร็จรูป จากนั้นจึงท าการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การพฒันา
กระบวนการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา 
และ รูปแบบรายการวิทยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ 2) 
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดส าคญั ดงัน้ี 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนใน

ระดับช้ันประถมศึกษา 
ผลการสังเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัวิชาการดา้นส่ือวิทยุโทรทศัน์ นกัปฏิบติัการดา้น

ส่ือวิทยุโทรทศัน์ นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา นักปฏิบติัการด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อนรายวิชาดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ ผูน้ ากิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ นกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อน ามาสร้างเป็นกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา พบวา่ การพฒันากระบวนการผลิต
รายการวทิยโุทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา ประกอบไปดว้ย
ขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ  การผลิตรายการ และหลงัการผลิต
รายการ (ศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ, 2554: 195; สุทิติ ขตัติยะ, 2555: 203) อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ช่ียวชาญได้
เสนอแนวคิดท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหร้ายการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คือ การให้ผูช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบั
รายการ  โดยการเขา้มามีส่วนร่วมของผูช้มนั้น จะช่วยใหผู้ผ้ลิตรายการเกิดความเขา้ใจและความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของผูช้มกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัเรียน ซ่ึงมีช่วงของ
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อายท่ีุแตกต่างกบัผูผ้ลิตรายการอยา่งมาก อาจท าให้ผูผ้ลิตรายการไม่เขา้ใจความตอ้งการของนกัเรียนได้
อยา่งแทจ้ริง ดงัเช่นค าอธิบายธงชยั นิลค า (สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2556) ไดอ้ธิบายวา่สนบัสนุนเพิ่มเติม
ว่า ในการผลิตรายการดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนักเรียน ควรให้นกัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลิตรายการ โดยเฉพาะหากรายการนั้นมีเน้ือหารายการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน การ
น านักเรียนในพื้นท่ีเขา้มามีบทบาทนั้นจะช่วยให้รายการนั้นดูมีชีวิตชีวา และเขา้ใจในธรรมชาติและ
บริบทของชุมชนนั้นมากข้ึน อีกทั้งกลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีเป็นนกัเรียน เม่ือรับชมรายการท่ีมีนกัเรียนร่วม
แสดง ก็จะก่อให้เกิดการปฏิบติัตามได้โดยง่าย เพราะนักเรียนท่ีร่วมรายการท่ีมีช่วงอายุใกล้เคียงกนั
เปรียบเสมือนผูน้ าทางความคิด (Opinion Leader) ท่ีท าให้ผูช้มท่ีเป็นนักเรียนมีแนวโน้มท่ีจะเกิด
พฤติกรรมการปฏิบติัไดม้ากกวา่ผูแ้สดงท่ีเป็นผูใ้หญ่ (บุญเลิศ วงคโ์พธ์ิ, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2556; จิ
รพล สินธุนาวา, 2556, 8 พฤศจิกายน) เช่น รายการพลงัจ๋ิวรักษโ์ลก และรายการภารกิจรักษโ์ลก ท่ีไดน้ า
เด็กมาร่วมแสดงตลอดทั้งรายการ ดว้ยวิธีการมอบหมายภารกิจดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กสามารถปฏิบติัได ้
และใหเ้ด็กเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

ส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีมกัเกิดข้ึนกบัผูผ้ลิตรายการ คือ การติดกบัดกัความคิดของ
ตนเอง ฐิตาภรณ์ รูปพรม (สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2556) ไดอ้ธิบายว่าสนับสนุนประเด็นดงักล่าว
เพิ่มเติม บางคร้ังผูผ้ลิตรายการหวงัดีกบัผูช้ม (นกัเรียน) เกินไป รายการท่ีผลิตข้ึนจึงเกิดจากศูนยร์วม
ความคิดของผูผ้ลิตรายการเอง ท่ีมกัจะตดัสินใจแทนวา่รายการส าหรับนกัเรียนมกัมีลกัษณะแบบใด โดย
มิไดถ้ามความตอ้งการของนกัเรียนท่ีเป็นผูช้มแทจ้ริง  ดงันั้น การเขา้มามีส่วนร่วมของนกัเรียนจะท าให้
ผูผ้ลิตหลุดจากกรอบแนวคิดเดิมของผูผ้ลิตรายการได ้

โดยแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
ในการเป็นผูใ้ห้ข้อมูล การมีส่วนร่วมกระท า การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วม
สนบัสนุน (นรินทร์ พฒันพงศา, 2546) ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1.1 การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ ให้ข้อมูล (Participation in providing 
information) การมีส่วนร่วมในระดับน้ี ผูผ้ลิตรายการสามารถให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการระดมสมอง (Brainstorming Process) โดยจะอยูใ่นกระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-
Production) เพื่อสร้างสรรคเ์น้ือหารายการและรูปแบบรายการท่ีกลุ่มนกัเรียนเป้าหมายช่ืนชอบ ซ่ึงเป็น
การร่วมกนัแบ่งปันแนวความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากกลุ่มผูช้ม (นกัเรียน) และเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตรายการวิทยุ
โทรทศัน์ส่วนใหญ่มกัมองขา้ม จนท าใหผู้ผ้ลิตรายการติดกบัดกักรอบแนวความคิดของตนเอง ในฐานะ
ท่ีตนเองเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตรายการ ผูผ้ลิตรายการจึงควรพึงระลึกอยูเ่สมอวา่ รายการท่ีผลิตนั้น
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เพื่อใหน้กัเรียนรับชม ดงันั้น จึงควรสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนดว้ยวา่ ชอบหรือไม่ชอบรายการ
ในลกัษณะใด  

นอกจากขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการรับชมของนกัเรียนแลว้ การให้นกัเรียนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล ยงัท าให้ผูผ้ลิตรายการทราบถึงสภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนนั้นๆด้วย ซ่ึงสามารถน ามาเป็นขอ้มูลในขั้นตอนของการส ารวจชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี จะท าให้
ผูผ้ลิตรายการทราบว่า สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนนั้นเป็นอย่างไร ซ่ึงสามารถน าข้อมูล
ดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของการเขียนบทรายการได ้ 

1.2 การมีส่วนร่วมกระท า (Participation in action) เป็นการให้นกัเรียนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการปฏิบติัการในขั้นตอนต่างๆท่ีนกัเรียนสามารถท าได ้เช่น การเป็นพิธีกร ผูร่้วมแสดง 
ร้องเพลงประสานเสียง หรือตวัละครต่างๆในรายการ เป็นตน้ นักเรียนท่ีได้เขา้มามีส่วนร่วมกระท า
นอกจากจะซึมซบัทศันคติและพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัก่อให้เกิดเป็นแบบอยา่ง (Model) ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บักลุ่มผูช้มในช่วงวยัเดียวกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.3 การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร (Participation in receiving information) 
การมีส่วนร่วมในระดบัน้ี คือการท่ีนกัเรียนไดรั้บชมรายการท่ีผูผ้ลิตรายการไดผ้ลิตข้ึน ดงันั้น เพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ผูผ้ลิตรายการจึงตอ้งมีการส่ือสารให้สอดคลอ้งตรง
กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการรับชม อยา่งไรก็ตาม 
การมีส่วนร่วมในการรับขอ้มูลข่าวสาร ยงัหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั 
(Feedback) โดยเม่ือภายหลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บชมรายการดา้นส่ิงแวดลอ้มไปแลว้นั้น เกิดความรู้สึก
อยา่งไร หรือมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร ดงันั้น ผูผ้ลิตรายการจึงตอ้งสร้างช่องทางการส่ือสารยอ้นกลบั หรือ
การติดตามผลการรับชม เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากนกัเรียนมาพฒันารายการให้ มีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

1.4 การมีส่วนร่วมสนับสนุน (Participation in supporting) การมีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุน เป็นขั้นท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรับขอ้มูลข่าวสาร จนเกิด 
“ความพึงพอใจ” นกัเรียนก็จะมีการพดูคุยและแนะน าเพื่อนใหรั้บชมรายการท่ีตนช่ืนชอบ (ธงชยั นิลค า, 
สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2556) ยิ่งในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัการด าเนิน
ชีวิต นักเรียนสามารถช่วยสนับสนุนรายการด้วยการแสดงความช่ืนชอบ (Like) แนะน า (Comment) 
แบ่งปัน (Share) และติดตาม (Follow) ผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆได ้ซ่ึงจะเป็นการช่วยเพิ่มช่อง
ทางการน าเสนอรายการใหก้บัผูผ้ลิตรายการไดอี้กทางหน่ึง   
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แผนภาพที ่2: ระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในกระบวนการผลติรายการ 
ทีม่า: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผู้วจัิย 

นอกจากเร่ืองการมีส่วนร่วมในระดบัต่างๆ ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้แลว้นั้น อนุวตัร ดู
ร่ืนรมย ์ (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2556) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมวา่ การให้
นกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมกบัการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์นั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการผลิตรายการ
ในปัจจุบนั แต่ผูผ้ลิตรายการควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ป็นตวัของตวัเอง สามารถแสดงออกไดต้รง
กบับุคลิกภาพของตน บนพื้นฐานของบบรายการโทรัทศน์ โดยไม่ควรบงัคบั หรือก าหนดกรอบการ
แสดงมากจนเกินไปจนท าใหน้กัเรียนรู้สึกไม่เป็นตวัของตวัเอง 

ดงันั้น สรุปไดว้า่ การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ในปัจจุบนั ควรประยุกตเ์ขา้กบัแนวคิด
การมีส่วนร่วม ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับทัศนคติและ
พฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งในดา้นของการรับชมรายการจะช่วยให้นกัเรียน
เกิดความต่ืนตวั และความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี (สันติ เกษมสิริทศัน์, 2554: 21) อยา่งไรก็ตาม ระดบัการมี
ส่วนร่วมของนกัเรียนในรายการวิทยุโทรทศัน์นั้น อาจข้ึนอยูก่บัรูปแบบของรายการเป็นหลกั รายการท่ี
นกัเรียนมีระดบัการมีส่วนร่วมสูง ได้แก่ รายการเกม การตอบปัญหา สารคดี และปากิณกะ (Varity) 
ส่วนรายการท่ีนักเรียนมีระดับการมีส่วนร่วมต ่า ได้แก่ รายการละคร ภาพยนตร์แนวการ์ตูน และ

ก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
(การมส่ีวนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูล) 

การผลิตรายการ (Production) 
(การมส่ีวนร่วมกระท า) 

 

หลงัการผลิตรายการ (Post-Production) 
(การมส่ีวนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร) 

หลงัการผลิตรายการ (Post-Production) 
(การมส่ีวนร่วมสนบัสนุน) 

กระบวนการระดมสมอง (Brainstorming)  

- การรับชมรายการ (Viewing Program TV) 
- ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) 

 

ส่ือบุคคล การบอกต่อแบบปากต่อปาก  
ส่ือสังคมออนไลน์ การแบ่งปัน (Share) เสนอแนะ 
(Comment) ติดตาม (Follow) 
 
 

การปฏิบติั (Practice)  
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นิตยสารทางอากาศ เป็นตน้ (ศิริวรรณ อนนัต์โท และ เกียรติสุดา ภิรมย,์ 2554: 11-12) จากแนวทาง
ดงักล่าว ผูว้ิจยัได้น ามาประยุกต์ใช้กบักระบวนการผลิตรายการวิทยุด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผูช้ม (ดงัแผนภาพท่ี 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพที ่3: กระบวนการการผลติรายการวทิยุโทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 

ทีม่า: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผู้วจัิย 

 หลงัจากท่ีไดก้ระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา แบบมีส่วนร่วมของผูช้ม (ดงัแผนภาพท่ี 3) ผูว้ิจยัไดผ้ลิตรายการตามแนวทางดงักล่าวจน
พฒันาข้ึนเป็นรูปแบบรายการวทิยโุทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2 รูปแบบรายการวิทยโุทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 ภายหลงัจากไดก้ระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ า
กระบวนการดงักล่าวมาผลิตข้ึนเป็นรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้น

การมีส่วน
ร่วมในการ
เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล 

1. ก่อนการผลิตรายการ  
 

3. หลงัการผลิตรายการ  
 

2. การผลิตรายการ  
 

แนวคดิเร่ืองการมส่ีวนร่วม หลกัการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ 

การมีส่วนร่วมรับขอ้มูล 
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ประถมศึกษา แบบให้ผูช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม (ดงัภาพท่ี 1) จากนั้น จึงน ารายการไปทดสอบคุณภาพ
ของรายการ ก่อนน าไปใชท้ดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

 

 

 

ภาพที ่1: รูปแบบรายการวทิยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยให้
ผู้ชมได้เข้ามามีส่วนร่วม 

3 การประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนใน

ระดับช้ันประถมศึกษา 
  3.1 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนวัดเนินเขาดิน  พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ เพศหญิง ร้อยละ 48.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
อายุอยูร่ะหวา่ง 10-12 ปี ร้อยละ 64.7 รองลงมา คือ อายุระหวา่ง 7-9 ปี ร้อยละ 35.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 64.7 รองลงมา คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ร้อยละ 35.3 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อวนัอยูท่ี่ ต  ่าวา่ 100 บาท / วนั ร้อยละ 56.0 รองลงมา คือ 101-200 บาท / 
วนั ร้อยละ 28.4 201-300 บาท / วนั ร้อยละ 10.8 และ 300 บาท / วนั ข้ึนไป ร้อยละ 3.9 ตามล าดบั และ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูร่ะหวา่ง 3.00-4.00 ร้อยละ 53.9 รองลงมา คือ 2.00-
2.99 ร้อยละ 33.3 และ 0.01-1.99 ร้อยละ 12.7 ตามล าดบั 

3.2 การประเมินผลด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม 
(Behavior) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนวัดเนินเขาดิน หลังจากการรับชมรายการวิทยุ
โทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา โดยให้ผู้ ชมได้เข้ามามีส่วนร่วม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา
เปรียบเทียบ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ก่อนการรับชม (Pre-test) และหลงัการรับชม (Post-test) มี
ดงัน้ี  
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ตารางที ่2: ผลการวเิคราะห์ข้อมูลศึกษาเปรียบเทยีบ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ก่อนการรับชม 
(Pre-test) และหลงัการรับชม (Post-test) รายการวิทยุโทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา 

รายการ
เปรียบเทยีบ 

ก่อนชมรายการ (Pre-test) หลงัชมรายการ (Post-test) 

df t p N = 105 
�̅� S.D. Min  Max �̅� S.D. Min  Max 

ความรู้ (10) 4.98 2.453 3 10 8.04 1.601 5 10 104 -
26.295 

0.000∗∗∗ 

ทศันคติ (3) 1.93 0.597 1 3 2.55 0.409 1.60 3 104 -
15.204 

0.000∗∗∗ 

พฤติกรรม 
(3) 

1.72 0.735 1 3 2.54 0.537 1.40 3 104 -
11.745 

0.000∗∗∗ 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนวดัเนิน
เขาดิน มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ภายหลงัจากรับชมรายการโทรทศัน์วิทยุดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
โดยให้ผูช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม สูงกว่าก่อนการรับชมรายการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ก่อนการรับชมรายการ นกัเรียนมีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 4.98) 
มีทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 1.93) และมีพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (�̅� = 1.72) หลงัจากการรับชมรายการ พบวา่ นกัเรียนมีความรู้อยูใ่นระดบัดี (�̅� = 8.04) 
มีทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 2.55) และมีพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 
2.54) 
อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง “การพฒันารายการวิทยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียน กบั
แนวคิดของการมีส่วนร่วม” สามารถน าสาระส าคญัมาอภิปรายผลได ้2 ประเด็น คือ   

1 การสร้างกระบวนและรูปแบบรายการการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา 
ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา โดยให้ผู้ ชมได้เข้ามามีส่วนร่วม  ผลการวิจัย พบว่า 
กระบวนการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา
โดยให้ผูช้มได้เข้ามามีส่วนร่วม มีหลักการท่ีส าคญั 2 ประการ คือ (1) หลกัการผลิตรายการวิทยุ
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โทรทัศน์ขั้ นพื้นฐาน ได้แก่  ขั้ นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) การผลิตรายการ 
(Production) และหลังการผลิตรายการ (Post-Production) ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า การผลิตรายการวิทยุ
โทรทศัน์นั้น เป็นกระบวนการท่ีต้องลงทุนทั้งงบประมาณและระยะเวลาในการผลิต เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว ้และลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้น้อยท่ีสุด ดงันั้น กระบวนการผลิต
รายการวิทยุโทรทศัน์จึงมีลักษณะเป็นขั้นตอน มีระบบ และการจดัการอย่างรอบคอบภายใต้ความ
รับผดิชอบของทีมผูผ้ลิต ซ่ึงขอ้สรุปดงักล่าวนั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ, 2554: 
195; สุทิติ ขตัติยะ, 2555: 203) ไดอ้ธิบายวา่ กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ ประกอบไปดว้ย
กระบวนการผลิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขั้นตอนการพฒันาความคิด (Initiation) ขั้นตอนเตรียมงานก่อนการถ่าย
ท า (Pre-Production) ขั้นตอนลงมือถ่ายท า (Production) ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า (Post-Production) และ
ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) โดยถึงแมว้า่ภายในกระบวนการดงักล่าวจะมีลกัษณะเป็นขั้นตอน 
แต่ในทางปฏิบติัจริงนั้น อาจมีการทบัซอ้นเหล่ือมกนัได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้ขั้นตอนหน่ึงเสร็จก่อน
แล้วค่อยเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ดังนั้น จึงข้ึนอยู่กับปฏิภาณไหวพริบในการท างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และลกัษณะของรายการท่ีผลิตดว้ย    

และ (2) หลกัการการมีส่วนร่วมของผูช้มเป้าหมาย การผลิตรายการส าหรับนกัเรียน ควรให้
นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบักระบวนการผลิต ทั้งน้ีเพราะ มุมมองของผูผ้ลิตรายการกบันกัเรียนในฐานะ
ผูช้มต่างกนั ประสบการณ์ในอดีตต่างกนั ส่งผลต่อความช่ืนชอบ ความสนใจ และพฤติกรรมการเปิดรับ
ท่ีต่างกนั ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเขา้มามีบทบาทของเทคโนโลยีสมยัใหม่ (อุษา 
บ๊ิกก้ินส์,  2556) ท าให้พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนกัเรียนมีความซับซ้อน และคาดการณ์ได้ยากข้ึน 
ดงันั้น การผลิตรายการโทรทศัน์ส าหรับนักเรียน ท่ีเป็นเด็กและเยาวชน จึงตอ้งศึกษาความตอ้งการ
นกัเรียนในแต่ละช่วงวยัอยา่งละเอียด เพื่อสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวสาระต่างๆให้ตรงตามพฒันาการท่ี
เหมาะสมของนกัเรียน การท ารายการเด็กตอ้งคุยกบัเด็ก ตอ้งรู้ความตอ้งการของเด็ก ตอ้งใส่ใจเด็ก และ
ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของรายการ (ณัฐพล ลิมโปดม, 2552: 58-62) โดยการให้เด็กเขา้มามีส่วนร่วม 
เพราะเม่ือผูช้มรู้สึกว่าตนเองไดมี้ส่วนร่วมแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของรายการ และเม่ือ
ผูช้มมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัรายการแล้ว จะมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูช้ม
ตามท่ีรายการไดน้ าเสนอ (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2557: 162) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลกัษมี คง
ลาภ (2555: 113-115) ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับ ความตอ้งการของเด็ก และเยาวชนท่ีมีต่อ
รายการส าหรับเด็กและเยาวชน ทางสถานีโทรทศัน์เพื่อบริการสาธารณะไทยพีบีเอส” พบว่า เทคนิค
รายการท่ีเด็กและเยาวชนได้เสนอ คือ สีสันสดใส ภาพสวย เทคนิคเหมือนจริง และตอ้งการให้เด็กมี
ส่วนร่วม และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของภทัราณีย ์พวัโสพิศ (2551: 123-125) ไดศึ้กษาเร่ือง “แนว
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ทางการพฒันารูปแบบรายการโทรทศัน์ ท่ีพึงประสงค์ส าหรับเด็ก ผลการศึกษาพบว่า ด้านวิธีการ
น าเสนอ ไดแ้ก่ พิธีกรหลกัในการด าเนินรายการและเด็กเขา้มามีส่วนร่วม ดา้นความตอ้งการรูปแบบ
รายการโทรทศัน์ท่ีพึงประสงค์ส าหรับเด็ก ไดแ้ก่ ความตอ้งการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเสนอรายการ
มากข้ึน เพิ่มเวลาในการน าเสนอรายการ และใหน้กัเรียนแสดงออกใหม้ากข้ึนเพื่อใหก้ลา้แสดงออก 

2 การประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนใน

ระดับช้ันประถมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ หลงัรับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา โดยให้
ผูช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม นกัเรียนมีประสิทธิผลทางดา้นความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
สูงข้ึน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ส่ือวิทยุโทรทศัน์เปรียบเสมือนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีสามารถช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ผ่านเน้ือหารายการท่ีผูผ้ลิตรายการได้สร้างข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูช้มได ้ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น อีกทั้งการให้นกัเรียนกลุ่มผูช้มเป้าหมายไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมกบัรายการนั้น ช่วยสร้างประโยชน์ให้กบัรายการได้หลายลักษณะ เช่น ท าให้เขา้ใจความ
ตอ้งการในการรับชมท่ีแทจ้ริงของผูช้มมากข้ึน ผูร่้วมแสดงจะซึมซบัแนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้ม และอยูใ่น
ฐานะของผูน้ าทางความคิดท่ีท าให้ผูช้มท่ีอยูใ่นช่วงวยัเดียวกนัมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามได ้เป็นตน้ ซ่ึง
สอดคล้องกบัการศึกษาของปราณี สุขานนท์ (2547) ได้ศึกษาเร่ือง “การพฒันารายการวิดีทศัน์ วิชา
ส่ิงแวดล้อมศึกษา เร่ือง ขยะมูลฝอยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5” ผลการศึกษาพบว่า 1) 
รายการวดีีทศัน์ วชิาส่ิงแวดลอ้มศึกษา เร่ือง ขยะมูลฝอย ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.52/82.00 สูงกวา่
เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้(80/80) และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างท่ีทดสอบหลงัจากท่ีเรียนจาก
รายการวดิิทศัน์และสูงกวา่ท่ีทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ข้อเสนอแนะ 

 1 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การศึกษาคร้ังน้ี ไดค้น้พบกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใหผู้ช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัรายการ ในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมในการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล การมีส่วนร่วมกระท า การมีส่วนร่วมรับขอ้มูลข่าวสาร และการมี
ส่วนร่วมสนบัสนุน อยา่งไรก็ตาม ดว้ยขอ้จ ากดับางประการ อาทิ เวลา เงินทุน และการให้ความร่วมมือ 
อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อการมีส่วนร่วมไดใ้นทุกระดบัของกระบวนการผลิตรายการ ดงันั้น 
ผูผ้ลิตรายการสามารถน าแนวคิดการมีส่วนร่วมในระดบัต่างๆ มาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัสถานการณ์และ
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจ ากดัได ้ 

8.1.2 การศึกษาคร้ังน้ี ไดค้น้พบรูปแบบรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใหผู้ช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัรายการ หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก และเยาวชน สามารถน ารูปแบบรายการดงักล่าวมาเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การปลูกฝังทศันคติ และการประพฤติปฏิบติัตนต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม อนัจะก่อใหเ้กิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป   

2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนในเขตชุมชนเมือง และ
ชุมชนชนบท ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า บริบทดา้นส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีในเขตชุมชนเมือง และชุมชนชนบท 
จะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะมีผลต่อพฤติกรรม ความรู้ ทศันคติ และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
แตกต่างกนั 
  2.2 ควรน ารูปแบบรายการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาทดลองกลุ่มเป้าหมายผ่านส่ือสมยัใหม่ 
อาทิ ส่ือสังคมออนไลน์ ประเภท วิดีโอออนไลน์ (YouTube) เพื่อประเมินผลตอบรับจากผูช้มในดา้น
จ านวนผูช้ม (View) ความชอบ (Like) การเสนอแนะ (Comment) และการแบ่งปัน (Share) ซ่ึงจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิผลของรายการบนส่ือสมยัใหม่ได ้ 
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การวิจยัเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย :
สุขภาพอนามยัในมิติด้านอาชีวอนามยัเพื่อตอบสนองการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 
2558”    มีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1. เพื่อศึกษาระดบัความมัน่คงของมนุษย ์2. เพื่อศึกษาระดบั
การพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ 3. เพื่อศึกษาระดบัการเรียนรู้ 4. เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข ้อ เสนอแนะการพ ัฒนา   ก ลุ ่มต ัวอย ่า งคือ  แรงง านข ้ามชาติใน
กรุ ง เ ทพมหานคร  แล ะ เ ขตปริ มณฑล  1 , 0 0 0  คน  ใ ช ้ว ิธีก ารสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ  ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยด์้านความไม่เท่าเทียมของบริการ
สาธารณสุขมีความส าคญัมากท่ีสุดดว้ยระดบัความคิดเห็นปานกลาง  ปัจจยัการเรียนรู้ดา้นทกัษะใน
การเรียนรู้มีความส าคญัมากท่ีสุดด้วยระดบัความคิดเห็นปานกลาง ปัจจยัการพฒันาศกัยภาพการ
ดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติดา้นความเช่ือในสุขภาพมีความส าคญัมากท่ีสุดดว้ยระดบัความ
คิดเห็นสูง ปัจจัยความมัน่คงของมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศักยภาพการดูแลตนเองของ
แรงงานขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า (r = 0.226)  ณ  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.01 ปัจจยั
ความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า (r = 0.078)  ณ  ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ  0.01  ปัจจยัการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของ
แรงงานขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = 0.564)  ณ  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.01     
ค าส าคัญ: การพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเอง  แรงงานขา้มชาติ    อาชีวอนามยั 
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Abstract 
The research on “Selfcare Potential Development of Foreign Labors in Thailand in the 

Field of Health Emphasizing Occupational Health in Response to Asean Economics Community 
in 2015” aimed 1. To study  the human security level. 2. To study  level of selfcare potential 
development of the foreign labors.  3. To study their the learning level. 4. To study  problems, 
obstacles, and provide recommendations for development.  

Sample size was 1000  foreign labors in Bangkok and metropolis districts with 
Convenience Sampling Technique. Data collection tools were the questionnaires that applied the 
statistical analysis on the values of frequency, percentage, arithmetic mean, standard Deviation, 
and multiple regressions.  

The results indicated that factor of human security on the inequality aspect in health 
service showed with most significance at the moderate opinion level. The learning factor on the 
aspect of learning skill showed the most significance with the moderate opinion level. The factor 
of selfcare potential development of the foreign labors regarding the health belief showed with 
most significant at the high opinion level. The factor of human security that influenced  the 
selfcare potential development of the foreign labors had low level of correlation (r = 0.226) at the 
statistical significant of 0.01.  The factor of human security also influenced on learning at the low 
correlation level of (r = 0.078) at the statistical significant of 0.01. Learning factor that influenced 
on selfcare potential development of the foreign labors had the moderate correlation level (r = 
0.564) at the statistical significant of 0.01.     
Keywords: Selfcare Potential Development, Foreign Labors, Occupational Health 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้เปล่ียนผ่านจากประเทศตน้ทางที่มีการส่งออก
แรงงาน  

ไปท างานยงักลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง และประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีเศรษฐกิจดีกวา่ในทวีปเอเชีย กลาย
มาเป็นประเทศ ปลายทางของแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีมีรายได้
ประชาชาติต่อหัวต ่ากว่า  แรงงานเหล่าน้ีหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทยมากกว่า 2 ลา้นคน แมว้ ่า
ประเทศไทยจะไม่มีนโยบายเปิดเสรีให้แรงงานต่างดา้วเขา้เมืองมาท างาน ด้วยเหตุผลทางด้าน
ความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยทางสังคม แต่เน่ืองจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจท่ีขาด
แคลนแรงงานระดบัล่างเพื่อมาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการผลิตในการแข่งขนัและการส่งออก ประกอบ
กบัชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองในประเทศเพื่อนบา้นที่มีปัญหาจากความอดอยากและยากจน 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ความเส่ือมสลายของส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความขดัแยง้และการถูกรุกราน คน
เหล่าน้ีจึงหลบหนีเขา้เมืองมายงัประเทศไทยเพื่อแสวงหาความมัน่คงท่ีดีกว่าส าหรับตนเองและ
ครอบครัว 
  จากจ านวนตวัเลขรวมของผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากประเทศเพื่อนบา้น 3 ประเทศคือพม่า 
กมัพูชา และลาว ท่ีเขา้มารายงานตวัในช่วงเดือนกรกฎาคม 2547 สูงถึงเกือบ 1.3 ลา้นคน คงตอ้ง
ยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีจะยงัคงมีผูย้า้ยถ่ินต่างชาติท่ีลกัลอบเขา้เมืองมาท างาน
ระดบัล่างอยู่ร่วมในสังคมไทยไปอีกนาน การจดัการกบัปัญหาผูอ้พยพลกัลอบเขา้เมืองย่อมเป็น
ประเด็นเชิงนโยบายส าคญัท่ีคา้งคาเพื่อพิจารณาอยูเ่สมอ หวัใจส าคญัท่ีสุดของปัญหาน้ีจึงอยูท่ี่จะท า
อยา่งไรใหก้ารอยูร่่วมกนัในสังคมระหวา่งแรงงานอพยพกบัประชาชนไทยมีปัญหานอ้ยท่ีสุดนัน่คือ 
ต้องมีนโยบายและมาตรการในการจัดการปัญหาแรงงานต่างชาติอย่างเหมาะสม และหน่ึงในปัญหา
ท่ีเห็นชดัเจน คือ ประเด็นสุขภาพและสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (http://www.archanwell.org.) 
  ในมิติทางสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์และนิติศาสตร์ แรงงานอพยพจากประเทศอ่ืน จะ
ส่งผลกระทบต่อสังคมในประเทศปลายทางไดอ้ยา่งน้อย 5 ดา้น คือ ดา้นประชากร, ดา้นแรงงาน
และอัตราการมีงานท า , ด้านสังคม และโดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบสุขภาพ เป็นดังน้ี
(http://www.archanwell.org.) 
  ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ หากมีจ านวนประชากรต่างชาติเขา้มาจ านวนมากระบบสุขภาพ
ของประชากรในประเทศปลายทางอาจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการแพร่กระจายโรคที่ผู ้
ยา้ยถ่ินอาจน าติดตวัมา ในทุกประเทศจึงมกัสร้างระบบการจดัการปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพและความ
เจ็บป่วยท่ีอาจเกิดข้ึนในกลุ่มผูย้า้ยถ่ินต่างชาติ เพื่อปกป้องสุขภาพของประชากรในประเทศตนเอง 
นอกจากน้ีสังคมปลายทางต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวงัโรคระบาด 
ตวัอยา่งเช่น การใชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีเพิ่มข้ึน การสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเด็กท่ีติดตามมากบัผูย้า้ย
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ถ่ินหรือเด็กเกิดใหม่ เป็นตน้ ในทางกลบักนัแรงงานอพยพเองอาจตอ้งประสบปัญหาสุขภาพท่ีมีอยูใ่นประเทศ
ปลายทาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมอตัราป่วยและอนัตรายในกลุ่มผูอ้พยพยา้ยถ่ินคือ 

(ก) ปัญหาในการถูกเลือกปฏิบติัดว้ยอคติและความกลวั ซ่ึงเป็นรากเหงา้ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพ้ืนฐานต่อประชากรกลุ่มน้ีทั้งอยา่งตั้งใจและไม่ตั้งใจจนส่งผลกระทบต่อสภาวะและการด ารงชีวติโดยรวม 

(ข) ปัญหาความยากล าบากในการเขา้ถึงบริการสุขภาพและการศึกษาในถ่ินปลายทาง 
(ค) การยา้ยเขา้ไปสู่ถ่ินปลายทางท่ีมีความแตกต่างในสภาวะแวดลอ้ม มีผลเพ่ิมอตัราการติดเช้ือต่อผู ้

ยา้ยถ่ินท่ีมีภูมิคุม้กนัต ่า ขณะเดียวกนัผูย้า้ยถ่ินก็อาจติดโรคจากคนทอ้งถ่ินเองดว้ย 
(ง) แรงงานยา้ยถ่ินส่วนใหญ่ตอ้งอยูอ่าศยัในสภาพแวดลอ้มท่ีแออดั ขาดระบบสุขาภิบาลท่ีสะอาด และ

สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น เช่น น ้ าด่ืม น ้ าใช ้เป็นตน้ 
(จ) การมีรายไดต้  ่า ท าใหแ้รงงานอพยพมกัตอ้งเผชิญภาวะทุพโภชนาการ ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้เพ่ิมความ

เส่ียงต่อการติดเช้ือโรคระบาดต่างๆ ไดง่้าย 
  การศึกษาเร่ือง การพฒันาศักยภาพในการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยในด้าน
สุขอนามยัในมิติทางดา้นอาชีวอนามยัน้ีใชแ้นวคิดเก่ียวกบัสุขภาวะภายใตร้ะบบสุขภาพท่ีรัฐพึงมีหลกัประกัน
ใหก้บัปัจเจกบุคคล ไม่วา่จะเป็นคนในชาติหรือคนต่างชาติ และทั้งในฐานะบุคคลทัว่ไป ฐานะคนงานท่ีรัฐพึงมี
หลกักฎหมายในการคุม้ครองความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน และในฐานะผูป่้วยท่ีพึงมีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 2 
ประการคือ สิทธิทางเลือกต่าง ๆ ในการรับบริการ และการไดรั้บขอ้มูลภาวะความเจ็บป่วยครบถว้น โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบติั และสิทธิในความเป็นส่วนตวั ท่ีแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการไม่สามารถละเมิดได ้ แนวคิดทั้งหมด
น้ีไดรั้บการบรรจุไวแ้ลว้ในร่างพระราชบญัญติัระบบสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงเป็นร่างกฎหมายฉบบัแรกของประเทศ
ไทย ท่ีผ่านการรับฟังและระดมความเห็นอย่างเป็นระบบผ่านประชาคมสุขภาพ ทั้งในระดบัจงัหวดัและสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ ในปี 2545 – 2546(ศรีประภา 2547: 53 – 59): 
  ส าหรับแรงงานขา้มชาตินั้น อาชีวอนามยั (Occupational Health) ซ่ึงหมายถึง ศาสตร์และศิลป์เก่ียวกบั
การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูป้ระกอบอาชีพ อนัรวมถึงการป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการจดัการ เพ่ือให้ผูป้ระกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถท่ีจะประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งปลอดโรคปลอดภยั มีสภาวะท่ีสมบรูณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลนั้น มีความส าคญัมาก อีกทั้งประเทศไทยจะเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึง
แรงงานขา้มชาติสามารถเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรี จึงจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาในเร่ืองน้ี  
  ดงันั้นผูว้จิยัจึงใคร่ศึกษาวา่ แรงงานขา้มชาติดงักล่าวมีศกัยภาพในการดูแลตนเองดา้นสุขภาพอนามยัใน
มิติดา้นอาชีวอนามยัอย่างไรบา้ง ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองการท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาระดบัความมัน่คงของมนุษยก์ลุ่มแรงงานขา้มชาติ 
2. เพื่อศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ 
3. เพื่อศึกษาระดบัการเรียนรู้ของแรงงานขา้มชาติ 
4. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ และเสนอแนะ  
    แนวทางการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ  
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        รายไดพ้ื้นฐาน 
          
             
     สภาพการจา้งงาน    การเรียนรู้      ระดบัการ 
                เรียนรู้ 
 
             
       การมีท่ีอยูอ่าศยั            ประเภท 
              การเรียนรู้ 
             
  การเขา้ถึงแหล่งอาหาร                                        ทกัษะใน 
              การเรียนรู้ 
             
  สภาพแวดลอ้มเป็นพิษ                         ความเช่ือใน 
                สุขภาพ 
             
   ความไม่เท่าเทียมใน          ความมัน่คง 
   บริการสาธารณสุข           ของมนุษย ์
 
          การรับรู้ความ    
          การกดข่ีทางการเมือง    การพฒันา    สนใจต่อโรค 
                                ศกัยภาพการดูแล    และผลกระทบ           
           ปัญหาครอบครัว                                                ตนเองของ    ของโรคตอ่ตนเอง 
       แรงงานขา้มชาติ 
            การแสวงหา 
       ความขดัแยง้ในชุมชน       บริการสุขภาพ 
 
 การไดรั้บข่าวสาร       การหลีกเล่ียง 
             ปัจจยัเส่ียง 
 
 ความเสมอภาคทางเพศ                       การก ากบั 
          ประเมินตนเอง 
 
              การรักษา 
 ภาพ แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยัเชิงปริมาณ                      ตนเอง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแรงงานขา้มชาติในกรุงเทพมหานคร และเขต
ปริมณฑลโดยศึกษาแรงงานขา้มชาติ กมัพชูา ลาว เวยีดนามและเมียนมาร์  

1.2 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แรงงานข้ามชาติใน
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลโดยศึกษาแรงงานขา้มชาติ กมัพูชา ลาว เวียดนามและเมียนมาร์ 
เน่ืองจากเป็นแรงงานขา้มชาติท่ีมาจากส่ีประเทศจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 1,000 คน(ประเทศละ อยา่งนอ้ย 
200 คนโดยประมาณ)  ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling)   
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามทั้งหมดในส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั (Rating Scale) 
คือ มาก ปานกลาง นอ้ย 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

1) การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง เพื่ออธิบายลกัษณะ
ทางประชากรพื้นฐาน  

2) การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  
 การศึกษาการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยดา้น

สุขภาพอนามยัในมิติทางดา้นอาชีวอนามยัเพื่อตอบสนองการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี  
2558 โดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  
 
สรุป อภิปรายผลการวจัิยและเสนอแนะ 

1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากท่ีสุดมาจากประเทศกมัพชูาจ านวนร้อยละ 27.70(277 คน) รองลงมา
มา 

จากประเทศลาวจ านวนร้อยละ 27.00(270 คน) รองลงมาอีกมาจากประเทศเมียนมาร์จ านวนร้อยละ 24.60(246 
คน) นอ้ยท่ีสุดมาจากประเทศเวียดนามจ านวนร้อยละ20.70(207 คน) 

2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัความมัน่คงของ
มนุษยใ์น 

ภาพรวมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 1.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .180) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นความไม่เท่าเทียม
ของบริการสาธารณสุขมีระดบัความคิดเห็นปานกลางเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 2.27) รองลงมาเป็นดา้นการ
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เขา้ถึงแหล่งอาหารมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.12) นอ้ยท่ีสุดเป็นดา้นปัญหาครอบครัวมีระดบั
ความคิดเห็นต ่าเป็นล าดบัท่ี 11 และเป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 1.35) แสดงให้เห็นวา่แรงงานขา้มชาติไดรั้บ
การบริการสาธารณสุขท่ีไม่เท่าเทียมซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีพเพราะการรักษาพยาบาลเป็นปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึงของส่ิงท่ีเรียกว่าปัจจยั 4 ประการท่ีส าคญัต่อการด ารงชีพอนัประกอบด้วย อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค และในโลกสมยัใหม่ในปัจจุบนั ความเจริญทางการแพทยก่์อให้เกิด
ระบบบริการทางสาธารณสุขโดยมีการจดัตั้งโรงพยาบาลท่ีประกอบดว้ยบุคลากรทางการแพทยแ์ละเคร่ืองมือ
ท่ีเอ้ือต่อการรักษาท่ีมีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผุเ้จ็บป่วย ในความไม่เท่าเทียม
ของบริการสาธารณสุขท่ีแรงงานขา้มชาติไดรั้บ พิจารณาจากความคิดเห็นในขอ้ค าถามท่ีวา่เม่ือเจ็บป่วยได้
ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 1.81) และอยู่ในล าดบัท่ี 14 ช้ีให้เห็นว่า
แรงงานขา้มชาติจ านวนไม่น้อยไม่ไดเ้ขา้รับการบริการรักษาจากโรงพยาบาลในยามเจ็บป่วยแต่กลบัตอ้ง
รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการซ้ือยาตามร้านขายยาท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากเป็นล าดับแรกในระดบัสูง 
(ค่าเฉล่ีย 2.54) หรือปล่อยให้หายเองท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากเป็นล าดบัสองในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 2.45) 
ทั้งน้ีสาเหตุอาจมาจากแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ร้อยละ 59.00 ไม่มีบตัรประกนัสุขภาพ ซ่ึงอาจเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากแรงงานจ านวนไม่น้อยท่ีไม่มีใบอนุญาตท างาน (ร้อยละ 43.50) จึงไม่สามารถท าบตัรประกนั
สุขภาพ ท าใหเ้สียสิทธิในการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 
ดงันั้นแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จึงรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยการซ้ือยาตามร้านขายยาหรือปล่อยให้
หายเอง 

3. จากผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านปัจจยัการเรียนรู้ใน
ภาพรวมอยู ่

ในระดบัปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 2.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .473)โดยในดา้นทกัษะในการเรียนรู้อยูใ่น
ระดบัปานกลางเป็นล าดบัแรก(ค่าเฉล่ีย 1.89) รองลงมาเป็นดา้นประเภทการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปาน
กลาง(ค่าเฉล่ีย 1.77) ล าดบัสุดทา้ยเป็นล าดบัท่ี 3 เป็นดา้นระดบัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัต ่า(ค่าเฉล่ีย 
1.66)แสดงให้เห็นวา่ แรงงานขา้มชาติมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีสูงเป็นล าดบัแรกนั้นเป็นดา้น
ทกัษะในการเรียนรู้เพราะแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาท่ีต ่าหรือไม่ได้รับ
การศึกษา ดงัน้ีการพฒันาการเรียนรู้ของแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีจึงไดม้าจากการท างานให้เกิดความ
ช านาญ ซ่ึงจะพบจากการปฏิบติังานในลกัษณะเร่ิมการท างานจากงานง่ายไปหางานยากมีระดบัความ
คิดเห็นมาเป็นล าดบัแรกในระดบัปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 2.17  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.628) รองลงมาคือ ฝึก
ท างานของตนซ ้ าๆบ่อยๆมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 2.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .670) และ
ล าดบัสุดทา้ยมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 2.13) คือ สามารถท างานหลายๆอยา่งให้สอดคลอ้ง
กนั 
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4. จากผลการวิจยัท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในปัจจยัการพฒันา
ศกัยภาพการ 

ดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติในภาพรวมในระดบัปานกลาง(ค่าเฉล่ีย1.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
.287) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นความเช่ือในสุขภาพอยูใ่นระดบัสูงเป็นล าดบัแรก(ค่าเฉล่ีย 2.35) แสดงให้เห็นวา่
แรงงานขา้มชาติมีระดบัความคิดเห็นสูงในดา้นความเช่ือในสุขภาพโดยพิจารณาจากการท่ีแรงงานขา้ม
ชาติให้ความส าคญักบัความคิดเห็นท่ีวา่สุขภาพดีข้ึนอยูก่ารมีครอบครัวและเพื่อนท่ีดีมาเป็นล าดบัแรก
(ค่าเฉล่ีย 2.41)  รองลงมาคือ สุขภาพดีข้ึนอยูก่บัการหลีกเล่ียงส่ิงอนัตรายเช่น งานท่ีเส่ียง ขบัรถฝ่าฝืนกฎ
จราจร ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี เสพยาเสพติด เท่ียวหญิงบริการมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 2.32 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.684)) และล าดบัสุดทา้ยมีระดับความคิดเห็นปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 2.32 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน.734)คือสุขภาพดีข้ึนอยูก่บัการกินอาหารดี ออกก าลงักายสม ่าเสมอ อารมณ์ดี อยูใ่นท่ี
อากาศดีขบัถ่ายเป็นปกติพกัผอ่นนอนหลบัเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ภาวินี โภคสินจ ารูญ (2540) ท่ีมีความสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูงเน่ืองจากการ
ตั้งครรภ ์โดยใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเอซิสเป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มหญิงตั้งครรภช์าวไทย
มุสลิมท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงเน่ืองจากการตั้ งครรภ์ท่ีมารับการตรวจท่ีแผนกฝากครรภ์ใน
โรงพยาบาลจ านวน 93 ราย ด้วยแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองและความเช่ือด้านสุขภาพ 
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า  1) ความเช่ือดา้นสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .6114)  2) ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 (r = .3044)  3) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอนพบวา่ความเช่ือดา้นสุขภาพเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุด สามารถท านายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูงเน่ืองจากการตั้งครรภ์ได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถอธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 37.38 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงว่า หญิง
ตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง เน่ืองจากการตั้งครรภ์ท่ีมีความเช่ือด้านสุขภาพ
ถูกตอ้งจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งเช่นกนั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ พยาบาลจะตอ้งเป็นผูใ้ห้
ความรู้ ให้ค  าปรึกษาแนะแนว และขอ้มูลข่าวสารแก่ผูป่้วยและญาติ เพื่อช่วยให้ผูป่้วยมีความเช่ือดา้น
สุขภาพท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง เป็นผลให้มารดาและทารก
มีสุขภาพดีตลอดระยะท่ีตั้งครรภ ์
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ตารางที ่ 1  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์   

ปัจจยัความมัน่คงของมนุษย ์
ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเอง

ของแรงงานขา้มชาติ 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

ระดบัความสัมพนัธ์ 
  

 
0.226** 
ต ่า 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบข้ันตอน (Multiple Regression Analysis- Enter)  

ปัจจยั 

 
B 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients


  

 
t 

 
Sig 

 
F 

 
Sig 

Std. Error Beta 
(Constant) .570 .080   7.110 .000 88.513 0.000* 
รายไดข้ั้นพ้ืนฐาน .173 .022 .190 7.842 .000   
สถานภาพการจา้งงาน .017 .015 .034 1.148 .251   
การมีท่ีอยูอ่าศยั .109 .020 .156 5.439 .000   
การเขา้ถึงแหล่งอาหาร -

.005 
.015 -.009 -.342 .732 

  

สภาพแวดลอ้มเป็นพิษ .132 .015 .230 8.875 .000   
ความไม่เท่าเทียมของ
บริการสาธารณสุข 

.164 .018 .237 9.374 .000 
  

การกดข่ีทางการเมือง -
.135 

.016 -.275 -8.323 .000 
  

ปัญหาครอบครัว .049 .016 .075 3.012 .003   
ความขดัแยง้ในชุมชน .020 .023 .028 .872 .383   
การไดรั้บข่าวสาร .002 .021 .003 .095 .924   
ความเสมอภาคทางเพศ .192 .010 .472 19.600 .000   
R =  0.705    R Square = 0.496, Adjuster R Square = 0.491 Std. Error of the Estimate =  0.204 F =  88.513 , Sig = 
0.000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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5. จากผลการวิจยัในตารางท่ี 1 และ 2 ท่ีพบวา่ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อ
การพฒันา 

ศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า (r = 0.226)  ณ  ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ  0.01    และมีทิศทางเดียวกนั นัน่คือ เม่ือปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพล
ต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติในภาพรวมเพิ่มข้ึน การพฒันาศกัยภาพ
การดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติจะเพิ่มข้ึนในระดบัต ่านั้นแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัความมัน่คงของ
มนุษยมี์อิทธิพลท่ีน้อยต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติและพบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.496  สามารถอธิบายไดว้า่  ตวัแปรอิสระคือ  
ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ 
มีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตาม คือ มีอิทธิพลส่งผลต่อการพฒันาศักยภาพการดูแลตนเองของ
แรงงานขา้มชาติ และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 49.1 (Adjuster R Square = 
.491)  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) พบว่า ดา้นรายไดข้ั้นพื้นฐาน(Beta = .190) 
ดา้นการมีท่ีอยูอ่าศยั (Beta = .156) ดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ(Beta = .230) ดา้นความไม่เท่าเทียม
ของบริการสาธารณสุข (Beta=.237)  ดา้นปัญหาครอบครัว(Beta=.075) และดา้นความเสมอภาคทาง
เพศ(Beta=.472) ในทิศทางบวก ยกเวน้ดา้นการกดข่ีทางการเมือง(Beta= -.275)ท่ีมีทิศทางในทางลบ  
พบวา่มีความสัมพนัธ์ส่งผลท าใหปั้จจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการ
ดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ มีอิทธิพลส่งผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05   การพิจารณา
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย(Beta)อาจกล่าวไดว้า่ดา้นความเสมอภาคทางเพศ(Beta = .472)มีอิทธิพล
ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของแรงงานขา้มชาติมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
 
ตารางที ่3   แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์   

ปัจจยัความมัน่คงของมนุษย ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

ระดบัความสัมพนัธ์ 
  

 
0.078** 
ต ่า 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบข้ันตอน (Multiple Regression Analysis- Enter)  
 

ปัจจยั 

 
B 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardized 
Coefficients


  

 
t 

 
Sig 

 
F 

 
Sig 

Std. Error Beta 
(Constant) .631 .146   4.316 .000 52.579 0.000* 
รายไดข้ั้นพื้นฐาน .068 .040 .045 1.678 .094   
สถานภาพการจา้งงาน -

.301 
.027 -.371 -11.225 .000 

  

การมีท่ีอยูอ่าศยั .083 .036 .073 2.271 .023   
การเขา้ถึงแหล่งอาหาร .176 .028 .178 6.230 .000   
สภาพแวดลอ้มเป็นพิษ .306 .027 .327 11.293 .000   
ความไม่เท่าเทียมของ
บริการสาธารณสุข 

.115 .032 .101 3.580 .000 
  

การกดข่ีทางการเมือง -
.087 

.029 -.109 -2.947 .003 
  

ปัญหาครอบครัว .048 .030 .045 1.595 .111   
ความขดัแยง้ในชุมชน .120 .042 .100 2.831 .005   
การไดรั้บข่าวสาร .010 .039 .009 .267 .789   
ความเสมอภาคทาง
เพศ 

.215 .018 .324 12.032 .000 
  

R =  0.608    R Square = 0.369, Adjuster R Square = 0.362 Std. Error of the Estimate =  0.373  F =  
52.579 , Sig = 0.000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

6. จากผลการวิจยัในตารางท่ี 3 และ 4 ท่ีพบวา่ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้  

มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า (r = 0.078)  ณ  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.01    และมีทิศทางเดียวกนั 
นัน่คือ เม่ือปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในภาพรวมเพิ่มข้ึน การเรียนรู้จะ
เพิ่มข้ึนในระดบัต ่าแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยมี์อิทธิพลต่อการเรียนรู้นอ้ยมากและ
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พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากบั 0.369  สามารถอธิบายไดว้า่  ตวัแปร
อิสระคือ  ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ 
มีอิทธิพลส่งผลต่อการเรียนรู้ และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 36.2 (Adjuster 
R Square = .362)  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) พบวา่  ดา้นการมีท่ีอยูอ่าศยั (Beta 
= .073) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งอาหาร(Beta=.178)ดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ(Beta = .327) ดา้นความ
ไม่เท่าเทียมของบริการสาธารณสุข (Beta=.101)  ดา้นความขดัแยง้ในชุมชน(Beta=.100) และดา้น
ความเสมอภาคทางเพศ(Beta=.324) ในทิศทางบวก ยกเวน้ดา้นสภาพการจา้งงาน(Beta =-.371)และ
ดา้นการกดข่ีทางการเมือง(Beta= -.109)ท่ีมีทิศทางในทางลบ พบวา่ มีความสัมพนัธ์ส่งผลท าให้
ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ มีอิทธิพล
ส่งผลต่อการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05   การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
(Beta)อาจกล่าวไดว้า่ดา้นสภาพการจา้งงาน(Beta = -.371)มีอิทธิพลส่งผลต่อการเรียนรู้ของแรงงาน
ขา้มชาติมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
ตารางที ่5   แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์   

ปัจจยัการเรียนรู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

ระดบัความสมัพนัธ์ 
  

 
0.564** 
ปานกลาง 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 

ตารางที ่6 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis- Enter)  

ปัจจยั 
 

B 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients
  
 
t 

 
Sig 

 
F 

 
Sig 

Std. Error Beta 
(Constant) 1.205 .034   35.773 .000 171.493 0.000* 
ระดบัการเรียนรู้ .074 .015 .156 4.848 .000   
ประเภทการเรียนรู้ .222 .019 .393 11.697 .000   
ทกัษะในการเรียนรู้ .065 .017 .128 3.859 .000   
R =  0.584    R Square = 0.341, Adjuster R Square = 0.339 Std. Error of the Estimate =  0.023 F =  171.493, 
Sig = 0.000 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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7. จากผลการวิจยัในตารางท่ี 5 และ 6 ท่ีพบว่าปัจจยัการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา
ศกัยภาพการ 

ดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = 0.564)  ณ  ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ  0.01    และมีทิศทางเดียวกนั นัน่คือ เม่ือปัจจยัการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแล
ตนเองของแรงงานขา้มชาติในภาพรวมเพิ่มข้ึน การพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติจะ
เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลางแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเอง
ของแรงงานขา้มชาติมากพอสมควรและมีอิทธิพลมากกวา่ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีต่อการพฒันา
ศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติและพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) มีค่า
เท่ากบั 0.341  สามารถอธิบายไดว้า่  ตวัแปรอิสระคือ  ปัจจยัการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพ
การดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ มีอิทธิพลส่งผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 33.9 
(Adjuster R Square = .339)  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) พบวา่ ดา้นระดบัการเรียนรู้
(Beta = .156) ดา้นประเภทการเรียนรู้ (Beta = .393) และดา้นทกัษะในการเรียนรู้(Beta = .128) ในทิศ
ทางบวก มีความสัมพนัธ์ส่งผลท าให้ปัจจยัการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเอง
ของแรงงานขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ มีอิทธิพลส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแล
ตนเองของแรงงานขา้มชาติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05   การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย(Beta)อาจกล่าวได้ว่าดา้นประเภทการเรียนรู้(Beta = .393)มีอิทธิพลส่งผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

8. ปัญหาการไม่มีบตัรประกนัสุขภาพท าใหแ้รงงานขา้มชาติไม่สามารถเขา้รับการบริการรักษา
จาก 

โรงพยาบาลไดใ้นยามเจบ็ป่วยแต่กลบัตอ้งรักษาอาการเจบ็ป่วยดว้ยการซ้ือยาตามร้านขายยาเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานของแรงงานขา้มชาติซ่ึงแกไ้ขไดโ้ดยใหแ้รงงานขา้มชาติ
ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

333

DP
U



ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากผลการวจิยัท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่การไม่มีบตัรประกนัสุขภาพท าให้แรงงานขา้มชาติไม่สามารถ

เขา้รับ 
การบริการรักษาจากโรงพยาบาลไดใ้นยามเจบ็ป่วยแต่กลบัตอ้งรักษาอาการเจบ็ป่วยดว้ยการซ้ือยาตามร้าน
ขายยานั้น จงควรท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องพึงตอ้งด าเนินการให้แรงงานขา้มชาติทั้งมวลมีบตัร
ประกนัสุขภาพโดยตอ้งเร่ิมจากการให้แรงงานขา้มชาติตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีใบอนุญาตท างาน อีกทั้งตอ้ง
ท าใหแ้รงงานท่ีมีใบอนุญาตท างานมีบตัรประกนัสุขภาพเน่ืองจากผลการวิจยัน้ีพบวา่มีแรงงานบางส่วน
แมมี้ใบอนุญาตท างานแต่กลบัไม่มีบตัรประกนัสุขภาพ 

2. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยใ์นปัจจยัยอ่ยดา้นความไม่เท่าเทียมของ 
บริการสาธารณสุขมีระดบัความคิดเห็นปานกลางเป็นล าดบัแรกแสดงให้เห็นวา่แรงงานขา้มชาติมีความ
คิดเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บการบริการสาธารณสุขท่ีดี อนัสืบเน่ืองมาจากการไม่มีบตัรประกนัสุขภาพ ดงันั้น
เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาแล้วจึงควรท่ีรัฐตอ้งดูแลให้แรงงานข้ามชาติทั้งมวลได้มีบตัรประกนัสุขภาพ
เพื่อท่ีจะสามารถเขา้รับบริการทางสาธารณสุขจากโรงพยาบาลของรัฐไดเ้พื่อท่ีแรงงานขา้มชาติจะไม่ตอ้ง
ใชว้ธีิการรักษาอาการเจบ็ป่วยดว้ยวธีิซ้ือยาตามร้านขายยาหรือปล่อยใหห้ายเอง 

3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่าปัจจยัการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเอง
ของ 

แรงงานขา้มชาติมากพอสมควรและมีอิทธิพลมากกว่าปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีต่อการพฒันา
ศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ ดงันั้นจึงควรท่ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างานของแรงงาน
ขา้มชาติจะพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติโดยการให้แรงงานขา้มชาติไดย้กระดบั
และเพิ่มการเรียนรู้โดยเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ของแรงงานขา้มชาติเช่นให้ท างานจากงานง่ายไปหางานยาก
และฝึกท างานซ ้ าๆและบ่อยๆ และส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงการท างานท่ีเคยท ามาแลว้ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

334

DP
U



บรรณานุกรม 
http://www.archanwell.org/auto  page/show_page. Php?t=32 s_id = 4 &d_id=4 ท าไมจึงตอ้งศึกษา

นโยบายและมาตรการในการจดัการสุขภาวะและสิทธิของแรงงานขา้มชาติ . สืบคน้วนัท่ี 
17/03/2555 

ภาวินี  โภคสินจ ารูญ. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของหญงิ 
               ตั้ งครรภ์ ชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเน่ืองจากการตั้ งครรภ์ . เอกสาร
ประกอบการน าเสนอ 
               ในการประชุมวชิาการกรมอนามยัประจ าปีงบประมาณ 2540.      
 ศรีประภา  เพชรมีศรี สุวดี  แก้วอินทร์ทรวง และรัตนา  เล้ียวสกุล (2547). กลไกสุขภาพภาค

ประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ. สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุขบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล.  

335

DP
U



การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาสามปีของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี 

People Participation in Three Year-Plan Development of Bueng Kham Phroi Sub-
distric Administrative Organization, Lamlukka Distric, Pathumthani Province 

 
ปทติตา     ค าตั้งหน้า 

สมาน  งามสนิท 
 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ีเพื่อศึกษา (1) ระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท า
แผนพัฒนาสามปี  (2) ปัญหา และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาสามปี และ (3) ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสาม
ปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ 
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 393 คน จากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล บึงค า
พร้อย จ านวน 23,712 คน โดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ผลการวจิยัพบวา่ (1) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี พบวา่ ระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (2) ปัญหา และอุปสรรคของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  = 2.82, SD=.600 (3) 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  = 
3.42, SD=.371 

 
 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, แผนพฒันาสามปี, องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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Abstract 
The objectives of this research were to study (1)  the level of public participation in the three 
years development plan, (2) problems and obstacles of the public participation in the three years 
development plan and (3) factors affecting the  people participation in the three years 
development plan for of  Bungkamploi administrative Organization, Lamlukka District, Pathum 
Thani Province. Methodology was the quantitative research collecting data with questionnaires 
from 393 samples, derived from 23,712 people living at  Bungkamploi administrative 
Organization, Lamlukka District, Pathum Thani Province, using Taro Yamane’s formula. 
Statistical data analysis by  frequency, percentage, mean, standard deviation. 
Findings were as follows: (1) The level of participation of citizens in the three year  development 
plan  in general was at  moderate level  (2)  to the problems of  participation of citizens in the 
three year  development plan of Buengkamploi Tambon Administrative organization, Lumlookka 
District, Patumthani Province  was at the moderate level with the average of  2.82, SD = .600 and  
(3) factors that affected the public participation in the three year development plan  of Lumlookka 
Tambon Administrative Organization,  Lumlookka District, Patumthani Province were overall at 
the moderate level with the average at  3.42, SD = .371. 
 

Keywords:  People Participation, Three Year-Plan Development, Administrative Organization 
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บทน า 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนจากความจ าเป็นในการจดัการบริหาร
สาธารณะ และเน่ืองจากรัฐบาลไดมี้นโยบายกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ใหม้ากข้ึน โดยใหก้ารยกฐานะสภาต าบลท่ีมีรายไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนเป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบใหม่  เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบญัญติัน้ีจนถึงฉบบัท่ี 6  พ.ศ. 2552 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นและท่ีส าคญั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถือวา่เป็นองคก์รระดบัรากหญา้ ซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด
มีศกัยภาพในการให้บริการสาธารณะ สามารถแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินได้
อย่างถูกตอ้งและรวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดการพฒันาซ่ึงจะ
ส่งผลต่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไปนอกจากน้ี พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 บญัญติัให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถ่ินของตนเอง เช่น )1  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง (2) การจดัให้มีและบ ารุงรักษา
ทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้ า (3) การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอด
รถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว และ (9) 
การจดัการศึกษา เป็นตน้ 
 อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 11 แห่ง ไดแ้ก่ (1) 
เทศบาลเมืองคูคต (2) เทศบาลเมืองล าสามแกว้ (3) เทศบาลเมืองลาดสวาย (4) เทศบาลต าบลล าไทร 
(5) เทศบาลต าบลล าลูกกา (6) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย (7) องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ล าลูกกา (8) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง(9)องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร (10) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงคอไห และ (11) องคก์ารบริหารส่วนต าบลพืชอุดม ผูศึ้กษาไดเ้ลือกน า
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมาศึกษาเพียง 1 แห่ง เน่ืองจากเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ และมีความหนาแน่นของประชาชน ประกอบกบัผูศึ้กษาปฏิบติังาน  ณ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดงักล่าวดว้ย 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย ตั้งอยู่ท่ีอาคารเลขท่ี 1 หมู่ท่ี 8 ต าบลบึงค าพร้อย 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ไดรั้บการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
เม่ือวนัท่ี   2 มีนาคม 2538 เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากอ าเภอ ล าลูก
กา เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,875 ไร่ 
มีหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยเต็มพื้นท่ี 12 หมู่บ้าน 
บางส่วน 4 หมู่บา้น ปัจจุบนั มีพนกังานส่วนต าบล จ านวน 18 คน ขา้ราชการครูในสังกดั จ  านวน  
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25  คน  ลูกจา้งประจ า  จ  านวน  5  คน  และมีพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย  
160 คน จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีประชากรทั้งส้ินจ านวน 
23,712 คนแยกเป็นชาย 11,341 คน หญิง 12,371 คน (ส านกัทะเบียนราษฎร์ทอ้งถ่ิน อ.ล าลูกกา ณ 
เดือนกนัยายน 2556) ความหนาแน่นเฉล่ีย 551 คน/ตารางกิโลเมตร พระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 66 บญัญติัให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เช่น (1) จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้ า
และทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู (3) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ  (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นตน้ 
 การท่ีจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินงานจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนผสมผสานงานท่ีปฏิบติัจดัท าใหเ้ป็นหมวดหมู่ไม่มีลกัษณะ
ซ ้ าซ้อนในการด าเนินงานในแต่ละพื้นท่ี   แนวทางในการด าเนินงานนั้น  จึงจ าเป็นตอ้งมีแผนเป็น
ตวัก าหนด ซ่ึงแผนงานและโครงการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางกรอบการท างานโดยจะมีการ
ระบุเป้าหมายวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ  ระบุถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็น และระบุถึงแนวทางในการ
ด าเนินงานนั้น ให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้่าแผนงานและโครงการ
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับนกับริหารท่ีจะใชเ้ป็นตวัก าหนดทิศทางในการบริหาร 
 แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแผนพฒันาทอ้งถ่ินในระดบัล่างท่ีควรจะ
สะทอ้นปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในระดบัหมู่บา้น ท่ีเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยสภาพปัญหานั้นไดผ้า่นการกลัน่กรองและจดัล าดบัความส าคญัแลว้ และ
ท่ีส าคญัควรมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีจะเป็นตวัก าหนดทิศทางในการพฒันา
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล จากขอ้มูลงานศึกษาวิจยัเร่ือง  แนวทางการตรวจสอบการ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยสถาบนัด ารงราชานุภาพ  ในตอนหน่ึงระบุถึงปัญหา
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็น
ความส าคญัของการจดัท าแผนพฒันา ผูน้ าชุมชน ประชาชน 
มีส่วนร่วมน้อยในการจดัท าแผนพฒันาสามปี    ดงันั้นควรให้การสนบัสนุน ให้ค  าแนะน าในการ
จดัท า ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  สนบัสนุนขอ้มูลเพื่อการจดัท าแผนชุมชน สนบัสนุนการจดั
เวทีประชาคมและพิจารณาน าโครงการ /กิจกรรม ท่ีเป็นปัญหาความตอ้งการของประชาชนจากการ
จดัเวทีประชาคมทอ้งถ่ินมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี  ทั้งน้ีเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
พื้นท่ีบูรณาการจดัท าแผนพฒันา เพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อยุทธศาสตร์พฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงจะน าไปสู่ความเห็นพอ้งตอ้งกนั และการท างาน
ร่วมกนัของภาคีการพฒันาต่าง ๆ ในพื้นท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุม้ค่าและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
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ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย   อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และเห็นสมควรท่ีจะท า
การวิจยัเร่ืองน้ี เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย  อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี  และเพื่อช่วยให้ผูบ้ริหาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพ่ือศึกษาระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 

2.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
 3.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาสามปีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพฒันาสาม
ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอ 
ล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา 

ข้อมูลประชากร 
   -  เพศ 
   -  อาย ุไม่ต ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ 
   - ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-สถานภาพทางครอบครัว 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

ทฤษฎีเก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์การ
วางแผน 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ Maslow 
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สมมติฐานการวจัิย 
ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดับการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
 ประชาชนท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
สามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
 ประชาชนท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
 ประชาชนท่ีมีสถานภาพในครอบครัว แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีท่ี
แตกต่างกนั 
 
 
แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
แนวคิดแผนพฒันาสามปี 
 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาหน่ึง ๆ 
จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทาง และแนวทางการพฒันาหน่ึงจะมีโครงกร/กิจกรรม 
ได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีตอ้งการในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา ซ่ึงจะมีผลต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน และวิสัยทศัน์ท่ีสุด แผนพฒันาสามปีเป็นแผนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ในการวางแผนพฒันา เป็น
เคร่ืองมือในการจดังบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปี ใน
ปีท่ีจะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจดัท างบประมาณ
โดยรวม เพื่อให้กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบและผา่นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ดงันั้น โครงการท่ีบรรจุอยูใ่นแผนพฒันาสามปี โดยเฉพาะแผนงานประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรม รวมทั้งผลประโยชน์
สาธารณะท่ีจะไดรั้บจากโครงการ/กิจกรรม 1 กิจกรรมท่ีอยูใ่นแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปี ควรมีความพร้อมในเร่ืองรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถ
ก าหนดรายการในแผนพฒันาท่ีจะน าไปใชจ้ดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไปได ้
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แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527, หนา้ 6 –7) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชนในการพฒันาวา่ เป็นกระบวนการท่ีรัฐท าการส่งเสริมใหป้ระชาชนและชุมชน ทั้งในส่วน
บุคคลชุมชน มูลนิธิและองคก์ารอาสาสมคัรรูปแบบต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการใน
เร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไวโ้ดย
ไดมี้การก าหนดรูปแบบลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 8 ลกัษณะ คือ 
 1. ร่วมท าการศึกษาและสร้างรูปแบบ และหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาของชุมชน เพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อสนองความตอ้งการของชุมชน 
 3. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อขจดัและแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน 
 4. ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
 7. ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 8. ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีไดท้  าไวโ้ดย
เอกชนและรัฐบาลใหเ้ป็นประโยชน์ไดต้ลอดไป 
 
ลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การพฒันาทอ้งถ่ินจะตอ้งพฒันาเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมวางแผน และสร้างรูปแบบวิธีการพฒันาเพื่อแกไ้ขและลดปัญหาของชุมชนในส่วนน้ีไดมี้ผูใ้ห้
ความหมายของลกัษณะและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้ดงัน้ี 
 เกียรติศกัด์ิ เรือนทองดี (จุลทอน  สะอาด, 2545, หนา้ 34) กล่าวว่า ลกัษณะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะร่วมสมทบแรงงาน สมทบวสัดุ สมทบเงิน ร่วม
คิดและร่วมท า ชุมชนมีขอบเขตของการมีส่วนร่วม 4 ลกัษณะ คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
 ล าดบัลกัษณะการมีส่วนร่วม คือ เร่ิมตน้ดว้ยการเขา้ร่วมในการประชุมท่ีจดัท าข้ึนตามวาระ
ต่างๆ มีการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในประเด็นท่ีจะพิจารณา ร่วมตีความในประเด็น
ปัญหาเพื่อให้เกิดความกระจ่างชดั หากในท่ีประชุมมีความเห็นในประเด็นปัญหาอยา่งหลากหลาย 
จะต้องออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านในประเด็นนั้ น ๆ หากมีความจ าเป็นต้องคัดเลือก
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ผูรั้บผิดชอบ ด าเนินการ จะต้องร่วมกันออกเสียงเลือกตั้ งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในขั้นการ
ด าเนินงานตามโครงการจะต้องร่วมบริจาคเงิน วสัดุอุปกรณ์ และแรงงานสมทบ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเสร็จส้ินสมบูรณ์ หลงัจากนั้นร่วมกนัใช้ประโยชน์จากโครงการ พร้อมกบัร่วมกนัดูแล
รักษาโครงการให้อยู่ในสภาพท่ีดี และประการสุดทา้ยหากโครงการเกิดการช ารุดเสียหายจะตอ้ง
ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมร่วมกบัผูน้ า 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ส าหรับการด าเนินการวิจยัประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยู่ในเขตต าบล 
จ านวน 23,712 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 11,341 คน และเพศหญิง 12,371 คน (จงัหวดัปทุมธานี, 
ส านกัทะเบียนราษฎร์ทอ้งถ่ินอ าเภอล าลูกกา, 2556) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตต าบลบึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา โดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 393 คน 
 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
แบบสอบถาม ซ่ึงผู ้ศึกษาได้ค้นคว้าและสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง โดยยึด
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาเป็นหลกัเพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึง
ผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนแบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
ส่วนท่ี 3 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
ส่วนท่ี  4 สอบถามปัญหา และอุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น
เอเชีย ไปถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย เพื่อแจง้วตัถุประสงคข์องการศึกษาและท า
การเก็บรวบรวมจากประชาชนในครัวเรือนเขตต าบลบึงค าพร้อย ท่ีเก็บกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ลงพื้นท่ี เพื่อน าแบบสอบถามไปแจกใหก้บัประชาชนในเขตต าบลบึงค าพร้อย ทั้ง 16 หมู่บา้น ซ่ึง
สัดส่วนของการแจกแบบสอบถาม ยดึถือตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 
3. ท าการเก็บแบบสอบถามคืนจากประชาชนในต าบลบึงค าพร้อย 
 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
วิเคราะหขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  
ใช้ส าหรับอธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถ่ี 
(frequencies) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ของเชฟ
เฟ (Schaffe) 
สถิติทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 
ผลการวจัิย 
1. ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ปัญหา และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  = 2.82, SD=.600 
3. ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 = 3.42, SD=.371เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีขอ้ท่ีอยูในระดบัมาก 5 ขอ้ คือ เพื่อได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นสินจา้ง และรางวลั  = 4.09, SD=.289, อยากท าตวัให้เป็นตวัอยา่งในดา้นจิตอาสา
เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่ลูกหลาน, อยากใหชุ้มชนไดรั้บรางวลัในการประกวด, เพื่อสร้างความสามคัคีใน
ชุมชน  = 3.68, SD=.788, ส่วนตวัอยากได้รับความยกย่องจากชุมชน อยากได้รับเกียรติยศ 
ช่ือเสียง   = 3.61, SD=.650, อยูใ่นระดบัปานกลาง 5 ขอ้ คือ มีความรักทอ้งถ่ิน อยากเห็นทอ้งถ่ิน
เจริญเท่าเทียมกบัทอ้งถ่ินอ่ืน  = 3.32, SD=1.010, มีแผนการในอนาคต มีการสร้างความสัมพนัธ์ 
ท่ีจะลงสมคัรรับเลือกตั้ง, เพื่อนชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  = 3.30, SD=.792 และศรัทธาเล่ือมใส
ในผูน้ าทอ้งถ่ิน  = 2.80, SD=.401 
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การอภิปรายผล 
1. ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีอยู่ในระดับน้อยสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ประสิทธ์ิ สินธุอุทยั (2550) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี พบวา่ประชาชนมีส่วนร่วมระดบั
ปานกลาง 
2. ปัญหา และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค ์ปิติ
ปุญญพฒัน์ (2553) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสันตน้หม้ือ อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3. ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ของรางวลั ค่าตอบแทน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสิริภทัร ประภาวงค ์(2545, หนา้ 45) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของ อบต.ในอ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ประชาชนตอ้งการใหผู้น้ าชุมชนน าปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนไปจดัท าแผนพฒันาชุมชน 
2. ตอ้งการใหผู้น้  าชุมชนใชม้าตรฐานเดียวกนัในการบริหารทอ้งถ่ิน 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยเชิงปฎบิัติ 

ควรมีการพฒันาใหน้ าหลกัการบริหารไปใชใ้นการเขียนแผนอ่ืนๆ 
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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 
People Participation in Local Development of Klong Si Local Administrative 

Organization, Kluang Luang District, Patumthani Province 
 

ศิริญญา  บวรชาติ 
สมาน  งามสนิท 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาf(1)//ระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี   และ (2)//ปัจจยัท่ีส่งผลให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล คลองส่ี fจ านวนf16,835fคน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ยา
มาเน่ ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 391 คนfเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบมาตรวดัประเมินค่าf5fระดับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวจิยัพบวา่(1)//ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองส่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ (2)//ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, ประชาชน, คลองหลวง 
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Abstract 
This research was survey research. The objective were:  (1)  the participation of citizens 

in local development of sub-district Khlong si and (2)  factors that affect the participation of 
citizens in local development of Khlong Luang sub-district in Prathum-Thani province. The 391 
sample used in this study include people living in Tambon Khlong 16,835 people. Out of using 
the formula of Taro Yamane. Data analysis were percentage, mean and standard deviation and 
Pearson correlation coefficient. Findings were (1) the participation of citizens in local 
development of Tambon Khlong 4 in general was moderate, and (2)  factors that lead to the 
involvement of the public in. local development of Tambon Khlong 4 Khong Luang district 
Pratumthani province in general was moderate. 
Keywords:  participation, citizens, Khlong 4 
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บทน าและความส าคัญของปัญหา  
 ปัญหาการพฒันาทอ้งถ่ินของไทยนั้นเป็นปัญหาท่ีส าคญัปัญหาหน่ึงของประเทศ ซ่ึงรัฐบาล
ไดใ้หค้วามสนใจต่อการพฒันาสภาพความเป็นอยูท่ ั้งในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง และดา้นสังคม
ของประชาชนมาโดยตลอด นอกเหนือจากการพฒันาด้านดงักล่าวแล้ว รัฐบาลยงันโยบายท่ีจะ
พฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา  ทอ้งถ่ินของประชาชนดว้ยและปัจจุบนัรัฐไดใ้ห้
ความใจการพฒันาชุชมชนในเขตเมืองและก าหนดเป็นนโยบายหลกัของการพฒันาในเขตเมืองอยา่ง
เร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุปัญหาท่ีรุมเร้าอย่างมากมาย เช่น ความเจริญเติบโตอนัรวดเร็วของ
เมือง ความไม่สมดุลของการพฒันาชุมชน ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตชุมชนเมือง ปัญหาการศึกษา 
ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาท่ีอยู่อาศยั ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน 
ปัญหาการวา่งงาน ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ(คนัฉตัร ตณัเสถียร, 2539, หนา้ 1)  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์าร 
บริหารส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 
กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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สมมติฐานการวจัิย 
 ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนคนในครัวเรือน อาชีพ และ
ระยะเวลาท่ีอยูใ่นชุมชน ต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 
 
แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดการมีส่วนร่วม 

รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีถือวา่มีรูปแบบท่ีแทจ้ริงนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ 
4  

ขั้นตอน คือ 
 1. การวางแผน (planning) ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา 
จดัล าดบัความส าคญั ตั้งเป้าหมาย ก าหนดการใชท้รัพยากร ก าหนดวธีิการติดตาม ประเมินผล และ
ประการส าคญั คือ การตดัสินใจดว้ย 
 2. การด าเนินการกิจกรรม (Implementation) ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการและ
การบริหาร การใชท้รัพยากร มีความรับผดิชอบในการจกัสรรควบคุมทางการเงินและการบริหาร 
 3. การใชป้ระโยชน์ (utilization) ประชาชนจะตอ้งมีความสามารถในการน ากิจกรรมมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ได ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มระดบัของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม 

 4. การไดรั้บผลประโยชน์ (Obtaining benefits) ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการแจกจ่าย 
ผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานท่ีเท่ากนั ซ่ึงอาจเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั สังคม หรือวตัถุก็ได ้
 ทฤษฎกีารบริหาร  
 การก าหนดข้อสันนิษฐานซ่ึงได้รับมาจากวิธีการทางตรรกวิทยา วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ท าให้เกิดกฎเกณฑ์ท่ีไดม้าจากการสังเกต คน้ควา้และการทดลองโดยใช้เหตุผลเป็น
พื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดความ เข้าใจในความเป็นจริงและน าผลท่ีเกิดข้ึนนั้นมาใช้เป็นหลกัเกณฑ ์ 
 ส าหรับทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเขา้มาสู่การบริหารนั้น ไดมี้ผูคิ้ดคน้มากมาย แต่พบวา่ ยงัไม่มีทฤษฎี
ใดท่ีสามารถช่วยอธิบายปรากฏการณ์ในการบริหารงานไดห้มด อาจจ าเป็นตอ้งใชห้ลาย ๆ ทฤษฎีใน
การแกปั้ญหาหน่ึง หรือทฤษฎีหน่ึงซ่ึงมีหลกัการดีและเป็นท่ีนิยมมาก อาจไม่สามารถแก้ปัญหา
เล็กนอ้ย หรือปัญหาใหญ่ไดเ้ลย ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละปัญหา สภาพการณ์ของสังคม 
และกาลเวลาท่ีเกิดข้ึน 
 

งานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 สามารถ กอ้นจนัทร์ (2541,หนา้ 58-61) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถ่ิน:ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบลขามใหญ่ จังหวดั
อุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ยเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
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ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า อายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีเข้ามาอยู่ในต าบล มี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   
วธีิด าเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกั คือ 
 
 (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีตั้งบา้นเรือนอยูใ่นเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 16 หมู่บา้นประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์รวม 16,835 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 6,445 ครัวเรือน (ขอ้มูลจากองคก์าร
บริการส่วนต าบลคลองส่ี สถิติทะเบียนราษฎร์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ
ประชากรตามสัดส่วนของประชากรท่ีมีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี ส าหรับการหา
ตวัอยา่งเพื่อใชใ้นการวิจยัน้ี ใชห้ลกัการค านวณของ taro Yamane (Yamane,1973) 
 
 (2) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ผูท่ี้วจิยัสร้างข้ึนจากการประมวลแนวคิดทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะของค าถามเป็นทั้งแบบปลายเปิด และปลายปิด 
ประกอบดว้ยค าถาม 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัวจิยัดา้นบุคคลของกลุ่มประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และจ านวนคนในครัวเรือน เป็นค าถามแบเลือกตอบ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดว้ย อาชีพ รายได ้
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เป็นค าถามแบบเลือกตอบและเติม
ขอ้ความในช่องวา่ง 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการพฒันาของทอ้งถ่ินของประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ความรู้ในเร่ืองการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยร่วมคิด อภิปรายกนั การวางแผนร่วมกนั การ
ตดัสินใจร่วมกนั การร่วมประเมินผล จะมีลกัษณะใหเ้ลือกตอบแบบการประเมินค่า 5 ระดบั 
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 (3) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเดินทางไปพบประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดั ปทุมธานี ทั้ง 16 หมู่บา้น โดยแจกแบบสอบถามใหต้อบ โดยส่งกลบัคืนภายหลงัตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและหาความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนน ามาประมวลผลผูศึ้กษาน า
แบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง และขอ้ความครบถว้นคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีมีความ
สมบูรณ์ ตามหลกัเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วน น าไปประมวลผล และ วเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอน
ต่อไป 

(4) วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามทั้งหมดมาวเิคราะห์ และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

ค่าร้อยละ (Mean) ใชใ้นการน าเสนอและอธิบายขอ้มูลทัว่ไปตามปัจจยัดา้นบุคคล 
ของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชใ้นการอธิบายระดบั

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน T-test ใชส้ าหรับทดสอบความแตกต่างปัจจยั
ดา้นบุคคล ท่ีมีตวัแปรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และ สถานภาพสมรส One-way anova 

 
ผลการวจัิย 
 ในการน าเสนอผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 
รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ41-50 ปี จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมา
คือ มีอาย5ุ1-60 ปี จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.5 มีอาย ุ20-30 ปี จ  านวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และมีอาย ุ61 ปีข้ึนไป จ านวน  6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาจ านวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละรองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวชจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.6 และระดบัอนุปริญญา/ปวส หรือเทียบเท่าจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สมรสจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 รองลงมาคือ โสด
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนคนในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่  4-6 คน จ านวน 202 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ จ านวน 7 คนข้ึนไป จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และจ านวน 1-
3 คน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา
คือ อาชีพคา้ขายจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 อาชีพรับขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจจ านวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.3 อาชีพเกษตกร/ประมงจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และอาชีพอ่ืนๆจ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดจ้  านวน 9,001 – 12,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ จ านวน 6,001 – 9,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 จ านวน 
15,000 บาทข้ึนไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23 จ  านวน 12,001 – 15,000 บาท จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.6 และจ านวน ต ่ากวา่ 6,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นเวลา 10 ปีข้ึนไป
จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมาคือระยะเวลา 5-10 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.7 ระยะเวลา 1-4 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
 2. ระดบัการมีส่วนร่วม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาร่วมประชุมเก่ียวกบัการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง (  =3.20) (SD= 1.051) รองลงมาคือเขา้มาวางแผนในการพฒันา

ทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบั ปานกลาง  (  =3.09 (SD= 1.036) เขา้มาร่วมในการประเมินโครงการอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง ( =3.08) (SD= 1.132) เขา้มาร่วมกิจกรรมในการพฒันาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง (  =3.08) (SD= 1.108) และ เขา้มาร่วมตดัสินใจในการปฏิบติัตามแผนอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง ( =3.01) (SD= 1.086) ตามล าดบั 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรักทอ้งถ่ิน อยาก
เห็นทอ้งถ่ินเจริญเท่าเทียมกบัทอ้งถ่ินอ่ืนอยูใ่นระดบั มาก   (  =4.23) (SD= 853) รองลงมาคือ 

ส่วนตวัอยากไดรั้บความยกยอ่งจากชุมชน อยากไดรั้บเกียรติยศ ช่ือเสียง อยูใ่นระดบั มาก ( 

=3.52) (SD=1.332) เพื่อสร้างความสามคัคีในชุมชน อยูใ่นระดบั มาก (  =3.51) (SD= 1.035) 

อยากใหชุ้มชนไดรั้บรางวลัในการประกวด อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( =3.42) (SD= 988) ศรัทธา

เล่ือมใสในผูน้ าทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( =3.36) (SD= 1.035) เพื่อไดรั้บค่าตอบแทน เป็น

สินจา้ง และรางวลั อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( =3.13) (SD= 1.413) เพื่อนชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( =3.11) (SD= 1.396) อยากท าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งในดา้นจิตอาสาเพื่อเป็น

ตวัอยา่งแก่ลูกหลาน อยูใ่นระดบั ปานกลาง (  =2.86) (SD= 1.444) ตอ้งการความเป็นผูน้ าใน

353

DP
U



ชุมชน อยูใ่นระดบั นอ้ย (  =2.42) (SD= 1.510) และ มีแผนการในอนาคต มีการสร้าง

ความสัมพนัธ์ ท่ีจะลงสมคัรรับเลือกตั้ง อยูใ่นระดบั นอ้ย ( =2.42) (SD= 1.446) ตามล าดบั 

 
การอภิปรายผล 
 1. ระดบัการมีส่วนร่วม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาร่วมประชุมเก่ียวกบัการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสามารถ กอ้นจนัทร์ (2541,หนา้ 58-61) ได้
ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน:ศึกษาเฉพาะกรณี องคก์าร
บริหารส่วนต าบลขามใหญ่ จงัหวดัอุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนมีระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานภาครัฐควรจดัการฝึกอบรมใหก้บัประชาชนเพื่อการพฒันาใหป้ระชาชนมีการ
ส่วนร่วมกบัเภาครัฐมากข้ึน 
 2. ปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนควรเร่ิมจากผูน้ า
ชุมชนก่อน 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยเชิงปฎิบัติ 

ควรศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรอิสระท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 
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การยอมรับนวตักรรมระบบการจัดกลุ่มส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การเรียนรู้ 
An Acceptance Innovative of Electronic Media Classification System for Learning 

 
 วรปภา  อารีราษฎร์   
ละอองทิพย์  มัทธุรส   
มนต์ชัย  เทียนทอง   

ดุษณ ีศุภวรรธนะกุล 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการยอมรับนวตักรรมระบบการจัดกลุ่มส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 2) ศึกษาการน านวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
ไปเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชน และ 3) ศึกษาการยอมรับนวตักรรมตามตวัแบบ UTAUT ท่ีพยากรณ์โดย
ภูมิหลงัของผูเ้ขา้รับการอบรม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ และ ความสมคัรใจใช้ กลุ่มตวัอย่างเป็น
สมาชิกเครือข่ายส่ืออีดีแอลทีวีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 300 คน เคร่ืองมือการวิจยั คือ 
นวตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมคู่มือ และแบบสอบถามการยอมรับนวตักรรม สถิติท่ีใช้
คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ F-test 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) การยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้อยู่
ในระดบัมาก 2) กลุ่มตวัอยา่งน านวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ เผยแพร่ใน
โรงเรียนและชุมชน 4 วิธี ไดแ้ก่ 2.1) การอธิบายการสอนหรือแนะน าการใชง้านนวตักรรมให้สมาชิก 2.2) 
การส าเนา การดาวน์โหลดนวตักรรมให้สมาชิก 2.3) การให้บริการส าเนาส่ือให้สมาชิกหรือนกัเรียน และ 
2.4) การติดตั้งนวตักรรมเพิ่มในฮาร์ดดิสคส่ื์ออีดีแอลทีวีหรือคอมพิวเตอร์  และ 3)  การยอมรับนวตักรรม
ตามตวัแบบ UTAUT ท่ีพยากรณ์โดยภูมิหลงัของผูเ้ขา้รับการอบรม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ และ 
ความสมคัรใจใช ้ นวตักรรม พบวา่ 3.1) ภูมิหลงัของผูเ้ขา้รับการอบรม ดา้นเพศ ประสบการณ์การใชส่ื้ออี
ดีแอลทีวี และความสมคัรใจใชน้วตักรรม ไม่มีผลต่อการยอมรับนวตักรรมเฉล่ียโดยรวม ยกเวน้อายุ  3.2) 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ตวัแปรอายุมีผลต่อการยอมรับนวตักรรม ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ
ของงาน และดา้นความคาดหวงัในความพยายามใชน้วตักรรม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และ 3.3) ภูมิ
หลงัของผูเ้ขา้รับการอบรม มีปฏิสัมพนัธ์และร่วมกนัส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมดา้นอิทธิพลทางสังคม 
และดา้นเง่ือนไขในการอ านวยความสะดวก ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
ค าส าคัญ :  การจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การยอมรับนวตักรรม  ตวัแบบสหทฤษฎี  ส่ืออีดีแอลทีวี 
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Abstract 
This research has its aims to study the acceptance of innovative classification system of 

electronic media for learning in accordance with the concepts of the model of the Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology called UTAUT. The samples used in this research included 300 
coordinators from the school members of the eDLTV media network. The tools used in this research 
were the questionnaire of innovation acceptance questionnaire and the innovation with the manual. 
The statistics used were: mean, standard deviation and F-test. 

The research results were as follows: i) The study on the acceptance of the innovative 
classification system of electronic media for learning found that the acceptance of innovative 
classification system was at a high level. ii) The samples were taken innovative classification system 
of electronic media for learning in the school and community to publish 4 ways : a) explanation or 
introduction of the innovation usage, b) copying or downloading the innovation for the members, c) 
providing a service for duplicating the media for the members or students and d) installing the 
innovation in the hard disk of the eDLTV or the school computers. iii) The hypothesis test of the 
innovation acceptance of the participants predicted by using backgrounds: age, gender, experience in 
using eLDTV media in learning/teaching and willingness in using the innovation found that, a) 
besides the age of the participants, their backgrounds related to gender and experience in using 
eLDTV media and willingness in using the innovation had no effect on the acceptance of the 
innovation. b) it was found that the backgrounds of the participants by age in using eDLTV media 
had effect on the acceptance of the innovation in the terms of performance expectancy and effort 
expectancy with the statistical significance level at .05.  c) Having considered the interaction between 
the backgrounds of the participants, it was found that the variables of gender, age, and experience and 
willingness in using the innovation had a correlation affecting the acceptance of the innovation in the 
terms of social influence and facilitating conditions with the statistical significance level at .05. 
 
Keywords : Electronic Media Classification, Acceptance,  UTAUT Model, eDLTV Media 
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บทน า 
ส่ืออีดีแอลทีวี (Electronic Distance Learning Television : eDLTV) เป็นส่ือเพื่อการเรียนการ

สอน ภายใตโ้ครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและพฒันาการใชส่ื้ออี
ดีแอลทีวีในการเรียนการสอน ให้กบัโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ รวมทั้งศึกษา วิจยั และพฒันาต่อยอด 
โดยมี สวทช. เป็นฝ่ายเลขานุการโครงการ ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาทางเทคนิคและให้สิทธิแก่
มหาวทิยาลยัราชภฏั ในการท าส าเนาระบบอีดีแอลสแควร์ จดัท ารหสัส่ือ (Initial code) ให้แก่โรงเรียนท่ี
เขา้ร่วมโครงการ (ส านกังานเลขานุการโครงการ, 2554: 5; 2555: 7) ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลยัราช
ภฏัมีการเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีไปยงัโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1,303 แห่ง อบรม
ครูเพื่อการเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวี จ  านวน 24,310 คน ในการประยุกตใ์ชส่ื้ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการ
สอน  รวมทั้ งการคัดเลือกและส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากส่ืออีดีแอลทีวี (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2556: 6)  

ผลจากการเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีโดยการอบรมการคน้หาและส าเนาส่ือ เพื่อให้สมาชิกท่ีผ่าน
การอบรมน าสู่การเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชนต่อไปนั้น พบว่า ครูท่ีเขา้รับการอบรม ร้อยละ 56.55 
สามารถท าการส าเนาส่ือไดส้ าเร็จตามขั้นตอนการอบรม และครูร้อยละ 43.45 ไม่สามารถท าการส าเนา
ส่ือได้ส าเร็จตามขั้นตอนการอบรม หลังจากนั้ นได้ติดตามการขยายผลการให้บริการส าเนาส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของครูท่ีผ่านการอบรมพบว่า ครูได้ด าเนินการขยายผลการให้บริการส าเนาส่ือใน
โรงเรียนและชุมชน คิดเป็นร้อยละ 15.18 และครูร้อยละ 84.82 ไม่สามารถให้บริการขยายผลการส าเนา
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้(มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2556: 15) สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจความ
คิดเห็นของครูท่ีเขา้รับการอบรมการเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวเีครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 111 แห่ง จ านวน 
111 คน (มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม,  2557: 6) พบวา่ ครูสามารถปฏิบติัการส าเนาส่ือตามขั้นตอน
การอบรมของหลักสูตรได้ส าเร็จ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 และหลังจากการอบรมครู
สามารถน าวิธีการส าเนาส่ือไปสู่การปฏิบติัท่ีโรงเรียนได้ส าเร็จ จ  านวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.56 
ของครูท่ีส าเนาส่ือได ้หรือคิดเป็นร้อยละ 9.01 ของครูท่ีเขา้อบรม ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าขั้นตอนการส าเนา
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากระบบอีดีแอลสแควร์ยงัไม่สะดวกและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส าเนาส่ือของครูมีความ
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการไม่ยอมรับการน าส่ืออีดีแอลทีวไีปใชข้องสมาชิก  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดน้ านวตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
(วรปภา  อารีราษฎร์ และคณะ, 2557 ) ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการคดัเลือกและส าเนาส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอีดีแอลสแควร์ หรือระบบการส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากส่ืออีดีแอลทีวี ท่ี
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ผูใ้ช้สามารถคน้หาและส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีบรรจุไวใ้นฮาร์ดดิสค์ส่ืออีดีแอลทีวี จดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการ จ านวน 1 วนั เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัการใช้นวตักรรมในการ
คดัเลือกและส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากระบบอีดีแอลสแควร์ เผยแพร่ถ่ายทอดต่อสมาชิกเครือข่าย
ต่อไป งานวจิยัน้ีจึงสนใจศึกษาการยอมรับและน าไปใชน้วตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้ ของสมาชิกเครือข่ายส่ืออีดีแอลทีวีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ตามแนวคิดของตวัแบบสห
ทฤษฎีการยอมรับและใชเ้ทคโนโลย ีUTAUT   
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 นวตักรรมส่ืออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าไปใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนในรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบออฟไลน์ (Off-line e-Learning) ทั้งแบบเครือข่ายระบบแลน 
(Local Area Network : LAN) และแบบเคร่ืองเด่ียว (Stand alone) ภายใตร้ะบบบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 
ระบบอีดีแอลสแควร์ (eDL-Square Learning Management System : LMS) (ส านกังานเลขานุการ
โครงการ,  2554: 4) ประกอบดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 6 ประเภท ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วีดิ
ทศัน์การสอน สไลด์ประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้และแบบทดสอบ โดยมีระบบอีดีแอลสแควร์
เป็นระบบบริหารการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิง ระบบท่ีพฒันาข้ึนบรรจุไวใ้นฮาร์ดดิสค ์ขนาด 
1-2 เทราไบต ์ (วรปภา  อารีราษฎร์ และคณะ, 2557: 68-69) ปัจจุบนัส่ืออีดีแอลทีวีมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนรู้ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวยั ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับ
อาชีวศึกษา ประกอบดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส้ิน 73,367 เร่ือง 
 การเผยแพร่ส่ืออีดีแอลทีวีไปยงัโรงเรียนและสถานศึกษา สวทช. ได้ด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 35 แห่ง (ส านกังานเลขานุการโครงการ,  2554: 1) โดยเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
เพื่อใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัเป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและพฒันาการใชส่ื้ออีดีแอลทีวี
ในการเรียนการสอนใหก้บัโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ โดยการอบรมครูผูส้อนเก่ียวกบัการประยุกตใ์ช้
ส่ือเพื่อการเรียนการสอน การคน้หาและส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากระบบอีดีแอลสแควร์ตามความ
ตอ้งการของครู เพื่อให้ครูน าไปเผยแพร่ให้กบัครูในโรงเรียนต่อไป ผลการอบรมท่ีผ่านมา ครูท่ีเขา้รับ
การอบรมการค้นหาและส าเนาส่ือ ยงัไม่มีการเผยแพร่การคดัเลือกและส าเนาส่ืออีดีแอลทีวีไปยงั
โรงเรียนไดค้รอบคลุมครูทุกคน (มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม,  2557: 6) ส่งผลให้การยอมรับและ
การน าไปใชส่ื้ออีดีแอลทีวขีองครูในโรงเรียนยงัไม่บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 
 นวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ (วรปภา  อารีราษฎร์ และคณะ, 
2557 ) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการคดัเลือกและส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอีดีแอลส
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แควร์ หรือระบบการส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากส่ืออีดีแอลทีวี ท่ีผูใ้ช้สามารถคน้หาและส าเนาส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในฮาร์ดดิสคส่ื์ออีดีแอลทีวี แสดงดงัภาพประกอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบท่ี 1 จอภาพนวตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 
  ท่ีมา: วรปภา  อารีราษฎร์ และคณะ, 2557 : 122 

จากภาพประกอบท่ี 1 จอภาพการท างานของนวตักรรมประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ส่วนหวัของระบบ เป็นสัญลกัษณ์แสดงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบั “นวตักรรมระบบการ
จดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้” หรือระบบ eDL-Copy Version 1 แสดงในรูปแบบกราฟิก 
 ส่วนท่ี 2 การบนัทึกข้อมูลผูใ้ช้ระบบ เป็นส่วนท่ีใช้ส าหรับบนัทึกข้อมูลผูใ้ช้ท่ีขอรับบริการ
ส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน เพื่อน าไปใชใ้นการรายงานผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 ส่วนท่ี 3 การสืบค้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เป็นส่วนท่ีผูใ้ช้ท  าการค้นหาและเลือกส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์จากระบบ eDL-Square ท่ีตอ้งการส าเนาตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
 ส่วนท่ี 4 การส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ เป็นส่วนท่ีด าเนินการส าเนาส่ือท่ีเลือกไวโ้ดย
ระบบจะตรวจสอบอุปกรณ์ส าเนาส่ือ เรียกวา่ “ไดร์ฟปลายทาง” แสดงพื้นท่ีไดร์ฟปลายทางและแสดง
ส่ือท่ีตอ้งการส าเนาเพื่อใหผู้ใ้ชย้นืยนัก่อนการส าเนาไฟลท่ี์เลือกจากระบบ 
 ส่วนท่ี 5 การจดัการระบบ เป็นส่วนท่ีใชใ้นการบริหารจดัการระบบ ประกอบดว้ย จดัการส่ือใน
ระบบ ขอ้มูลผูใ้ช้ทั้งหมด ขอ้มูลการส าเนาทั้งหมด คู่มือการใชน้วตักรรม เก่ียวกบันวตักรรม และออก
จากระบบ 

นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพค่าความแม่นย  าและค่าความถูกตอ้งในการคน้คืน ร้อยละ 
100.00  และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อนวตักรรมพร้อมคู่มือ และเคร่ืองมือนวตักรรมระบบการ
จดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ระดบัมากท่ีสุด  (วรปภา  อารีราษฎร์ และคณะ, 2557 : 149-
158) 

การเผยแพร่นวตักรรมท่ีตอบสนองเฉพาะกลุ่มคน โดยการพฒันาการบริการใหม่ท่ีสอดคลอ้ง
กบักลุ่มยอ่ย หรือตอบสนองความตอ้งการ จะส่งผลใหน้วตักรรมไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มคน (Rogers, 

360

DP
U



1962) กระบวนการเผยแพร่นวตักรรมจะมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการเผยแพร่ ประกอบด้วย  
(Rogers,  1983: 12-30) นวตักรรม ช่องทางในการส่ือสาร เวลา ระบบสังคม และการยอมรับ ทั้งน้ี 
นวตักรรมท่ียอมรับไดง่้าย โดยมากจะตอ้งมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ (อรอนงค ์โรจน์วฒันบูลย,์ 2553: 
48-49) คือ ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากนวตักรรม การเข้ากนัได้ดีกบัส่ิงท่ีมีอยู่เดิม ความซับซ้อน การ
ทดลองได ้และการสังเกตได้ การอบรมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการเผยแพร่นวตักรรม เน่ืองจาก
การฝึกอบรมเป็นการด าเนินงานท่ีมีกระบวนการและวิธีการท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน การอบรมเป็นการเพิ่ม
สมรรถนะการท างานทั้งดา้นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) (กฤช  สินธนะ
กลู และคณะ, 2013 :28-35)  รูปแบบการอบรมท่ีนิยมใชส่้วนมากเป็นการอบรมแบบดงัเดิม (Traditional 
Training) หรือการฝึกอบรมแบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียน (Face-to-Face Training) เป็นรูปแบบอบรมท่ี
ก าหนดเวลาในการอบรม สถานท่ี และหลกัสูตรท่ีแน่นอนโดยมีวิทยากรเป็นผูอ้บรม ท าหนา้ท่ีส่งผา่น
ความรู้ให้ผู ้เข้ารับการอบรม ซ่ึงวิทยากรสามารถควบคุมกิจกรรม ให้ค  าแนะน าและตรวจสอบ
ความกา้วหนา้กิจกรรมไดอ้ยา่งใกลชิ้ด จึงเหมาะสมในการน ามาใชใ้นการฝึกปฏิบติัการในห้องฝึกอบรม 
อีกทั้งการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ MIAP เป็นวิธีการในการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและกระตุน้การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจ (Motivate) ขั้นศึกษาขอ้มูล (Information) ขั้น
พยายาม (Application) และขั้นส าเร็จผล (Progress)  

ผลจากการเผยแพร่นวตักรรมดว้ยกระบวนการอบรมจะส่งผลให้นวตักรรมไดรั้บการยอมรับ
หรือไม่นั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557: 10-25) ไดน้ าตวัแบบสหทฤษฎีการ
ยอมรับและใชเ้ทคโนโลยี UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) ท่ีพฒันาตวั
แบบโดย  Venkatesh, Morris, Davis และ Davis (2003: 425-478) มาใชใ้นการศึกษาการยอมรับและใช้
เทคโนโลย ีท่ีประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี คือระดบัท่ีบุคคลเช่ือวา่การใชร้ะบบสารสนเทศจะช่วยให้สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุผลส าเร็จ (Performance expectancy) ระดบัท่ีบุคคลเช่ือวา่การใชร้ะบบจะช่วย
ให้สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุผลส าเร็จ (Effort expectancy) ระดบัท่ีบุคคลเช่ือวา่บุคคลอ่ืนเช่ือวา่
เขาควรใชร้ะบบใหม่ (Social influence) และเง่ือนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating conditions) ท่ี
พยากรณ์โดย เพศ อาย ุประสบการณ์ และความสมคัรใจใชน้วตักรรมของผูเ้ขา้รับการอบรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามไดน้ านวตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
พร้อมคู่มือการใชง้าน อบรมให้สมาชิกเครือข่าย ในการคดัเลือกและส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษาการยอมรับและน าไปใชน้วตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับ
การอบรม เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการเผยแพร่นวตักรรมไปสู่
กลุ่มเป้าหมายของมหาวทิยาลยัราชภฏั ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
การศึกษาการยอมรับและน าไปใชน้วตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดของตวัแบบสหทฤษฎีการยอมรับและใชเ้ทคโนโลยี UTAUT ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงค์
ของการวจิยั  ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
2. เพื่อศึกษาการน านวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ไปเผยแพร่ใน

โรงเรียนและชุมชน 
3. เพื่อศึกษาการยอมรับนวตักรรมตามตวัแบบ UTAUT ท่ีพยากรณ์โดยภูมิหลงัของผูเ้ขา้รับการ

อบรม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุประสบการณ์ และ ความสมคัรใจใช ้
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษาการยอมรับและการน าไปใชน้วตักรรม เป็นกลุ่มครูท่ี
ผ่านการอบรมการใช้นวตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม วนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 300 คน  
 1.2 ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลการยอมรับ งานวิจยัน้ีก าหนดไว ้15 วนั หลงัจาก
การอบรม เน่ืองจากเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีจะตอ้งด าเนินการน าร่องการประยุกต์ ใช้ส่ืออีดีแอลทีวีในการ
เรียนการสอนตามนโยบายภาครัฐท่ีมุ่งใหมี้การใชส่ื้ออีดีแอลทีวใีนโรงเรียนและสถานศึกษา 
 1.3 ออกแบบเคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัน าแนวคิดตัวแบบ UTAUT 
ประกอบกบังานวิจยั การศึกษาผลการอบรมครูโดยใช้นวตักรรมระบบพฒันาส่ือการเรียนการสอนตาม
โครงการประกวดส่ือการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทาง
ในการออกแบบเคร่ืองมือและเก็บขอ้มูล 
 1.4 สร้างแบบสอบถามการยอมรับนวตักรรม ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามการ
ยอมรับนวตักรรม มีข้อค าถามจ านวน 29 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1.1) ด้านความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพของงาน จ านวน 8 ขอ้  1.2) ดา้นความคาดหวงัในการพยายามใชน้วตักรรม จ านวน 5 ขอ้  
1.3) ดา้นอิทธิพลทางสังคม จ านวน 7 ขอ้ 1.4) ด้านเง่ือนไขในการอ านวยความสะดวก จ านวน 5 ขอ้ 
และ 1.5) ผลการน านวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ไปใช ้ขอ้ค าถาม 4 ขอ้ 
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 1.5  สร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม ดา้นท่ี 1-4 มีค่าความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 และมี
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวธีิการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาจากสูตรครอนบาช (สมบติั ทา้ยเรือ
ค า, 2551 : 107-108)   โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากบั .923 แบบสอบถามเป็นค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ใชเ้กณฑ์การแปลผล
ค่าเฉล่ีย 5 ระดบั ดงัน้ี 
    4.51-5.00  หมายถึง  ระดบัการยอมรับนวตักรรมมากท่ีสุด 
    3.51-4.50  หมายถึง  ระดบัการยอมรับนวตักรรมมาก 
    2.51-3.50  หมายถึง  ระดบัการยอมรับนวตักรรมปานกลาง 
    1.51-2.50  หมายถึง  ระดบัการยอมรับนวตักรรมนอ้ย 
    1.00-1.50  หมายถึง  ระดบัการยอมรับนวตักรรมนอ้ยท่ีสุด 
   1.6  สร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม ด้านท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ โดย
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ใช้เกณฑ์การแปลผลโดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ มีค่าความ
สอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาจาก
สูตรครอนบาช โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากบั .923  
   1.7 จดัสัมมนากลุ่มตวัอยา่งหลงัจากครบ 15 วนั แจกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม ตรวจสอบขอ้มูล น ามาวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั 
  2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เป็นผูป้ระสานงานโรงเรียนเครือข่ายส่ืออีดีแอลทีว ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ท่ีเขา้รับการ
อบรมการใช้นวตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 300 คน คดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดย
ความสมคัรใจเขา้ร่วมการสะทอ้นผลการยอมรับและน าไปใช้นวตักรรม ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 287 
คน คิดเป็นร้อยละ 95.66 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีผา่นการอบรม  
  3. ตัวแปรทีศึ่กษา  
   3.1 ตวัแปรตน้  
    1) ตวัแปรตน้ คือ นวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
    2) ตวัแปรตน้ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ คือ ภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ประสบการณ์ และความสมคัรใจใชน้วตักรรม 
   3.2 ตวัแปรตาม คือ ระดบัการยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้ ตามตวัแบบสหทฤษฎีการยอมรับและใชเ้ทคโนโลยี UTAUT (Venkatesh et al.,  2003: 425-478) 
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ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพของงาน ดา้นความคาดหวงัในการพยายาม
ใชน้วตักรรม ดา้นอิทธิพลทางสังคม และดา้นเง่ือนไขในการอ านวยความสะดวก  
 
  4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
   ใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน F-test 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการศึกษาระดบัการยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
ตามตวัแบบสหทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี UTAUT วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม แสดง
ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ระดบัการยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้อบรม 
 

ท่ี รายการ X̅ SD. แปลผล 
1 ความคาดหวงัในประสิทธิภาพของงาน 4.54 0.58 มากท่ีสุด 
2 ความคาดหวงัในการพยายามใชน้วตักรรม 4.61 0.53 มากท่ีสุด 
3 อิทธิพลทางสงัคม 4.41 0.66 มาก 
4 เง่ือนไขในการอ านวยความสะดวก 4.46 0.585 มาก 
 รวม 4.50 0.60 มาก 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูเ้ขา้อบรมยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้เฉล่ียระดบัมาก (X̅=4.50, SD.=0.60) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ
นวตักรรมระดบัมากท่ีสุดตามล าดบั คือ ความคาดหวงัในการพยายามใชน้วตักรรม และความคาดหวงั
ในประสิทธิภาพของงาน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมระดบัมากตามล าดบั คือ เง่ือนไขใน
การอ านวยความสะดวกและอิทธิพลทางสังคม 
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2. ผลการศึกษาการน านวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ไปเผยแพร่ใน
โรงเรียนและชุมชน วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  การน านวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ไปเผยแพร่ในโรงเรียนและ
ชุมชน 
ท่ี                รายการ จ านวนคน 
1 อธิบายหรือแนะน าการใชง้านนวตักรรมใหส้มาชิก 186 
2 ส าเนาหรือดาวน์โหลดนวตักรรมใหส้มาชิก 184 
3 ติดตั้งนวตักรรมเพ่ิมในฮาร์ดดิสคแ์ละคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 128 
4 ใหบ้ริการส าเนาส่ือใหส้มาชิกหรือนกัเรียน 100 
5 ไม่ไดด้ าเนินการเผยแพร่ 7 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูเ้ขา้อบรมส่วนมากไดด้ าเนินการเผยแพร่นวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ โดยด าเนินการ 4 วิธี คือ อธิบายหรือแนะน าการใช้งานนวตักรรมให้
สมาชิก จ านวน 186  คน ส าเนาหรือดาวน์โหลดนวตักรรมให้สมาชิก จ านวน 184 คน ติดตั้งนวตักรรม
เพิ่มในฮาร์ดดิสคแ์ละคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จ านวน 128 คน และให้บริการส าเนาส่ือให้สมาชิกหรือ
นกัเรียน 100 คน แต่มีผูเ้ขา้อบรม จ านวน 7 คน ยงัไม่ไดด้ าเนินการใด ๆ 
 

3. ผลการศึกษาการยอมรับนวตักรรมตามตวัแบบ UTAUT ท่ีพยากรณ์โดยภูมิหลงัของผูเ้ขา้รับการ
อบรม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุประสบการณ์ และ ความสมคัรใจใช ้แสดงดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  การทดสอบการยอมรับนวตักรรมจ าแนกตามภูมิหลงัของผูเ้ขา้อบรม 
ท่ี ภูมิหลงัของผูเ้ขา้อบรม SS df MS F Sig. 
1 เพศ .122 1 .122 1.071 .302 
2 อาย ุ 1.097 3 .366 3.221 .023 
3 ปะสบการณ์การใชส่ื้ออีดีแอลทีวี .415 3 .138 1.220 .303 
4 ความสมคัรใจใชน้วตักรรม .067 1 .067 .593 .442 
5 เพศ*อาย ุ .233 3 .078 .685 .562 
6 เพศ*ประสบการณ์ .223 3 .074 .656 .580 
7 เพศ*สมคัรใจ .062 1 .062 .542 .462 
8 อาย*ุประสบการณ์ 1.073 9 .119 1.050 .401 
9 อาย*ุสมคัรใจ .508 3 .169 1.493 .217 
10 ประสบการณ์*สมคัรใจ .375 3 .125 1.102 .349 
11 เพศ*อาย*ุประสบการณ์ .846 8 .106 .932 .491 
12 เพศ*อาย*ุสมคัรใจ .175 3 .058 .513 .674 
13 เพศ*ประสบการณ์*สมคัรใจ .198 3 .066 .582 .628 
14 อาย*ุประสบการณ์*สมคัรใจ .622 8 .078 .685 .705 
15 เพศ*อาย*ุประสบการณ์*สมคัรใจ .490 3 .163 1.440 .232 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่า Sig. การทดสอบสมมติฐานภูมิหลงัของผูเ้ข้าอบรม ด้านเพศ 
ประสบการณ์ และความสมคัรใจใชน้วตักรรม มีค่าอยูร่ะหวา่ง .302-.442 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ของการทดสอบ ( =.05) สรุปไดว้า่ ภูมิหลงัของผูเ้ขา้อบรมดา้นเพศ ประสบการณ์ และความสมคัรใจ
ใช้นวตักรรม ไม่มีผลต่อการยอมรับนวตักรรม ยกเวน้อายุของผูเ้ข้าอบรม เม่ือพิจารณาปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งภูมิหลงัของผูเ้ขา้อบรมพบวา่ ภูมิหลงัของผูเ้ขา้อบรมไม่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมส่งผลต่อการยอมรับ
นวตักรรมระหว่าง เพศ อายุ ประสบการณ์ และความสมคัรใจใชน้วตักรรม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาการยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้  พบวา่ ผูเ้ขา้
อบรมยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยผูเ้ขา้รับ
การอบรมส่วนใหญ่น านวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ เผยแพร่ในโรงเรียน
และชุมชน 4 วิธี ไดแ้ก่ การอธิบายหรือแนะน าการใช้งานนวตักรรมให้สมาชิก การส าเนาหรือดาวน์
โหลดนวตักรรมให้สมาชิก การติดตั้งนวตักรรมเพิ่มในฮาร์ดดิสค์หรือคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และ
การใหบ้ริการส าเนาส่ือให้สมาชิกหรือนกัเรียน เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก  นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน
เกิดจากความตอ้งการของครูท่ีเห็นว่านวตักรรมส่ืออีดีแอลทีวี มีปัญหาในด้านการคดัเลือกและการ
ส าเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีความซับซ้อนในการปฏิบัติ ดังนั้ นกระบวนการในการพฒันาท่ีได้
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ท าการศึกษา วิเคราะห์บริบท ปัญหาและความต้องการของผูใ้ช้ น าไปสู่การออกแบบและพฒันา
นวตักรรมท่ีผูว้ิจยัสอบถามความคิดเห็นทั้งครู ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้วิธีการเชิงระบบ 
รูปแบบ ADDIE มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ส่งผลให้นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนเป็นนวตักรรมท่ี
สอดคล้องกบัความตอ้งการของครู โดยมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ คือ 1) ผลประโยชน์ท่ีได้รับจาก
นวตักรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใชง้านของครูสมาชิกเครือข่ายส่ืออีดีแอลทีวี 2) การเขา้กนัไดดี้กบัส่ิง
ท่ีมีอยู่เดิม นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใช้ร่วมกบัส่ืออีดีแอลท่ีครูมีอยู่ในโรงเรียน เพราะการ
พฒันานวตักรรมไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงระบบการท างานท่ีใช้อยู่เดิม 3) ความซับซ้อนของ
นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ ไม่มีความซบัซ้อน ครูใช้งานไดง่้าย สะดวก และให้ผลลพัธ์ทนัที 4) การ
ทดลองได ้จากการอบรมการใชน้วตักรรมท าให้ครูท่ีเขา้รับการอบรมไดส้ัมผสั ไดท้ดลองใชแ้ละไดผ้ล
ลพัธ์ทนัทีในการใชน้วตักรรม และ 5) การสังเกตได ้ครูท่ีเขา้รับการอบรมไดท้ดลองใช้และให้ผลลพัธ์
ทนัที รวดเร็ว ท่ีครูสามารถตรวจสอบได ้(อรอนงค ์โรจน์วฒันบูลย,์ 2553 : 48-49)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการยอมรับนวตักรรมของผูเ้ขา้อบรมท่ีพยากรณ์โดยภูมิหลงัของผูเ้ขา้
อบรม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ และความสมคัรใจใช้นวตักรรม ไม่มีผลต่อการยอมรับนวตักรรม 
ยกเวน้อายุของผูเ้ขา้อบรม และเม่ือพิจารณาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภูมิหลงัของผูเ้ขา้อบรมพบว่า ภูมิหลงั
ของผูเ้ขา้อบรมไม่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมระหวา่ง เพศ อายุ ประสบการณ์ และ
ความสมคัรใจใชน้วตักรรม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก นวตักรรมซ่ึง
เป็นของใหม่หรือส่ิงใหม่ท่ีผลิตข้ึนมาในวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งท าให้กลุ่มคนท่ีมีอายุต่างกนัยอมรับ
นวตักรรมท่ีแตกต่างกนั สอดคล้องกบัโรเจอร์ (Rogers,  1962: 30-35) ได้กล่าวถึงกลุ่มคนกบัการ
แพร่กระจายของนวตักรรมไปในสังคมผ่านกลุ่มคนในแต่ละกลุ่มในสังคม การยอมรับนวตักรรมของ
กลุ่มคนในสังคมจะมีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม โดยส่ิงท่ีจะตดัสินใจใช้ตอ้ง
เป็นส่ิงท่ีใช้งานไดง่้าย และมีประโยชน์การใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมจะใช้ก็ต่อเม่ือมีความจ าเป็น
ต้องการใช้งานเท่านั้ น สอดคล้องกับ มณฑลี ศาสนนันท์ (2552: 10-11) ได้แบ่งช่วงการเกิดของ
เทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ เส้นโคง้วงจรชีวิตของเทคโนโลยี ช่วงการประดิษฐ์ใหม่หรือช่วงแรกเกิด เป็นช่วง
ของการออกแบบหรือการทดลองและการแก้ไขข้อผิดพลาดเบ้ืองต้นในเทคโนโลยี การปรับปรุง
สมรรถนะของเทคโนโลยีจะเป็นไปอยา่งชา้ ๆ เน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงวิจยัและพฒันา การคงอยูห่รือการ
ครองตลาดของนวตักรรม หลงัจากผา่นสถานะแรกหรือผา่นคนกลุ่มแรก หรือการไดรั้บการยอมรับจาก
นกัประดิษฐ์นวตักรรมหรือผูช้อบติดตามเทคโนโลยีใหม่จะส่งผลให้เกิดการยอมรับของกลุ่ม Early 
adopters และ Early majority โดยไดใ้ห้ความส าคญัต่อการยอมรับนวตักรรมในกลุ่ม Early adopters 
อย่างมากท่ีสุด และคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อนวตักรรมท่ีจะมีอยู่หรือดบัไปใน
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สังคม  (Moore and Benbasat, 1996: 19) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐินี สวสัด์ิวอ (2554: 53-55) 
พบวา่ การยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายกรมศุลกากร เขต
คลองเตย ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมียอมรับนวตักรรมระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557: 95-101) พบวา่ครู
ท่ีเขา้อบรมนวตักรรม Authoring tools มีอายุแตกต่างกนั 4 กลุ่ม โดยครูกลุ่มช่วงอายุ 20-30 ปียอมรับ
นวตักรรม ร้อยละ 57.40  กลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี ยอมรับนวตักรรม ร้อยละ 52.9 กลุ่มช่วงอายุ 41-50 ปี 
ยอมรับนวตักรรม ร้อยละ 67.50 และกลุ่มท่ีอายุมากกว่า 50 ปี ยอมรับนวตักรรม ร้อยละ 65.80 และยงั
พบว่ากลุ่มครูท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันยอมรับนวตักรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  
สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจของ Infoplease.com (2014: Online) พบวา่ คนวยักลางคน (อายุ 30-65 ปี)  
ยอมรับนวตักรรมมากกวา่คนกลุ่มอ่ืน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีอายุนอ้ยกวา่ กลบัเป็นกลุ่มท่ีลงมือปฏิบติัโดยใช้
เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือและมีกิจกรรมออนไลน์สม ่าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการยอมรับนวตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีน าไปใชก้บั
สมาชิกเครือข่ายส่ืออีดีแอลทีวีระดบัประถมศึกษา เน่ืองจากเป็นกลุ่มสมาชิกเครือข่ายท่ีนโยบายภาครัฐ
การส่งเสริมใหโ้รงเรียนขนาดเล็กมีส่ืออีดีแอลทีวใีนการเรียนการสอน แต่เน่ืองจากส่ืออีดีแอลทีวีมีหลาย
ระดบั จึงควรศึกษาการยอมรับและการน าไปใชน้วตักรรมการตดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มสมาชิก
ระดบัมธัยมศึกษา กลุ่มปฐมวยั หรือกลุ่มอาชีวะศึกษา ต่อไป 
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การวดัความเร็วองค์กรที่ส่งผลต่อการบรรลวุสัิยทัศน์องค์กร 

Organizational Speed Measurement Affecting to Corporate Vision Achievement 

 

กฤษกร ดวงสว่าง 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการวดัความเร็วองคก์รจากคุณลกัษณะของพนกังาน

ดา้นความชัดเจน ด้านความเป็นเอกภาพ ด้านความรวดเร็วท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทศัน์องค์กร 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 370 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชส้ถิติพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และการพยากรณ์พหุคูณ จากตวัแปรดา้นความชดัเจน 

ดา้นความเป็นเอกภาพ ด้านความรวดเร็ว ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทศัน์องค์กร ผลการวิจยั พบว่า 

บริษทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) เป็นองค์กรท่ีมีระดบัความเร็ว และตวัแปรทั้งหมดสามารถร่วมกนั

พยากรณ์ในการบรรลุวสิัยทศัน์องคก์รได ้ร้อยละ 59.6 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

ค าส าคัญ : ความเร็ว บรรลุผล  วสิัยทศัน์ 
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Abstract 
 The objective of the study is to measure organizational speed from Clarity, Unity, Agility    

of employees that affect corporate vision achievement. Questionnaires were used as an instrument 

to collect data from 370 samples. The statistic tools used in this study are descriptive statistics, 

correlation and multiple regression analysis. In this study the factor of Clarity, Unity and Agility 

are taken into accounts and The result reveals that PTT Public Company Limited has the 

organizational speed to achieve the target. Moreover, all variables can predict the achievement 

corporate vision at 59.6% with significant level of 0.01.      

Keywords  : Speed, Achieve, Vision 
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บทน า 

 ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  เป็นความทา้ทายความสามารถขององค์กรในการท่ีจะ

แข่งขนักบัคู่แข่งขนัท่ีจะตอบสนองในความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งไร และวิธีการด าเนินการก็มี

อยา่งหลากหลายในการท่ีจะท าให้ลูกคา้เขา้ถึงในการใชสิ้นคา้และบริการขององคก์ร ความตอ้งการ

ของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง (จ าเนียร จวงตระกูล, 2555) ส่งผลให้องคก์ร

ตอ้งเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีมีอตัราเร่งใน

ความเร็วตลอดเวลา (จตุพร  สังขวรรณ, 2557) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินการทาง

ธุรกิจขององค์กร องค์กรตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินธุรกิจโดยน าเอาความรู้ เทคนิคใหม่ 

เทคโนโลยี ขอ้มูลมาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของ

ลูกค้า รูปแบบการด าเนินการธุรกิจจึงต้องอยู่บนฐานของเวลาท่ีจะต้องสามารถท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง หรือการด าเนินการท่ีเร็วต่ออิทธิพลของสังคมท่ีหลากหลายมากข้ึน (Hugos, 2009) 

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสัฤทธ์ิผล ตอ้งเกิดจากการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล

ให้มีประสิทธิภาพ  เกือบทุกองค์กรต่างให้ความส าคัญต่อพนักงานขององค์กรและถือว่าเป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่าขององค์กร น าไปสู่การพฒันาพนกังานและการพฒันาองค์กร เพื่อให้ระบบการ

ท างานขององคก์รให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน มีความเขม้แข็งสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้จนองคก์ร

บรรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ (Lim and et. al, 2010) องคก์รท่ีประสบผลส าเร็จมี

ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะให้ความส าคญัและคุณค่าของพนกังานในองค์กร(รัตติ

กรณ์ จงวศิาล, 2554)     

 การท่ีองคก์รจะบรรลุผลส าเร็จในวิสัยทศัน์ไดน้ั้น ความส าเร็จไม่ไดเ้กิดจากการท่ีองคก์รมี

สถานท่ี เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ โรงงาน วตัถุดิบหรือกระบวนการบริหารจดัการเพียงเท่านั้น องคก์รยงั

ประกอบดว้ยทรัพยากรบุคคลท่ีจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด ผลความส าเร็จจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 

จบัตอ้งได ้สัมผสัได ้เป้าหมายทุกเป้าหมายท่ีสามารถส าเร็จไดจ้ะตอ้งเกิดจากการลงมือกระท าอยา่ง

จริงจงั และไม่ยอ่ทอ้  ไม่ยอมแพจ้นกวา่จะเกิดผลความส าเร็จนั้นมา  ในการขบัเคล่ือนเขา้สู่เป้าหมาย

ท่ีองค์กรก าหนดไวด้้วยความรวดเร็วหรืออย่างช้า ๆ เป็นการพฒันาวฒันธรรมองค์กรท่ีจะต้อง

เก่ียวขอ้งดว้ยกบับุคคลต่าง ๆ ในองค์กร เป็นความสามารถในการด าเนินการไดต้ามก าหนดหรือ

ก่อนก าหนดในเป้าหมายท่ีตอ้งการ  
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 การวดัความเร็วขององคก์ร เป็นเคร่ืองมือในการวดัถึงประสิทธิภาพของพนกังานในองคก์ร
วา่มีความเร็วหรือชา้เพียงไร หากองคก์รมีความเร็วจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการท างาน
ของพนกังานในการท่ีจะท าให้องคก์รไดบ้รรลุเป้าหมายในวิสัยทศัน์ การท่ีองคก์รประสบผลส าเร็จ
ในวสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งรวดเร็วนั้น พนกังานขององคก์รจะมีคุณลกัษณะท่ีมีจุดร่วมในเป้าหมายเดียวกนั
ทั้งองคก์รอยา่งชดัเจน มีการท างานเป็นทีมงานใหก้ารร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีจะท า
ให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปในความตอ้งการของลูกคา้ Bernard (2012) กล่าวว่า ในยุคของความตอ้งการท่ี
หลากหลายในปริมาณท่ีมาก (Mass Customization) องคก์รจ าเป็นตอ้งมีระบบเคร่ืองมือการจดัการท่ี
เช่ือมัน่วา่ พนกังานจะสามารถตอบสนองต่อทุกส่ิงเกินความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ว้ย ความรวดเร็ว 
(Quick) เหมาะสม (Smart) ในการตดัสินใจต่อกระบวนการผลิต (Productive Decisions)  ผูบ้ริหาร
องค์กรจ าเป็นตอ้งท าหน้าท่ีและให้ความส าคญัต่อพนักงานทุก ๆ คน  ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
บริบท(Context) “วา่พวกเราจะไปท่ีไหน”  มีความรับผิดชอบ (Accountability) “เรามีบทบาทหนา้ท่ี
อะไร”  ทกัษะ (Skill) “อะไรเป็นความสามารถท่ีเราตอ้งมี”  ขอ้เท็จจริง (Fact) “ขอ้มูลอะไรท่ีเรา
สามารถเขา้ถึงเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ” และการมอบหมายอ านาจ (Authority) “เราสามารถท่ีจะมี
อิสระในการกระท าได้เพียงใด โดยไม่ตอ้งกลวัความผิดและถูกลงโทษ”  สมยศ นาวีการ (2551) 
กล่าวถึง ความรวดเร็วและความคล่องตวั (Speed and Flexibility) วา่ ก าลงักลายเป็นส่วนท่ีส าคญั
ของกลยุทธ์ของบริษทัหลายบริษทั  Porter (1996) กล่าวถึง ในทรรศนะของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัการไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของกลยุทธ์  ผูบ้ริหารไดเ้รียนรู้ความจ าเป็นในการแข่งขนัท่ีจะปรับปรุง 
เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่ต่อความรวดเร็วท่ีจะท าใหบ้ริษทัตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ก่อนท่ี
คู่แข่งขนัจะกระท า  ตอ้งมีการเปรียบเทียบอยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดการบรรลุผลของการปฏิบติั 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าแนวคิดดา้นความเร็วองคก์รของ Davis Jocelyn R. and et al.    
(2010) เป็นเคร่ืองมือในการวดัความเร็วขององคก์รจากพนกังาน ท่ีประกอบดว้ย (1) ความชดัเจน 
(Clarity) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพนกังานมีความเขา้ใจในเป้าหมาย กลยทุธ์ขององคก์ร มีการส่ือสาร
แบ่งป้ันความรู้ร่วมกนัและช่วยกนัด าเนินการแก้ไขปัญหาในเวลาวิกฤติ (2) ความเป็นเอกภาพ 
(Unity) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพนกังานท่ียึดมัน่ต่อกลยุทธ์และเป้าหมายขององคก์รร่วมกนัทุ่มเท
ความรู้ความสามารถและร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ในการแกไ้ขปัญหางาน และ (3) ความรวดเร็ว 
(Agility) หมายถึง คุณลกัษณะพนกังานท่ีมีการปฏิบติังานดว้ยความยืดหยุน่  เพื่อให้เป้าหมายของ
องคก์รไดบ้รรลุผลส าเร็จ  โดยการรักษามาตรฐานและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดให้ถูกตอ้ง และพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นนวตักรรมอยูเ่สมอ ท่ีจะส่งผลส าเร็จ  ส าหรับวิสัยทศัน์องคก์ร หมายถึง ส่ิงท่ี
เป็นจุดหมายท่ีองค์กรตอ้งการจะเป็นในอนาคต  และเป็นส่ิงท่ีองคก์รมีความสามารถจะเป็นไปได ้ 
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โดยมีพนักงานขององค์กรมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนการท างานให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ะเป็นผลประโยชน์ในอนาคตขององคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน ผูบ้ริหาร
องคก์รตอ้งเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือนโดยการจูงใจพนกังานให้เห็นส่ิงท่ีดีและประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บในอนาคต และตอ้งมีการส่ือความใหก้บัพนกังานทุกคนไดรั้บรู้รับทราบทัว่กนัทั้งองคก์ร   
 การวดัความเร็วองค์กรท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทศัน์องค์กร โดยวิสัยทศัน์องค์กร ผูว้ิจยั

ศึกษาจากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   เป็นองคก์รท่ีมีวิสัยทศัน์ในการ ”เป็นบริษทัพลงังานไทย

ขา้มชาติชั้นน า” และบริษทัมีเป้าหมายเป็นบริษทัท่ีมัง่คัง่ท่ีสุดหน่ึงในร้อยของโลกในปี 2563 แต่

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยไดรั้บการยอมรับวา่มีความมัง่คัง่ในล าดบัท่ี 81 ของโลกในปี 2556 

เร็วกวา่ก าหนดเป้าหมายถึง 7 ปี จากนิตยสารฟอร์จูน 500 เป็นผูจ้ดัอนัดบับริษทัท่ีมัง่คัง่ท่ีสุดในโลก

ท่ีเป็นยอมรับกนัทัว่โลก (บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน), 2556)    ดงันั้น การบรรลุวิสัยทศัน์ท่ีเร็วกวา่

เป้าหมายของบริษทัเกิดจากองค์ประกอบของตวัแปรใด ได้แก่ ความชัดเจน ความเป็นเอกภาพ 

ความรวดเร็ว อยา่งแทจ้ริงหรือไม่โดยมีกรอบการวจิยัดงั ภาพประกอบ 1 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัการวดัความเร็วองคก์รท่ีส่งต่อการบรรลุวิสยัทศัน์องคก์ร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาการวดัความเร็วองคก์รจากการคุณลกัษณะของพนกังานดา้นความชดัเจน ความ
เป็นเอกภาพ ความรวดเร็วท่ีส่งผลต่อการบรรลุวสิัยทศัน์องคก์ร  
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ประชากร คือ พนักงานบริษทั ปตท. จ ากัด
(มหาชน) จ านวน 4,394 คน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2556) ท่ีปฏิบติังานในช่วงปี 2557  การก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร  พิจารณาจากการค านวณกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตร ของ  
ยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ไดข้นาดของจ านวน
กลุ่มตวัอยา่ง 370 ตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ก าหนดวิธีการเลือกตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ฐานขอ้มูลพนกังานจากระบบโทรศพัท์ภายใน มาเป็นเคร่ืองมือในการเลือก
ตวัอยา่ง โดยการสุ่มจากระบบคอมพิวเตอร์ เม่ือไดจ้  านวนตวัอยา่งครบถว้น ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนจากระบบอินเตอร์เน็ต Googgle Doc เป็น link เช่ือมโยงโปรแกรมให้กลุ่มตวัอยา่งไดเ้ขา้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งง่าย จนครบจ านวนท่ีตอ้งการในการวจิยั 

 เคร่ืองท่ีใชใ้นการวจิยัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรกลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบังาน สังกดัหน่วย
ธุรกิจ อายงุานในองคก์ร  เงินเดือน และการถือหุ้นของบริษทั จ านวน 8 ขอ้ ส่วนท่ีสอง เป็นมาตรวดั
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ดา้นความเร็วองคก์ร (Organizational Speed) ประกอบดว้ย 
ความชดัเจน (Clarity)  ความเป็นเอกภาพ (Unity)  ความรวดเร็ว (Agility) จ านวน 9 ขอ้ พฒันามา
จาก Speedometer ของ Davis Jocelyn R. and et al.(2010) และวิสัยทศัน์องคก์ร (Corporate Vision) 
ประกอบด้วย ขอ้ค าถาม จ านวน 11 ขอ้ ตามแนวคิดของ อนุวฒัน์ ทรัพยพ์ืชผล (2538) และ
Hoskisson (2009)  ส าหรับความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัฉบบัน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
Coefficient)  ทั้ งฉบบั เท่ากบั .91 ถือว่าอยู่ในระดบัท่ีสูงมากและ ถือว่าทุกข้อค าถามมีความ
สอดคลอ้งภายในท่ีดี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556)  ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือการวิจยัเป็นท่ียอมรับ
กนัโดยทัว่ไปว่า  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดน้ั้นควรจะมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได ้ 
สามารถน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2555)  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการอธิบายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และการหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   ความสัมพนัธ์และการพยากรณ์การถดถอยพหุคูณ ดว้ย Correlation, Multiple 
Regression Analysis 
 การแปลความหมายข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์  คะแนนจากมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ผลลพัธ์ ความเร็วองคก์รจากทั้ง 9 ขอ้ สามารถใหค้วามหมายและเปรียบเทียบไดด้งัน้ี    
คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 3.75  ถือวา่ บริษทัมีสถานะเร็ว คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.75  ถือวา่ บริษทัมี
สถานะชา้ (Davis Jocelyn R. and et al., 2010)     ส าหรับ การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient) เป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัข้ึนไป โดย
ใชส้ัญญลกัษณ์ r แทนค่าความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง +1 และ -1 โดยเคร่ืองหมายบวกและลบ
ของค่า r มีความหมายต่างกนั ค่าความสัมพนัธ์สามารถจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม (กริช แรงสูงเนิน, 2554)   
 
 1.ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้+1 หมายถึง คู่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัสูงมากในทิศทางเดียวกนั 
 2.ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง คู่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัสูงมากในทิศทางตรงขา้มกนั 
 3.ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้ 0 หมายถึง  คู่ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r)   ความหมายระดบัความสัมพนัธ์ 

  0.90-1.00       มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 

  0.70-0.90       มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

  0.50-0.70       มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

  0.30-0.50       มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า  

  0.00-0.30       มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 

และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) ในการรับรู้ของพนกังานท่ีวิเคราะห์ได้

เป็น ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)  

 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจากการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ านวน 370 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70  มีอายุระหวา่ง 25-30 

ปี ร้อยละ 28  ระดบัการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 55 ระดบังาน 3-7 ร้อยละ 50 สังกดักลุ่มธุรกิจ

น ้ ามนั ร้อยละ 49 ประสบการณ์ในงาน นอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 36  รายไดร้ะหวา่ง 60,001-150,000 

บาท ร้อยละ 42 และการถือหุน้บริษทั ร้อยละ 61 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต (X )          ระดบัการปฏิบติั 
1.00 – 1.49        ระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.50 – 2.49        ระดบันอ้ย 
2.50 – 3.49        ระดบัปานกลาง 
3.50 – 4.49        ระดบัมาก 
4.50 – 5.00        ระดบัมากท่ีสุด 
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 จากวตัถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการวดัความเ ร็วองค์กรจากคุณลักษณะของ
พนกังานด้านความชดัเจน ความเป็นเอกภาพ ความรวดเร็วท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทศัน์องค์กร 
ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย 

ตวัแปร X  S.D. ความหมาย 
ความชดัเจน 3.95 .644 มาก 
ความเป็นเอกภาพ 3.93 .654 มาก 
ความรวดเร็ว 3.94 .615 มาก 
ความเร็วองคก์ร 3.94 .587 เร็ว 
วสิัยทศัน์องคก์ร 4.01 .569 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ตวัแปรความชดัเจน ความเป็นเอกภาพ ความรวดเร็ว และวิสัยทศัน์
องคก์ร  ตวัแปรทุกตวัมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก และตวัแปรความเร็วองค์กรมีค่าเฉล่ียอยูอ่ยูร่ะดบัเร็ว 
จึงสรุปไดว้า่ บริษทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) เป็นองคก์รท่ีมีความเร็วในการปฏิบติังานตามเป้าหมาย   
 
 ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation coefficient) 

ตวัแปร ความชดัเจน ความเป็นเอกภาพ ความรวดเร็ว วสิัยทศัน์องคก์ร 
ความชดัเจน 1    
ความเป็นเอกภาพ .78** 1   
ความรวดเร็ว .74** .79** 1  
วสิัยทศัน์องคก์ร .72** .68** .68** 1 
**p<.01 

จากตารางท่ี 2 แสดค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r ) ระหวา่งตวัแปร พบวา่ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r ) อยูร่ะหวา่ง  .68 ถึง .79  เป็นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและ
ระดบัสูง ส่วนค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งความเร็วองคก์รกบัการบรรลุวสิัยทศัน์ เท่ากบั .75 เป็นค่า
ความสัมพนัธ์ระดบัสูง เป็นความสัมพนัธ์เส้นตรงเชิงบวก ซ่ึงไม่เกิน .85 ท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาภาวะ
ร่วมกนัของเส้นตรงพหุ (Multi collinearity) (Kline, 2005) จึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรในการศึกษาน้ีไม่มี
ปัญหาภาวะร่วมกนัของเส้นตรงพหุ  
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของตวั
แปรในองคป์ระกอบความเร็วองคก์รท่ีร่วมกนัพยากรณ์ต่อการบรรลุวสิัยทศัน์องคก์ร 

ตวัแปร b S.E.b Beta t 
ความชดัเจน .345 .051 .389 6.742** 

ความเป็นเอกภาพ .161 .055 .185 2.919** 
ความรวดเร็ว .228 .055 .246 4.178** 
     
ค่าคงท่ี 1.124     
R = .756  S.E. estimate  = .37437  
R2(adj.) = .596  F = 163.129  

**p<.01 
 จากตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์การถดถอยพหุคูณของตวั
แปรในองค์ประกอบของความเร็วองค์กรได้แก่ ความชัดเจน ความรวดเร็ว ความเป็นเอกภาพ ท่ี
ร่วมกนัพยากรณ์ต่อการบรรลุวิสัยทศัน์องค์กร ได้ร้อยละ 59.6 และมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .76    
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ไดใ้นรูปของคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
  
การบรรลุวสิัยทศัน์องคก์ร = .39(ความชดัเจน) +.25(ความรวดเร็ว) +.19(ความเป็นเอกภาพ)  
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยั พบวา่ เกณฑ์ความเร็วองคก์รของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์ร

ท่ีมีระดบัเร็ว สอดคลอ้งกบั Davis Jocelyn R. and et al. (2010)  กล่าววา่ กลยุทธ์ความเร็วองคก์รมี

ความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ทางธุรกิจ ซ่ึงก็คือ ก าไร เป้าหมาย วสิัยทศัน์ขององคก์ร ความรวดเร็วจะท า

ใหอ้งคก์รตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ก่อนท่ีคู่แข่งขนัจะกระท า ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการ

สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์สินคา้และการบริการ ความรวดเร็วมกัจะประเมินผลมาจาก

กระบวนการและระเบียบวธีิการปฏิบติัใหม่ใหเ้กิดความคล่องตวัและยืดหยุน่  หลาย ๆ องคก์รมีการ

ปรับโครงองคก์รใหเ้ป็นบริษทัยอ่ย ๆ เพื่อก าหนดให้ท าหนา้ท่ีเดียวเฉพาะท่ีดีท่ีสุดและเป็นเครือข่าย

ต่อกนั โดยมีบริษทัแม่เป็นแกนกลางในการก าหนดนโยบายธุรกิจ   ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2551)  

กล่าววา่ ในปัจจุบนัเป็นยุคของการแข่งขนั มีตวัแปรความรวดเร็ว ความไวในการเขา้สู่ตลาด เขา้มา

เก่ียวขอ้งเป็นตวัช้ีขาดแพช้นะในธุรกิจ นอกจากน้ีสินคา้และบริการตอ้งมีคุณภาพมาตรฐาน ราคาท่ี

สมเหตุสมผล ไม่สูงกวา่คู่แข่งขนั ถือเป็นเป็นจุดแข็ง (strengths) ขององคก์รท่ีมีโอกาสไดเ้ปรียบใน
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การแข่งขนั  Davis Jocelyn R. and et al. (2010) กล่าววา่ การเร่งความเร็วองคก์รตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ี

พนกังานใหมี้ความร่วมแรงร่วมใจ ในการเร่งความเร็วในการปฏิบติังานไดม้ากข้ึน ผูบ้ริหารตอ้งใส่

ใจกบักระบวนการปฏิบติังาน เพื่อปรับปรุงให้เกิดความเร็วในการท างานกบัพนกังาน การทุ่มเท

ทรัพยากรในการปฏิบติังาน เงินทุน คน และเทคโนโลย ีตอ้งมีสัมพนัธ์กนั  ขจดักระบวนการท่ีจะท า

ให้ล่าช้า ซ ้ าซ้อน ความเร็วก็จะเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติ ผูบ้ริหารตอ้งประกาศเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญั

ของแผนงานส่ือสารไปยงัพนกังานทุกคนให้รับรู้ เกิดแรงกระตุน้จูงใจให้มีความกระต้ือรือร้น เน้น

กิจกรรมท่ีส าคญัเป็นการเฉพาะเจาะจง และต้องให้รางวลักบัพนักงานท่ีสามารถปฏิบติังานท่ีมี

คุณภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะท าให้พนกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีดีจากการประเมินผลการท างาน   

ผลจากการวิจยัค่าเฉล่ียของความชดัเจน ความเป็นเอกภาพ และความรวดเร็วของพนกังานบริษทั 

ปตท. จ ากดั(มหาชน) อยูใ่นเกณฑท่ี์ระดบัมาก  แสดงวา่ พนกังานมีความเขา้ใจในนโยบาย เป้าหมาย

ขององคก์รชดัเจนมาก หมายถึง พนกังานทราบวา่จะตอ้งท าอะไร มีการทบทวนแผนงานจนมัน่ใจ 

และเขา้ใจในแนวทางปฏิบติั มีกลยุทธ์ท่ีจะด าเนินการอย่างไร โดยมีเป้าหมายของระยะเวลาเป็น

ตวัก าหนดท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์ดว้ยความรวดเร็วอยา่งไร  ความเป็นเอกภาพ พนกังานผกูพนัต่องาน

ในหน้าท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบร่วมกันสมาชิกในทีมงานคนอ่ืน ๆ สามารถปฏิบติังาน

ทดแทนกนัได้ มีความยืดหยุ่นและพูดคุยกนัในการแก้ไขปัญหางานให้เป็นไปตามแผนงานของ

องคก์ร  ความรวดเร็ว คือ ความสามารถและการเรียนรู้ของพนกังานต่อการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้

ในบริษัท การคิดค้นแนวทางการสร้างนวตักรรมของสินค้าและบริการใหม่เพื่อการแข่งขัน 

องค์ประกอบทั้งสามตวัจะมีความสัมพนัธ์ต่อกนั คือ เม่ือมีความชัดเจน จะเกิดความเป็นเอกภาพ

ตามมา และความเร็วจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ขาดสององค์ประกอบแรก (Davis Jocelyn R. and et al., 

2010)  นอกจากน้ีผลจากวิจยั การวิเคราะห์คุณลกัษณะของพนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

คุณลกัษณะของพนกังานส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-30 ปี เป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) 

คือ ผูท่ี้เกิดในช่วงปี 2523-2540 เป็นผูท่ี้มีการศึกษาดี เติบโตมากบัความเปล่ียนแปลงและเทคโนโลย ี

อินเตอร์เน็ต ชอบสังคม ตดัสินใจบนฐานขอ้มูล ช่างเลือก และมีความรู้ทางการเงินและธุรกิจ (สุท

ธากา อมรวิวฒัน์ และคณะ, 2014)  สอดคล้องกบั ผลการวิจยัท่ีพบว่าพนกังานมีการศึกษาระดบั

ปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการศึกษาระดบัน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในการแกไ้ข

ปัญหาท่ีซับซ้อน มีความสามารถในการประยุกตว์ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจไดดี้ 

และมีความทุ่มเทความรู้ความสามารถในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างจริงจงั มีความคิดเป็นอิสระ

และมีความเป็นสากล แนวทางการท างานตอ้งมีความชัดเจนในผลงานตนเองและองค์กร  ชอบ
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ท างานเป็นทีมงาน การประชุม การระดมความคิดเห็น คาดหวงัในผลตอบแทนท่ีสูง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัท่ีบริษทัให้ผลตอบแทนส่วนใหญ่ อยูร่ะหว่าง 60,000-150,000 บาท ซ่ึงจะเห็นวา่สูง

กวา่ค่าแรงขั้นต ่ากวา่หลายเท่าตวั 

 ดงันั้น การท่ีองค์กรจะบรรลุผลส าเร็จในวิสัยทศัน์องค์กร สุทธากา อมรวิวฒัน์ และคณะ 
(2014) กล่าววา่ ธุรกิจตอ้งมีความฉบัไวทนัต่อการเปล่ียนแปลงและพร้อมปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจ
ของตนเองเสมอ จึงจะประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  จึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัพนกังานกลุ่ม
น้ีมากข้ึน เน่ืองจากเป็นพลงัขบัเคล่ือนการท างานกลุ่มใหญ่ของบริษทั ซ่ึงจากการวิจยัของ จิติมา  
วรรณศรี (2550)  และ Brantley (2009) พบวา่ การบรรลุวิสัยองคก์รไดน้ั้นจะมาจากปัจจยัดา้นความ
ใฝ่รู้  การจดัการขอ้มูล ดา้นการส่ือสาร ดา้นความคิดสร้างสรรค์ และดา้นบรรยากาศองค์กร ดา้น
ประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บ   
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.ดา้นบริหารจดัการ องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัคนกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ให้มากข้ึนดว้ย

เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ขององค์กร และเป็นพลังในการขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

วิสัยทศัน์ จุดส าคญัของกลุ่มน้ี คือ ตอ้งการโอกาสความก้าวหน้าในการท างานท่ีเร็ว คาดหวงัใน

ผลตอบแทนท่ีสูง ต้องการแรงกระตุ้นจูงใจ แต่จะขาดความอดทนในการรอคอย ซ่ึงอาจท าให้

องคก์รเสียพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นคนท่ีทนัสมยั

สากล จะท าใหบ้รรยากาศองคก์รขาดความคึกคกั กระฉบัเฉงไป ซ่ึงจะท าใหค้วามเร็วองคก์รท่ีมุ่งมัน่

สู่เป้าหมายวสิัยทศัน์ชา้ลง  

 2.ดา้นการวจิยัคร้ังต่อไป  ควรศึกษาความเร็วองคก์รในเชิงเปรียบเทียบกบัตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ 
เช่น กรอบแนวคิดกบั 7S Mckinsey หรือ TQM เป็นตน้ จะสามารถวดัประสิทธิภาพในความเร็ว
องค์กรเข้าสู่เป้าหมายได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มีความสัมพนัธ์กันได้หรือไม่หรือ
ศึกษาวจิยัแบบวธีิผสมผสานระหวา่งขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริม
ใหเ้คร่ืองมือการวดัความเร็วองคก์รน้ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน และมีผลงานวิจยัท่ีจะมา
สนบัสนุนการวดัความเร็วองคก์รมากข้ึน 
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การวเิคราะห์กระบวนการสันดาปภายในของไบโอดเีซลในเคร่ืองยนต์ดีเซล 
แบบคอนมอนเรล 

An Analysis of Biodiesel Combustion Process on Common Rail  Diesel Engine. 
 

มงคล สมประสิทธ์ิ 
พพิฒัน์  ปราโมทย์ 

 
บทคัดย่อ 
บทความน้ีไดน้ าเสนอการศึกษาน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีท าจากน ้ ามนัพืชใช้แลว้ทดสอบในเคร่ืองยนต์
ดีเซลแบบคอมมอนเรลโดยผูว้จิยัไดน้ ารถยนตก์ระบะโตโยตา้รุ่น Hilux Vigo ชนิดเคร่ืองยนต์ 1KD-
FTV เคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทดสอบกบั
เคร่ืองวิเคราะห์ปัญหา Intelligent Tester II  โดยท าการทดลอง ภาระการค านวณ ปริมาตรการฉีด 
การฉีดน าร่อง ความดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิง ความดนัสมบูรณ์ภายในท่อร่วมไอดี อตัราการไหลของ
อากาศจากมาตรวดั โดยใชไ้บโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ เปรียบเทียบกบัน ้ ามนัดีเซล  การ
ทดลองคร้ังน้ีเป็นแบบภาระเต็ม ล้ินเต็ม (Full Load-Full Throttle) ซ่ึงเป็นการเปิดคนัเร่งคา้งไวท่ี้
ต าแหน่งสูงสุด ความเร็วรอบเร่ิมตน้ท่ีรอบเดินเบา 750 รอบต่อนาทีหลงัจากนั้นจะท าการเพิ่มภาระ
โดยการเพิ่มความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาทีจนถึงประมาณ 3,000 รอบต่อนาที พบว่าอตัราการ
ส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้น ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใช้แล้วจะมีค่าเพิ่มข้ึนตาม
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนตเ์ล็กนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการส้ินเปลืองของน ้ ามนัดีเซล จึงสรุป
ไดว้า่ เช้ือเพลิงไบโอดีเซลท่ีท าจากน ้ ามนัพืชใช้แลว้สามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนต์ดีเซล
แบบคอนมอนเรลได ้อีกทั้งยงัใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันาเช้ือเพลิงทดแทนไดต่้อไป 
 
ค าส าคัญ:ความดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง เคร่ืองยนตแ์บบคอนมอนเรล น ้ามนัพืชใชแ้ลว้ ไบโอดีเซล ปริ
มาตรการฉีด  อตัราการไหลอากาศ 
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Abstract 
The reaserch tested Toyota truck of Hilux Vigo 1KD-FTV engine of the 2982 cc commonrail 
diesel engine which has 4 strokes, 4 cylinders using the Intelligent Tester II. The  experimental 
subjects are calculate load,  injection volumn, pilot 1 injection, pilot 2 injection, fuel pressure, 
Manifold Absolute Pressure (MAP) and  Manifold  Air-Fuel ratio (MAF). The Vegetable oil used 
biodiesel was compared to diesel fuel. The experiment was on the full load-full throttle, condition 
the throttle was fully opened and holded the top position. The initial  speed was idle and the load 
of the engine was continuously added  to speed up the engine from 750 rpm to 3,000 rpm, with 
the speed step of 500 rpm. The rate of fuel consumption from vegetable oil biodiesel small 
increased, with the speed, compared to those from diesel oil. From the results, the vegetable oil 
biodiesel can be used directly in the commonrail diesel engine without any engine modification, 
and used as a basis for the development of alternative fuels. 
  
Keywords: air flow, biodiesel, common rail diesel engine, fuel pressure, injection volume , used 
vegetable oil  
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บทน า 
 ไบโอดีเซล เป็นเช้ือเพลิงเหลวท่ีผลิตจากน ้ ามันพืชและไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม สบู่ด า 
มะพร้าว ทานตะวนั ถัว่เหลือง เมล็ดเรพ และน ้ ามนัพืชหรือน ้ ามนัสัตวท่ี์ผ่านการใชง้านแลว้ น ามา
ท าปฎิกิริยา “transesterification” ร่วมกบัเมทานอล จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียง
กบัน ้ ามนัดีเซล และจากสภาวะวิกฤตพลงังานในปัจจุบนั ประเทศไทยจึงมีนโยบายสนบัสนุนให้
ใชไ้บโอดีเซลเป็นพลงังานทดแทน เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการน าเขา้น ้ ามนัปิโตรเลียมจากต่างประเทศ 
ประกอบกบัการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถน าวตัถุดิบมาผลิต
เป็นไบโอดีเซลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอ โดยกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายในการใช้น ้ ามนัไบโอดีเซล
คือกลุ่มรถกระบะ 1 ตนั 
 โดยท่ีผ่านมาในกลุ่มรถกระบะรถกระบะ 1 ตนัน าเคร่ืองยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล 
ไดเร็คอินเจคชัน่หรือ CDI (Common rail Direct Injection) ท่ีถูกพฒันาข้ึนมา เพื่อใชง้านกบัรถยนต์
ในระดบัหรูหรา ท่ีเนน้ทั้งแรงมา้ แรงบิด และความนุ่มนวลในการท างาน บนพื้นฐานความประหยดั
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ีการท างานของเคร่ืองยนต์ซ่ึงมีห้องเผาไหมแ้บบเปิด   และส่งน ้ ามนัเขา้สู่ห้อง
เผาไหมโ้ดยตรง จุดเด่นของเคร่ืองยนต์ดีเซล CDI คือ ความประหยดัน ้ ามนั แต่มีขอ้เสียในเร่ือง
สมรรถนะ ได้แก่ เสียงดัง เคร่ืองยนต์สั่นสะเทือนมากก่อให้ค่ามลพิษสูงโดยเฉพาะค่าแก๊ซ
ไนโตรเจนออกไซดใ์นไอเสีย  

งานวจิยัน้ีจึงไดท้  าการทดลองการใชไ้บโอดีเซลกบัเคร่ืองยนตดี์เซลแบบคอมมอนเรลขนาด 
161 แรงมา้ ในการหาสมรรถนะต่างๆไดแ้ก่ ภาระการค านวณ ปริมาตรการฉีด การฉีดน าร่องคร้ังท่ี1 
การฉีดน าร่องคร้ังท่ี2 ความดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิง อตัราการไหลของอากาศจากมาตรวดั ความดนั
สัมบูรณ์ในท่อร่วมไอดี โดยใชไ้บโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ เปรียบเทียบกบัการใชน้ ้ ามนั
ดีเซล ผลการทดลองสามารถช้ีให้เห็นถึงขอ้จ ากดัของการใชไ้บโอดีเซลในเคร่ืองยนตช์นิดเดียวกนั 
และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงเคร่ืองยนตห์รือคุณภาพน ้ามนัไบโอดีเซลเพื่อให้เหมาะสมกบั
การใชง้านมากยิง่ข้ึนในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ไบโอดีเซล คือเช้ือเพลิงท่ีถูกน ามาใช้แทนน ้ ามันดีเซล ซ่ึงผลิตจากน ้ ามันพืช น ้ ามัน
หมุนเวยีนจากการปรุงอาหาร หรือน ้ามนัจากสัตว ์พืชสามารถผลิตน ้ ามนัจากการใชแ้สงอาทิตยแ์ละ
อากาศ บนพื้นดินเกษตรกรรม ส่วนน ้ามนัจากสัตว ์เกิดจากการกินน ้ ามนัพืช และไขมนัจากส่ิงอ่ืน ๆ 
แต่น ้ามนัท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นน ้ามนัพืช และอาจจะมีไขมนัสัตวป์นอยูก่็ได ้จึงถือ
ว่าน ้ ามนัมีการหมุนเวียน (recycled) และกรรมวิธีผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล ใช้การเปล่ียนน ้ ามนัและ
ไขมนัในรูปเคมี เรียกว่า “Long chain mono alkyl ester” ปฏิกิริยาเคมีเหล่าน้ี ยงัมีความหมายถึง 
“Fatty Acid Methyl Ester” หรือ FAME การผลิตน ้ ามนัหรือไขมนั 100 ปอนด์ จะถูกท าปฏิกิริยากบั
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ห่วงโซ่สั้น ๆ ของแอลกอฮอล์ 10 ปอนด์ (ปกติจะใช ้Methanol) ท่ีมีอยูใ่นสารเร่งปฏิกิริยา (ปกติจะ
ใชโ้ซเดียมหรือโปตสัเซียมไฮดรอกไซด)์ เพื่อใหไ้ด ้น ้ามนัไบโอดีเซล 100 ปอนด์ และกลีเซอรีน 10 
ปอนด ์โดยกลีเซอรีนคือ น ้ าตาลชนิดหน่ึง และเป็นผลผลิตพลอยไดจ้ากขบวนการผลิตน ้ ามนัไบโอ
ดีเซล 
 กรรมวธีิการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซลจากน ้ามนัและไขมนัท่ีรู้จกัทัว่ไป มีอยู ่3 วธีิ คือ 
1. วธีิการใชด่้างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาการเปล่ียนน ้ามนัใหเ้ป็นสารประกอบเอสเทอร์ 
2. วิธีการใชก้รดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในการเปล่ียนน ้ ามนัให้เป็นสารประกอบทางเคมีเอส

เทอร์ 
3. การเปล่ียนน ้ามนัใหอ้ยูใ่นรูปของกรดไขมนั แลว้ท าใหเ้ป็นน ้ามนัไบโอดีเซล 

 
คุณสมบติัทางกายภาพของน ้ามนัไบโอดีเซล  และน ้ามนัปิโตรเลียมดีเซล 

คุณสมบติัทางกายภาพหรือทางเคมีท่ีน ้ ามนัไบโอดีเซล  และน ้ ามนัปิโตรเลียมดีเซล  จากตาราง
ท่ี 1 มีความแตกต่างท่ีเด่นชดั   เช่น  น ้ ามนัไบโอดีเซลมีระดบัก ามะถนั (sulfur)  ต  ่ากวา่น ้ ามนัดีเซล
และมีคุณสมบติัการหล่อล่ืนมากกวา่  ในปี ค.ศ.2006  น ้ามนัไบโอดีเซลบริสุทธ์ิ (B100)  จะตอ้งผลิต
ตามขอ้กฎหมายใหม่ของส านักงานป้องกนัส่ิงแวดล้อม (EPA) ท่ีก าหนดให้  รถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนั
ดีเซลทุกคนับนทอ้งถนน  ตอ้งมีก ามะถนัในน ้ ามนัไม่เกิน 15 ppm.   ขณะท่ีกรรมวิธีการกลัน่แบบ
ใหม่  มีแนวโนม้ท่ีจะลดคุณสมบติัการหล่อล่ืนตามธรรมชาติของน ้ ามนัดีเซลลง  ถา้น าน ้ ามนัไบโอ
ดีเซลบริสุทธ์ิ  หรือไบโอดีเซลผสมมาผสมกบัน ้ ามนั Ultra Low Sulfer Diesel (ULSD)  จะท าให้
คุณสมบติัการหล่อล่ืนกลับคืนมาประมาณ 1%-2% แต่ก็ยงัคงมีออกซิเจนอยู่ 11%   โดยน ้ าหนัก  
และไดค้่าซีเทนเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย  ท าใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ข้ึน  ทั้งยงัช่วยลดมลภาวะอากาศ 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวอย่างน า้มันดีเซลกบัไบโอดีเซล 

คุณสมบัตขิองเช้ือเพลงิ ดเีซล ไบโอดเีซล 

มาตรฐานเช้ือเพลงิ ASTM D975 ASTM D6751 
ค่าความร้อนต ่า, Btu/gal ~129.050 ~118.170 
ความหนืดจลน,์ cm2/s 1.3-4.1 4.0-6.0 
ความหนืดจ าเพาะ, cm2/s ท่ี 60oF 0.85 0.88 
ความหนาแน่น, lb/gal ท่ี 15oC 7.079 7.328 
น ้าและส่ิงตะกอน , vol % 0.05 max 0.05 max 
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ตารางที ่1 การเปรียบเทยีบคุณสมบัตขิองตวัอย่างน า้มนัดเีซลกบัไบโอดเีซล(ต่อ) 
คุณสมบัตขิองเช้ือเพลงิ ดเีซล ไบโอดเีซล 

คาร์บอนด ์, wt % 87 77 
ไฮโดรเจน, wt% 13 12 
ออกซิเจน, by dif wt% 0 11 
ก ามะถนั, wt% 0.05 max 0.0 t0 0.0024 
จุดเดือด. oC 180 to 340 315 to 350 
จุดวาปไฟ . oC 60 to 80 100  to  170 
จุดเมฆหมอก. oC - 15 to 5 -3 to 12 
จุดไหลเท . oC -35  to  -15 -15  to  10 
ซีเทน 40 – 55 48 – 65 
คุณสมบติัการหล่อล่ืน  SLBOCLE , grams 2,000 – 5,000 > 7,000 
คุณสมบติัการหล่อล่ืน  HFRR, microns 300 – 600 < 300 
ทีม่า: สุทศัน์ ตั้งนิตยว์งศ.์ (2548). คู่มือการใชน้ ้ ามนัดีเซล B100 ,B20. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร.
หนา้17-18  

-  เคร่ืองยนตดี์เซลแบบคอมมอนเรล 
 เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการทดสอบคร้ังน้ีคือ คือเคร่ืองยนต ์1KD-FTV โดยการท างานของระบบ
CDI จะใชป๊ั้มเช้ือเพลิงความดนัสูงเพื่อให้เคร่ืองยนต์มีก าลงัแรงและประหยดัเช้ือเพลิงไดดี้ยิ่งข้ึน
โดยไม่เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนของเคร่ืองยนต์ ระบบน้ีกกัเก็บเช้ือเพลิงซ่ึงถูกท าให้มี
ความดนัสูงและจ่ายโดยป๊ัมเช้ือเพลิงไวใ้นรางร่วม (Commom rail) การกกัเก็บเช้ือเพลิงขณะความ
ดนัสูงท าให้ระบบCD I สามารถให้เช้ือเพลิงท่ีความดนัการฉีดเช้ือเพลิงคงท่ีโดยไม่ตอ้งค านึงถึง
ความเร็วรอบหรือภาระของเคร่ืองยนต์ หน่วยควบคุมอิเลคทรอนิกส์หรือECU (Electronics Control 
Unit)ใช ้ หน่วยขบัอิเลคทรอนิกส์หรือEDU(Electronic Driving Unit) ให้กระแสไฟฟ้ากบัวาล์ว
ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (Solinoil Valve)ในหัวฉีดเพื่อควบคุมจงัหวะการฉีดเช้ือเพลิงและปริมาตร
การฉีดทั้งยงัใชเ้ซ็นเซอร์ความดนัเช้ือเพลิงควบคุมแรงดนัเช้ือเพลิงภายในรางร่วม  ECU จึงท าให้
ป๊ัมเช้ือเพลิงจ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจ  าเป็นต่อการไดรั้บความดนัเช้ือเพลิงเป้าหมายได ้  นอกจากน้ียงั
ใชว้าล์ว 2 ทางหรือTWV(Two Way Valve) ภายในหวัฉีดเพื่อเปิดและปิดช่องทางเช้ือเพลิง ดงันั้น 
ECU จึงสามารถควบคุมทั้งจงัหวะการฉีดและปริมาตรการฉีดเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งแม่นย  า ระบบCDI 
จดัการฉีดเช้ือเพลิงเป็น 2 คร้ังเพื่อลดความรุนแรงในการจุดระเบิดโดยระบบจะท า “การฉีดน าร่อง”
เป็นการฉีดยอ่ยก่อนท่ีท าการฉีดจริงซ่ึงช่วยลดการสะเทือนของเคร่ืองยนตแ์ละเสียงรบกวนลงได ้

ส าหรับรถยนตท่ี์ใชใ้นการทดสอบคร้ังน้ีคือ รถกระบะโตโยตา้รุ่น Hilux Vigo เคร่ืองยนต ์
1KD-FTV เช้ือเพลิงท่ีใช้ในการทดสอบคือ ไบโอดีเซล B100 ท่ีน ามาจากน ้ ามนัพืชใช้แล้ว
เปรียบเทียบกบัน ้ามนัดีเซล โดยมี รายละเอียด ในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 รายละเอยีดและค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต์ 1KD-FTV 
แบบเคร่ืองยนต ์ ดีเซล 4 จงัหวะ 4 สูบ ระบายความร้อนดว้ยน ้ า 
จ านวนกระบอกสูบและการจดัวาง 4 สูบ แถวเรียง 
แบบเผาไหม ้ ใชลู้กสูบเป็นหอ้งเผาไหม ้(จุดระเบิดในหวัลูกสูบ) ร่วมกบัการฉีด

เช้ือเพลิงโดยตรง 
ความกวา้งกระบอกสูบ X ช่วงชกั 96 X 103 มม. 
ปริมาณกระบอกสูบ 2982 cc. 
ค่าซีเทน 50 หรือสูงกวา่ 
ภาระการค านวณ  
(Calculated Load) 

ค่ามาตรฐาน  
- ต ่าสุด: 0% 
- เดินเบา: 11.4 ถึง 16.4% 
- สูงสุด: 100% 
- รถวิง่โดยไม่มีน ้ าหนกับรรทุก: 13.1-18.9% (2,500 รอบ/นาที) 

ความดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 

ค่ามาตรฐาน  
- ต ่าสุด: 0 เมกะปาสคาล 
- เดินเบา: 30 ถึง 40 เมกะปาสคาล  
- สูงสุด: 655.350 เมกะปาสคาล  

ความดนัสมับูรณ์ภายในท่อร่วมไอ
ดี/(MAP) 
 

ค่ามาตรฐาน  
- เดินเบา: 95 ถึง 105 กิโลปาสคาล 
- เคร่ืองยนตท์ างานท่ีความเร็ว 2,000 รอบ/นาที: 100 ถึง 120 กิโล
ปาสคาล 

- เคร่ืองยนตท์ างานท่ีความเร็ว 3,000 รอบ/นาที: 110 ถึง 130 กิโล
ปาสคาล 

อตัราการไหลของอากาศจากมาตร
วดั/(MAF) 

ค่ามาตรฐาน  
- เดินเบา: 5 ถึง 12 กรัม/วนิาที 
- รถวิง่โดยไม่มีน ้ าหนกับรรทุก: 28 ถึง 46 กรัม/ วนิาที (2,000 

รอบ/นาที) 
ปริมาตรการฉีด 
 

ค่ามาตรฐาน  
- ต ่าสุด: 0 ม3. 
- รอบเดินเบา: 0.000000005 ถึง 0.000000012 ม.3  
- สูงสุด: 0.00000128 ม3 

การฉีดน าร่องคร้ังท่ี 1  
 

ค่ามาตรฐาน 
- ต ่าสุด: 0 ไมโครวนิาที 
- เดินเบา: 380 ถึง 480 ไมโครวนิาที  
- สูงสุด: 65,535 ไมโครวนิาที 
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ตารางที ่2 รายละเอยีดและค่ามาตรฐานต่างๆ ของเคร่ืองยนต์ 1KD-FTV (ต่อ) 
การฉีดน าร่องคร้ังท่ี 2  
 

ค่ามาตรฐาน 
- ต ่าสุด: 0 ไมโครวนิาที 
- เดินเบา: 380 ถึง 480 ไมโครวนิาที  
- สูงสุด: 65,535 ไมโครวนิาที 

ก าลงัแรงมา้สูงสุด 161/3400 ก าลงัแรงมา้/รอบต่อนาที (120/3400 กิโลวตัต/์รอบต่อนาที) 
แรงบิดสูงสุด  (343/1600-3200 จูล/รอบต่อนาที) 
ทีม่า:คู่มือซ่อมเคร่ืองยนต ์1KD-FTV , บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ) , หนา้ 57-60 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ศึกษาและทดลองการใชไ้บโอดีเซลลว้นท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชเก่าท่ีเลิกใชแ้ลว้ เปรียบเทียบ
กบัน ้ามนัดีเซลโดยทดลองกบัรถยนต ์โตโยตา้ Hilux Vigo เคร่ืองยนต ์1KD-FTV ดว้ยรอบความเร็ว
ตั้งแต่ 750 รอบต่อนาที (rpm) – 3000 รอบต่อนาที (rpm) รวมทั้งศึกษาลกัษณะทางกายภาพ 
องคป์ระกอบทางเคมี สมบติัทางกายภาพ และสมบติัทางเช้ือเพลิงของน ้ามนัพืชใชแ้ลว้ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 วิธีการทดสอบด าเนินการโดยใชชุ้ดทดสอบกบัรถยนต์ โตโยตา้ Hilux Vigo เคร่ืองยนต ์
1KD-FTV ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัตารางท่ี 3 โดยรถยนตท่ี์ทดสอบไม่มีการเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ใด และ
เคร่ืองทดสอบคือเคร่ืองวิเคราะห์ปัญหาหรือIT II (Intelligent Tester II) ดงัภาพท่ี 1 และมีเง่ือนไข
ในการทดสอบคือทดสอบท่ีความเร็วรอบตั้งแต่ 750 ถึง 3,000 รอบต่อนาที (rpm) โดยมีรายละเอียด
ในตารางท่ี 2 

การทดสอบท าโดยการต่อสายเช่ือมโยงขอ้มูล (Datalink Cable) เขา้กบัเคร่ืองวิเคราะห์
ปัญหา (IT II) และขั้วต่อขอ้มูลดา้นตวัรถ การทดลองคร้ังน้ีเป็นแบบภาระเต็ม ล้ินเต็ม (Full load-
Full Throttle) ความเร็วรอบเร่ิมตน้ทดลองอยูท่ี่รอบเดินเบา โดยเร่ิมเก็บขอ้มูลท่ี 750 รอบต่อนาที  
หลงัจากนั้นจะท าการเพิ่มภาระโดยการเร่ง เคร่ืองยนต์เพื่อให้ความเร็วรอบเพิ่มข้ึนประมาณคร้ังละ 
500 รอบต่อนาทีจนถึงประมาณ 3,000 รอบต่อนาที ท าการเก็บขอ้มูลของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสมรรถนะต่าง ๆไดแ้ก่ ภาระการค านวณ ปริมาตรการฉีด การฉีดน าร่องคร้ังท่ี 1 การฉีดน าร่อง
คร้ังท่ี 2 ความดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง อตัราการไหลของอากาศจากมาตรวดั ความดนัสัมบูรณ์ในท่อร่วม
ไอดี โดยใชไ้บโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชใชแ้ลว้ เปรียบเทียบกบัการใชน้ ้ามนัดีเซล 
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ภาพท่ี 1 เคร่ืองวเิคราะห์ปัญหา Intelligent Tester II และรถยนตท่ี์ใชใ้นการทดสอบ 

 

ส าหรับการเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการก าหนดค่า IT II และเก็บขอ้มูลโดยวธีิการ snapshot ดงั
แสดงในภาพท่ี 2 

1. สัมผสัปุ่มฟังกช์ัน่        หรือ ในเมนู (Function) ท่ีหนา้จอของ IT II  ใหส้ัมผสั 
Snapshot Record 

                                             
ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการเขา้เมนู Snapshot  

ท่ีมา:คู่มือการใชง้านเคร่ืองวเิคราะห์ปัญหาIntelligent Tester II บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั หนา้ 
58-59 

2. เร่ิมการเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เม่ือส้ินสุดการเก็บขอ้มูล ระบบจะเขา้ไปท่ีโหมดเรียกดู
ขอ้มูล/เตรียมพร้อมบนัทึกใหม่ ดงัภาพท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการเก็บขอ้มูลจากการ Snapshot  
ท่ีมา:คู่มือการใชง้านเคร่ืองวเิคราะห์ปัญหาIntelligent Tester II บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั หนา้ 

58-59 
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การอภิปรายผล 
 จากการทดลองเคร่ืองยนต์1KD-FTV    โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัตารางท่ี 2 พบวา่ท่ีรอบเดิน
เบาภาระการค านวณของเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ไบโอดีเซลจะมีค่ามากกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัดีเซล   เคร่ืองยนตท่ี์ใชไ้บโอดีเซลจะมีค่ามากกวา่ตามความเร็ว
รอบของเคร่ืองยนต์ ดงัภาพท่ี 4 ดงันั้นการใชไ้บโอดีเซลจึงมีความเหมาะสมกบัรอบปานกลาง ท่ีมี
ภาระการค านวณไม่สูงจนเกินไป 

 
ภาพท่ี 4 ภาระของเคร่ืองยนตร์ะหวา่งน ้ ามนัดีเซลเทียบกบัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ 

 ส าหรับการทดลองความดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง พบวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัตาราง 2 เคร่ืองยนตท่ี์
ใชน้ ้ามนัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชใชแ้ลว้มีค่าอยูใ่นค่ามาตรฐานโดยมีค่าเพิ่มข้ึนตามความเร็ว
รอบของเคร่ืองยนต ์และมีค่าสูงสุดประมาณ 11 และ 10 % ตามล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5 ความดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิงระหวา่งน ้ ามนัดีเซลเทียบกบัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ 
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การทดลองอตัราการไหลจากมาตรวดั พบวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัตารางท่ี 2 เคร่ืองยนตท่ี์ใช้
น ้ามนัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชใชแ้ลว้และน ้ามนัดีเซลมีค่าอยูใ่นค่ามาตรฐาน โดยมีค่าเพิ่มข้ึน
ตามความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 อตัราการไหลของอากาศจากมาตรวดัระหวา่งน ้ ามนัดีเซลเทียบกบัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชใชแ้ลว้ 

 

การทดลองความดนัสัมบูรณ์ในท่อร่วมไอดี พบวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัตารางท่ี 2 เคร่ืองยนต์
ท่ีใชน้ ้ามนัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชใชแ้ลว้และน ้ามนัดีเซลมีค่าอยูใ่นค่ามาตรฐาน โดยมีค่า
เพิ่มข้ึนตามความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ความดนัสมับูรณ์ในท่อร่วมไอดีระหวา่งน ้ ามนัดีเซลเทียบกบัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ 
 

การทดลองปริมาตรการฉีด พบวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัตารางท่ี 2 เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัไบโอ
ดีเซลท่ีผลิตจากน ้ามนัพืชใชแ้ลว้และน ้ามนัดีเซลมีค่าอยูใ่นค่ามาตรฐาน โดยมีค่าสูงตั้งแต่ท่ี 1250 
รอบต่อนาที นอกนั้นจะมีค่าเพิ่มข้ึนตามความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์ดงัแสดงในภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 ปริมาตรการฉีดของเคร่ืองยนตร์ะหวา่งน ้ ามนัดีเซลเทียบกบัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ 

 

การฉีดน าร่องของน ้ ามนัเช้ือเพลิงคร้ังท่ี 1 ท่ีเกิดข้ึน พบว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัตารางท่ี 2 
เคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชเก่าท่ีเลิกใช้แล้วและน ้ ามนัดีเซลมีค่าตาม
มาตรฐาน อีกทั้งจะเห็นไดว้า่การฉีดน าร่องของน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีท าจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ สูงกวา่
การฉีดน าร่องของน ้ ามนัดีเซลท่ีความเร็วรอบ 1250 รอบต่อนาที จากนั้นจะหยุดฉีดท่ีความเร็วรอบ 
1750 รอบต่อนาที ดงัแสดงในภาพท่ี 9 
 

 
ภาพท่ี 9 การฉีดน าร่องคร้ังท่ี 1 ระหวา่งน ้ ามนัดีเซลเทียบกบัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ 

 
 

ส าหรับการฉีดน าร่องของน ้ามนัเช้ือเพลิงคร้ังท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึน พบวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัตาราง
ท่ี 2 เคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัไบโอดีเซลลว้นท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใช้แล้วและน ้ ามนัดีเซลมีค่าตาม
มาตรฐาน อีกทั้งเม่ือความเร็วรอบสูงข้ึน ปริมาณการฉีดน าร่องน ้ ามนัของไบโอดีเซลท่ีท าจากน ้ ามนั
พืชใชแ้ลว้จะมากกวา่ปริมาณการฉีดน าร่องน ้ามนัดีเซล 5-19 % ดงัแสดงในภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 การฉีดน าร่องคร้ังท่ี 2 ระหวา่งน ้ ามนัดีเซลเทียบกบัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ 

 

สรุปผลการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการทดสอบสมรรถนะ อตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัของรถยนตโ์ตโยตา้ Hilux 
Vigo เคร่ืองยนต์ 1KD-FTV เม่ือใชไ้บโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงเปรียบเทียบกบัการใชน้ ้ ามนัดีเซล ผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่า  น ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีผลิตไดจ้ากน ้ ามนัพืชใช้แลว้มีคุณสมบติัการเป็น
น ้ ามนัเช้ือเพลิงใกลเ้คียงกบัน ้ ามนัดีเซลเพราะเม่ือใช้น ้ ามนัไบโอดีเซลกบัเคร่ืองยนตแ์ลว้มีค่าอยูใ่น
ค่ามาตรฐานของเคร่ืองยนต ์ อีกทั้งพบวา่ให้สมรรถะท่ีใกลเ้คียงกบัการใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของก่อเกียรติ บุญชูโกศลและนิโรจน์ อคัรปัญญาวิทยท่ี์ท าการวิจยัเร่ือง An 
Analysis of biodiesel  combustion diesel technogas  (ก่อเกียรติ บุญชูโกศลและนิโรจน์ อคัรปัญญา
วิทย.์ (2554). "An Analysis of biodiesel  combustion diesel technogas. 28 มีนาคม-1เมษายน 2554. 
ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.)โดยพบวา่คุณสมบติัของน ้ ามนั B0 และ B100 เม่ือ
ทดสอบกบัเคร่ืองยนตแ์ลว้ไกลเ้คียงกนัและมีลกัษณะเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

การทดลองไบโอดีเซลท่ีท าจากน ้ ามันพืชใช้แล้วในเคร่ืองยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเร
ลเป็นการทดลองท่ีใช้เวลาท่ีสั้น โดยในการใชง้านจริงความหนืดอาจมีผลต่อการสันดาป ดงันั้นจึง
ควรมีการศึกษาวจิยัถึงผลกระทบของความหนืดต่อความสึกหรอของเคร่ืองยนตดี์เซลแบบคอนมอน
เรลในระยะยาวต่อไป เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และให้เกิดความมัน่ใจมากยิ่งข้ึนส าหรับ
ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ใชเ้คร่ืองยนตดี์เซลในการตดัสินใจเปล่ียนมาใชน้ ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีท าจากน ้ ามนัพืชใช้
แลว้ในอนาคต 
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การวเิคราะห์ตัวแปรช้ีวัดความเส่ียงในการเกดิโรคหัวใจโดยโมเดลวเิคราะห์การถดถอย 
โลจิสติกประยุกต์และการปรับปรุง กรณศึีกษาผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษากบัโรงพยาบาล 

หัวหิน 
Risk Indicator Variables Analysis of Cardiovascular Disease Development 

Project by Using Applied Logistic Regression Model and Optimization;            
Case Study Hua-Hin Hospital’s Patient 

ศิลป์พงษ์ แก้วสม  

ศักดา อาจองค์ วลัลภิากร  

สมชาย ปราการเจริญ  

 

บทคัดย่อ 

        งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างโมเดลแบบจ าลองสมการเชิงเส้นพยากรณ์ความเส่ียง

การเกิดโรคหวัใจท่ีเกิดจากไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดและปรับปรุงโมเดลสมการเพื่อลดความเส่ียงใน

การเกิดโรคหวัใจ   ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาจากผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษากบัทางโรงพยาบาลหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ โรงพยาบาล    ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากโรคหัวใจเป็นโรคท่ีมี

อนัตรายต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากเป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัได้

รวมรวบตวัแปรช้ีวดัจากการศึกษาวรรณกรรมอา้งอิงและขอ้มูลอาการเบ้ืองตน้ของผูป่้วยท่ีเขา้มา

ตรวจรักษากบัทางโรงพยาบาลหวัหิน และค าแนะน าจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ             ไดต้วัแปรช้ีวดั 8 

ตวั จึงท าการสุ่มเก็บรวบรวมและคดักรองขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล โดยมีขอ้มูลเพศ

หญิง และเพศชายรวมกันทั้งส้ิน 5,600 ระเบียน น าขอ้มูลท่ีได้มาท าวิจยัประมวลผลด้วยวิธีการ

วิเคราะห์การถดถอยการคดัเลือกแบบล าดบัขั้น พบว่าตวัแปรช้ีวดัมีผลต่อความเส่ียงในการเกิด

โรคหัวใจสูงและเป็นตวัแปรท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูป่้วยเพื่อลดความเส่ียงการเกิด

โรคหวัใจในอนาคต ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี         ในระดบัท่ี 4 ส่งผลต่อการเกิดความเส่ียงโรคหวัใจ มี

ค่า ‘Odds Ratio = 1421.26’  การด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัท่ี 4 ‘Odds Ratio = 211.72’  การด่ืม

แอลกอฮอล์ในระดบัท่ี 3 ‘Odds Ratio = 106.35’ หลงัจากนั้นจึงน าผลลพัธ์ท่ีไดส้ร้างเป็นโมเดล

สมการเพื่อท านายความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจ มีผลการท านายถูกตอ้ง ‘Prediction = 99.58%’ ซ่ึงให้
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ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่เทคนิควิธี Neural Network Multilayer Perceptron และการปรับปรุงเพื่อลดความ

เส่ียงการเกิดโรคหวัใจ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อใชง้านพยากรณ์และปรับปรุงเพื่อลด

ความเส่ียงการเกิดโรค เวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึน ไดถู้กตรวจสอบและประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

พบวา่คะแนนความพึงพอใจมีระดบัท่ี 90%  

ค าส าคัญ  ความเส่ียง การถดถอยโลจิสติก การคดัเลือกแบบล าดบัขั้น โรคหวัใจ พยากรณ์ 
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Abstract 

 This objective of the research was aimed to find out the linear equation model effect 
to the risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease, case study of  Hua-Hin hospital’s patients. 
Nowadays, cardiovascular disease was the 4th. cause of death in Thailand. The eight indicators 
were chosen from the literature review, symptom and expert opinion. The sample was randomly 
enrolled and collected from 5,600 patient’s records from Hua-Hin hospital’s patients database. 
After data cleaning process, the stepwise logistic regression analysis and neural network 
multilayer perceptron analysis were used to construct the prediction of cardiovascular disease. 
Stepwise logistic regression had a good accuracy at 99.58%. There significant risk factor of 
cardiovascular disease which can optimize by patient habit and their concern were the 4th.smoke 
level Odds Ratio = 1421.26, the 4th.drink level Odds Ratio = 211.72 and the 3rd.drink level Odds 
Ratio = 106.35. Then the results were used to create a risk prediction model equation of 
cardiovascular disease. Efficiency of model was yield the correctness of outcome prediction = 
99.58%, which provided the better results than neural network multilayer perceptron techniques. 
Cardiovascular disease analysis web application was developed for use to prediction and 
optimization. Found, the clinician gave Satisfaction score = 90 %. 

Keywords :  Risk, Logistic Regression, Stepwise, Cardiovascular Disease, Prediction 
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บทน า 

 ในปัจจุบนัโรคหัวใจในประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 สาเหตุ ของการเสียชีวิต จดัเป็น
อนัดบัท่ี 4 รองจากมะเร็งและเน้ืองอก อุบติัเหตุและการเป็นพิษ ความดนัโลหิตสูงและหลอด-เลือด
ในสมอง ทั้งน้ีสถิติของโรคหัวใจยงัมีแนวโน้มการเสียชีวิตพุ่งสูงข้ึนในทุกๆ ปี เปรียบเทียบกบัปี 
พ.ศ. 2551 ถึง 2555 และโรคหัวใจยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ  ทั้งยงัมีผลกระทบในดา้น
อ่ืนๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โรคแทรกซ้อนอ่ืนๆ เศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ 
(ประทีปและคณะ, 2556) 

 ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นและตระหนกัถึงความส าคญัปัญหาและผลกระทบต่างของโรคหัวใจ 
ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลตัวแปรช้ีวดัความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจ ท่ีเกิดจาก
การอุดตนัของไขมนัในเส้นเลือดหรือโรคหวัใจและหลอดเลือด ซ่ึงเป็นโรคท่ีเกิดภายหลงัโดยไม่ได้
เกิดข้ึนตั้งแต่ก าเนิด น ามาสร้างเป็นโมเดลสมการเชิงเส้นความเส่ียง การเกิดโรคหวัใจ และน าเอา
โมเดลสมการท่ีไดม้าพยากรณ์เป็นค่าความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจ ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย 
นอกจากน้ียงัไดผ้นวกโมเดลการในการปรับลดปัจจยัเส่ียงบางตวัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ให้สามารถ
ช่วยลดค่าความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจ ในกรณีท่ีผูท่ี้มีความเส่ียงไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไข
ทั้งหมดได ้อาทิเช่น การสูบบุหร่ี ไม่สามารถลดปริมาณลงไดห้รือลดลงได ้1 ระดบัในทางปฏิบติัก็
ยงัสามารถช่วยลดอุบติัการณ์ลงไดถึ้งแมจ้ะไม่ไดท้ั้งร้อยเปอร์เซ็นต์  เพื่อท่ีจะน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใช้
เป็นแนวทางในลดความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจในอนาคตไดเ้หมาะสมในเชิงการปฏิบติัจริง 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อสร้างโมเดลสมการเชิงเส้นความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยการคัดเลือกแบบล าดับขั้น และน าเอาโมเดลสมการมาใช้ในการ
พยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจ และปรับปรุงโมเดลเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจได ้

วธีิการด าเนินการวจัิย 

        ระเบียบวธีิการวจัิย 

 การวจิยัน้ีจะใชข้อ้มูลสุ่มรวมทั้งเพศหญิงและเพศชาย รวมกนัทั้งส้ิน 5,600 ระเบียน ใช้
ตวัแปรช้ีวดัทั้งส้ิน 8 ตวั และมี 1 ตวัแปรผลลัพธ์ ซ่ึงเป็นข้อมูลของโรงพยาบาลหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โรงพยาบาล ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ขอ้มูลในช่วงเดือน กนัยายน ถึง 
พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2557   
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 การออกแบบและพฒันา 

 การออกแบบและพฒันามีขั้นตอนดงัน้ี ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ก าหนดตวัแปรช้ีวดั 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ประมวลผลวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกการคดัเลือกแบบล าดบั
ขั้น Stepwise Logistic Regression สร้างสมการความเส่ียง ทดสอบและเปรียบเทียบกบัวิธีการอ่ืน 
การพยากรณ์พยากรณ์ความเส่ียงและปรับปรุงโมเดลสมการเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจ 
สามารถท าเป็นผงังานไดด้งัภาพประกอบ ท่ี 1 แผนผงังานงานวิจยั ภาพประกอบท่ี 2 แผนผงังาน
การพยากรณ์ความเส่ียง และภาพประกอบท่ี 3 แผนผงังานการปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงการเกิด
โรคหวัใจ 

 

ภาพประกอบที ่1 แผนผงังานงานวจิยั 
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หมายเหตุ กรณี NO  

ตอ้งปรับแต่งขอ้มูล

เง่ือนไขใหม่  

เพื่อใหไ้ดเ้ผลลพัธ์

นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได ้

 

ภาพประกอบที ่2 แผนผงังานการพยากรณ์ความเส่ียง 

 

ภาพประกอบที ่3 แผนผงังานการปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจ 
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 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของโรคหัวใจ ปัจจยัความเส่ียงการเกิดโรค (World Heart 

Federation (WHT), 2011) อาการเบ้ืองตน้ โรคประจ าตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคหัวใจ 

กระบวนการวิเคราะห์        การถดถอยโลจิสติกการคดัเลือกแบบล าดบัขั้น ประกอบค าแนะน าจาก

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และศึกษาขอ้มูลจากโรงพยาบาลหวัหิน 

 ก าหนดตัวแปรช้ีวดั 

 หลงัจากการศึกษาขอ้มูล สามารถก าหนดตวัแปรในการช้ีวดัได ้8 ตวัแปรช้ีวดั ( WHT, 
2011) (American Heart Association, 2015) ประกอบค าแนะน าจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นหวัใจและ
หลอดเลือด และ 1 ตวัแปรผลลพัธ์ ดงัตารางท่ี 1 ตวัแปรช้ีวดัและค่าของขอ้มูล 

ตารางที ่1 ตวัแปรช้ีวดัและค่าของขอ้มูล 

ตัวแปรช้ีวดั ค่าของข้อมูล ตัวแปรช้ีวดั ค่าของข้อมูล 

sex2 เพศ Dmf โรคประจ าตวัเบาหวาน  
       ชาย 1        ไม่เป็น 0 
       หญิง 2         เป็น 1 
Smokef ความถ่ีการสูบบุหร่ี Chest_pain2 อาการเจบ็หนา้อกเกิน 20 นาที 
       ไม่สูบ 1        ไม่เป็น 0 
       สูบเป็นคร้ังคราว 2         เป็น 1 
       สูบบ่อย 3 Swelling2 อาการบวมตามร่างกาย 
       สูบหนกั 4        ไม่เป็น 0 
drinkf ความถ่ีการด่ืมแอลกอฮอล ์         เป็น 1 
       ไม่ด่ืม 1 Tired2 อาการเหน่ือยง่าย 
       ด่ืมเป็นคร้ังคราว 2        ไม่เป็น 0 
       ด่ืมบ่อย 3         เป็น 1 
       ด่ืมหนกั 4 Outcome โรคหวัใจ 
HT2 โรคประจ าตวัความดนัโลหิต

สูง 
       ไม่เป็นโรคหวัใจ 0 

       ไม่เป็น 0         เป็นโรคหวัใจ 1 
        เป็น 1   

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล เช็คขอ้มูลสูญหายหรือขอ้มูลท่ีว่าง ขอ้มูลกรอกผิด 
ขอ้มูลซ ้ า โดยการคดัทิ้ง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใช้ศึกษามีปริมาณมีมากถึง 100,000 ระเบียน ขอ้มูลท่ีเป็น 
String เปล่ียนเป็น Integer ในบางคอลมัน์  คดักรองขอ้มูลโรคประจ าตวั คดักรองขอ้มูลอาการ คดั
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กรองข้อมูลผูป่้วยโรคหัวใจท่ีเกิดการอุดตันของไขมันท่ีมีรหัส ICDC เป็น I25 และ I25.1 
(Wikipedia, 2015) ขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์ในงานวจิยัมีจ านวน 5,600 ระเบียน 

 วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติสการคัดเลอืกแบบล าดับขั้น 

 การคดัเลือกแบบล าดบัขั้น (Stepwise) จะเป็นผสมผสานระหวา่งวิธีการ 2 วิธีคือ (กลัยา
, 2551) 

 วิธีการเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) วิธีน้ีเป็นการเลือกตวัแปรช้ีวดัท่ีมี
สหสัมพนัธ์ (Correlation) กับตัวแปรตามสูงท่ีสุดเข้าสมการก่อน ส่วนตวัแปรท่ีเหลือจะมีการ
ค านวณท่ีเหลือจะมีการค านวณหาค่าสหสัมพนัธ์แบบแยกส่วน  

 วิธีการเลือกแบบถอยหลงั (Backward Selection) วิธีการน้ีเป็นการน าเอาตวัแปรช้ีวดั
ทั้งหมดเขา้สมการจากนั้นค่อยๆ ขจดัตวัแปรช้ีวดัออกทีละตวั โดยจะพิจารณาค่าสหสัมพนัธ์ท่ีมีค่า
ท่ีสุดออกก่อน 

 วิเคราะห์ข้อมูล สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน Pearson’s Correlation 
Coefficient (Schmid, 1947) เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ (correlation: r) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี  α  <  0.05  

 สร้างสมการความเส่ียง 

 จากทฤษฎี Stepwise Logistic Regression  (David et al., 2013) 
จะไดส้มการโลจิสติก ดงัน้ี 

 0 1 1 2 32 3 ... n nX X XZ X                                                                                                             (1) 

ปรับสมการเป็นเชิงเสน้เพื่อพยากรณ์ความเส่ียง 

    
1

Z

Z

e
Y

e



                                                                                                                                                        (2)  

เม่ือ   
Z    =  สมการ Logistic Equation สมการท่ี (1) 
Y    =  ความเส่ียงท่ีเกิดโรคหวัใจ 

0 =  ค่าคงท่ี constant  

i  =  ค่า Coefficient ของตวัแปรนั้น; i = 1, n 

iX  =  ตวัแปรนั้นๆ; i =1, n  
n =  จ านวนตวัแปรท่ีมีค่านยัส าคญันอ้ยกวา่  0.05 
 
 

404

DP
U



สร้างโมเดลสมการเชิงเสน้ความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด จากสมการท่ี (2) จะได ้

      (Y)       100
1

Z

Z

e
Percent Perdictionof risk Percent

e
  


                                                           (3) 

เม่ือ แทน Z จากสมการท่ี (1) ดว้ย coefficient และตวัแปรช้ีวดัจาก ตารางท่ี 2 แสดงค่า Odd Ratio และ Coefficient 

     

   

     

     

 

9.406353 1  .666736 2 4.594059 _ 2

 4.664678 _ 3  7.259302 _ 4

   3.648414 2  4.666723 3  5.355265 4

1  .504086 2  3.525631  2.360894 _

 2.406228 2

sex Ismokef

Ismokef Ismokef

Idrinkf drinkf Idrinkf

HT dmf Chest pain

Swelling

z

  

 

  

  





  2.687071 2Tired

 
 
 
 
 
 
 
  

                       (4) 

ตารางที ่2 แสดงค่า Odd Ratios และ สัมประสิทธ์ิการถดถอย (Coefficient) 
ตัวแปรช้ีวดั ข้อมูล ค่าของข้อมูล Odd Ratio สัมประสิทธิ์การถดถอย 

sex2 เพศ  5.294858 1.666736 

smokef1 ความถ่ีการสูบบุหร่ี    

_Ismokef_1 ไม่สูบ 1 omit omit 
_Ismokef_2 สูบนอ้ยเป็นคร้ังคราว 2 98.89505 4.594059 
_Ismokef_3 สูบเป็นประจ า 3 106.1314 4.664678 
_Ismokef_4 สูบหนกั 4 1421.263 7.259302 

drinkf1 ความถ่ีการด่ืมแอลกอฮอล ์    
_Idrinkf_1 ไม่ด่ืม 1 omit omit 
_Idrinkf_2 ด่ืมนอ้ยเป็นคร้ังคราว 2 38.41368 3.648414 
_Idrinkf_3 ด่ืมประจ า 3 106.3487 4.666723 
_Idrinkf_4 ด่ืมหนกั 4 211.7202 5.355265 

HT2 โรคประจ าตวัความดนัโลหิตสูง  4.500037 1.504086 
Dmf โรคประจ าตวัเบาหวาน  33.97522 3.525631 

Chest_pain2 อาการเจบ็หนา้ออกนานเกิน 20 นาที  10.60042 2.360894 
Swelling2 อาการบวมตามร่างกาย  11.09204 2.406228 

Tired2 อาการเหน่ือยง่าย  14.68859 2.687071 

หมายเหตุ  1แบ่งระดบัความถ่ีของตวัแปร ส าหรับการปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียง 

 ทดสอบและเปรียบเทยีบกบัวิธีการอืน่ 

 ทดสอบการวิเคราะห์แบบ Stepwise Logistic Regression กบัเทคนิควิธีการวิเคราะห์
แบบ Neural Network Multilayer Perceptron โดยก าหนด Partition Training = 70%,  Testing  =  
30%, Architecture Minimun Number of Units in Hidden Layers : 1, Maximun Number of Units in 
Hidden Layers : 50  ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แบบ Stepwise 
Logistic Regression กบั Neural Network Multilayer Perceptron  
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์แบบ Stepwise Logistic Regression กบั Neural Network 
Multilayer Perceptron 

Stepwise Logistic Regression Neural Network Multilayer Perceptron 
 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
Sample   Sample   
       Training          Training 3883 69.3% 
       Testing 5600 100%        Testing 1717 30.7% 
รวม 5600 100%  5600 100% 
Number of observations 52261 100% Number of observations 5600 100% 
Testing/outcome   Testing/outcome   
Percent Testing Prediction    99.58% Percent Testing Prediction    97.4% 

หมายเหตุ   1 data ท่ีมี Iteration เหมือน จะถูกตดัออก 

 จากตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แบบ Stepwise Logistic Regression กบั 
Neural Network Multilayer Perceptron  พบวา่การวิเคราะห์แบบ Stepwise Logistic Regression มี
ค่าความแม่นย  าในการพยากรณ์  Percent Testing Prediction  ดีกวา่ การวิเคราะห์แบบ  Neural 
Network Multilayer Perceptron  

 การปรับปรุงเพือ่ลดความเส่ียงการเกดิโรคหัวใจ 

 การปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด โดยเลือกปรับปรุงตวั

แปรช้ีวดั 2 ตวั คือ ความถ่ีการสูบบุหร่ี (smokef)  และความถ่ีการด่ืมแอลกอฮอล์ (drinkf)  เน่ืองจาก

ตวัแปรช้ีวดั 2 ตวัน้ี เป็นตวัแปรช้ีวดัดา้นพฤติกรรมความเส่ียง ผูท้ดสอบสามารถปรับลดพฤติกรรม

ความเส่ียงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์ 

 แบ่งระดบัความถ่ีของตวัแปร ส าหรับการปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียง สามารถเขียนเป็น
สมการในรูปแบบวธีิ Compact Formula Optimization (Jonathan, 2002) ไดด้งัน้ี 

จากสมการท่ี (2) จะได ้Compact Formula Equation  

 
  :   1,   : 1,

               100
Ismokef i i l Idrinkf j j k

Optimization Percent Prediction arg Min arg Min Y
   

  
   

  
                   (5) 

เม่ือ   Y  = สมการท่ี (2) 

l   = ค่าระดบัความถ่ีของตวัแปรช้ีวดัการสูบบุหร่ีท่ีผูท้ดสอบเลือกระดบัความถ่ี 

 k  = ค่าระดบัความถ่ีของตวัแปรช้ีวดัการด่ืมท่ีผูท้ดสอบเลือกระดบัความถ่ี 
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ตวัอยา่งเช่นเพศชาย สูบบุหร่ีเป็นคร้ังคราวระดบั 2  ด่ืมบ่อยระดบั 3 และมีอาการเหน่ือยง่าย แทนค่าใน
สมการท่ี (5)  

   จะมีค่าพยากรณ์  Percent Prediction of  risk  =  98.53% 

   ปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียง ไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละความเส่ียงในระดบัความถ่ีต่างๆ

ของตวัแปรช้ีวดั 

ตารางที ่4 แสดงค่าร้อยละความเส่ียงในระดบัความถ่ีต่างๆของตวัแปรช้ีวดั 

ระดบั Idrinkf_1 Idrinkf_2 Idrinkf_3 Idrinkf_4 

Ismokef_1 0.64% 19.72% 40.47% omit 
Ismokef_2 38.73% 96.05% 98.53% omit 
Ismokef_3 omit omit omit omit 
Ismokef_4 omit omit omit omit 

หมายเหตุ  omit  ไม่ปรากฏค่า เน่ืองจากระดบัความถ่ีสูงกวา่ความถ่ีระดบัความถ่ีของตวัแปรช้ีวดันั้นๆ 

ผูท่ี้ความเส่ียงในตวัอยา่ง สามารถเลือกลดความเส่ียง โดยสามารถเลือกปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขดงั
ตารางท่ี 4 ได ้

    พฒันาเป็นเวบ็แอพพลเิคช่ัน 
       น าผลการวิจยั ตวัแปรช้ีวดั โมเดลสมการเชิงเส้นความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดสมการท่ี (3) และสมการการปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด สมการท่ี (5) พฒันาเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อใช้พยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือด โดยพฒันาเป็น เวบ็ไซต ์PHP  ดงัภาพประกอบท่ี 4 และ 5 
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ภาพประกอบที ่4 เวบ็แอพพลิเคชัน่พยากรณ์ความเส่ียง 
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ภาพประกอบที ่5 เวบ็แอพพลิเคชัน่การปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียง 

       ประเมินผลความพงึพอใจ การใช้เวบ็ 

       น าเว็บแอพพลิเคชั่น ไปตรวจสอบและประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานเว็บ
แอพพลิเคชั่น โดยผู ้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พร้อมทั้ งให้คะแนน ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บ
แอพพลิเคชัน่ 
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สรุปผลการวจัิย  

        จากการวิเคราะห์ผล Stepwise Logistic Regression พบว่าตวัแปรช้ีวดั _ISmokef_1 

และ _Idrink_1     ถูกตดัออกไปจากโมเดลสมการ เน่ืองจากระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีมีค่า   α  >  

0.05  ส่วนตวัแปรช้ีวดัตวัอ่ืนๆ      ท่ีมีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีมีค่า   α  < 0.05  สามารถแสดง

เป็นตารางล าดบัตวัแปรช้ีวดัท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคหวัใจ จากมากไปนอ้ย ดงัตารางท่ี 5  

ตารางที ่5 แสดงค่า Odd Ratio ท่ีส่งผลต่อความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจตามล าดบั จากมากไปนอ้ย 

และ Coefficient 

ล าดบั ตัวแปรช้ีวดั ข้อมูล ค่าของ
ข้อมูล 

Odds Ratio สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 

1 _Ismokef_4 สูบหนกั 4 1421.263 7.259302 
2 _Idrinkf_4 ด่ืมหนกั 4 211.7202 5.355265 
3 _Idrinkf_3 ด่ืมประจ า 3 106.3487 4.666723 
4 _Ismokef_3 สูบเป็นประจ า 3 106.1314 4.664678 
5 _Ismokef_2 สูบนอ้ยเป็นคร้ังคราว 2 98.89505 4.594059 
6 _Idrinkf_2 ด่ืมนอ้ยเป็นคร้ังคราว 2 38.41368 3.648414 
7 Dmf โรคประจ าตวัเบาหวาน   33.97522 3.525631 
8 Tired2 อาการเหน่ือยง่าย  14.68859 2.687071 
9 Swelling2 อาการบวมตามร่างกาย  11.09204 2.406228 

10 Chest_pain2 อาการเจบ็หนา้ออกนานเกิน 
20 นาที 

 10.60042 2.360894 

11 sex2  เพศ  5.294858 1.666736 
12 HT2 โรคประจ าตวัความดนัโลหิต

สูง 
 4.500037 1.504086 

13 _Ismokef_1 ไม่สูบ 1 omit Omit 
14 _Idrinkf _1 ไม่ด่ืม 1 omit Omit 

  

       เวบ็แอพพลิเคชัน่ไดรั้บออกแบบให้สามารถพยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือดทั้งยงัสามารถปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงการโรคหัวใจ เพื่อช่วยเหลือผูท้ดสอบท่ีมีค่า
ความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคหวัใจสูงกว่าร้อยละ 50 ให้สามารถเลือกปรับลดพฤติกรรมเส่ียงลงได ้เช่น 
ในกรณีท่ีผูท้ดสอบไม่สามารถปรับลดพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้โดยผูท้ดสอบการเลือกปรับ
ลดพฤติกรรมความถ่ีการสูบบุหร่ี หรือความถ่ีการด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  
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     เว็บแอพพลิเคชั่นได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนความพึงพอใจการใช้งาน จาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นคะแนน 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของ
คะแนนความพึงพอใจการใชง้านเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

อภิปรายผล 

 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกการคัดเลือกแบบล าดับขั้น Stepwise Logistic 
regression  มีผลการพยากรณ์ดีกว่าเทคนิควิธีการวิเคราะห์แบบ Neural network multilayer 
perceptron คือ มีผลการพยากรณ์ 99.58% 
 การปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจ สามารถช่วยเหลือผูท่ี้มีความเส่ียง ให้
สามารถปรับลดพฤติกรรมเส่ียงของตน เพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคหัวได ้ทั้งยงัสามารถเลือก
ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง ภายใตเ้ง่ือนไขของการปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจ 

 เวบ็แอพพลิเคชัน่สามารถน ามาใชพ้ยากรณ์ความเส่ียงการเกิดการโรคหวัใจและหลอด
เลือดได้อย่างถูกตอ้งตรงตามผลลพัธ์ ทั้งยงัสามารถช่วยเหลือผูท้ดสอบให้สามารถเลือกปรับลด
พฤติกรรมความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจและหลอกเลือดได้ อาทิเช่น เลือกปรับลดเฉพาะระดบั
ความถ่ีการสูบบุหร่ีโดยคงระดบัความถ่ีการด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีระดบัความถ่ีเดิมได ้ หรือเลือกปรับลด
เฉพาะระดบัความถ่ีการด่ืมแอลกอฮอล์โดยคงระดบัความถ่ีการสูบบุหร่ีท่ีระดบัเดิมได ้หรือปรับลด
พฤติกรรมเส่ียงทั้งสองพร้อมกนัได ้

ข้อเสนอแนะ 

 สามารถพฒันาโมเดลให้มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึนและสามารถลดความเส่ียงการ

เกิดโรคหวัใจไดโ้ดยการเพิ่มตวัแปรช้ีวดั เพิ่มจ านวนตวัอย่างให้มากข้ึนในอนาคตและปรับปรุงค่า

ของขอ้มูล อาทิเช่น เพิ่มตวัแปรน ้ าหนกั ปรับลดความเส่ียงโดยการปรับปรุงการลดน ้ าหนกัอย่าง

เหมาะสม  เพิ่มตวัแปรช้ีวดัปริมาณไขมนัในเลือด  cholesterol, triglyceride, HDL, LDL ปรับปรุง

ลดความเส่ียงโดยการรับประทานยาควบคุมไขมัน เพิ่มตัวแปรช้ีวดัความดันโลหิต Diastolic, 

Systolic ปรับปรุงลดความเส่ียงโดยการรับประทานยาลดความดนัเพื่อควบคุมความดันโลหิต  

รวมถึงการพฒันาต่อยอดในรูปแบบ application ในโทรศพัท์มือถือ เพื่อให้ผูท้ดสอบสามารถ

วางแผนร่วมกบับุคลากรสาธารณสุขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความเขา้ใจถึงหลกัการของเหตุ 
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และผลลพัธ์การเกิด ซ่ึงโรคหัวใจตวัผูป่้วยเองก็มีส่วนในการช่วยลดอตัราการเกิดโรคหัวใจของ

ตนเองลงได้ โดยอาศัยโมเดลการปรับพฤติกรรมเส่ียงหรือเพิ่มความร่วมมือในการรักษา การ

ควบคุมค่าของผลเลือดบางตวั และรับประทานยาสม ่าเสมอก็จะท าส่งผลให้เกิดการขยายผล น า

โมเดลและแนวคิดน้ีไปใชไ้ดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด กวา้งขวางและย ัง่ยนื 
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การวเิคราะห์ทศันคติการอยู่ก่อนแต่งงานของประชาชน :  
กรณศึีกษาเทศบาลนครขอนแก่น 

An Analysis of  Attitude of People’s Cohabitation: 
       A Case Study of Khon Kaen Municipality 

 
โสวทิย์ บ ารุงภักดิ์ 
พุทธชาติ ค าส าโรง 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. มุมมองของพระพุทธศาสนาในเร่ืองการอยู่ก่อน
แต่งงาน  2. ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและนกัวิชาการเก่ียวกบัการอยูก่่อนแต่งงาน และ 3. 
วิเคราะห์ทศันคติการอยู่ก่อนแต่งงานตามความคิดเห็นของนกัวิชาการฝ่ายศาสนา ฝ่ายวฒันธรรม 
และฝ่ายสังคม การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเอกสาร งานวจิยั และการสัมภาษณ์  
 ผลการวิจยัพบว่า พระพุทธศาสนาไม่สนบัสนุนการอยู่ก่อนแต่งงาน พฤติกรรมการอยู่
ก่อนแต่งงานเป็นการผิดศีลห้า ขอ้ที่สามคือกาเมสุมิจฉาจาร เพราะไปละเมิดต่อส่ิงอนัเป็นที่รัก
หรือที่หวงห้ามของบิดามารดา อีกทั้งบุตรธิดาไดชื้่อว่าเป็นพนัธะทางศีลธรรมระหว่างบิดา
มารดากบับุตรธิดา  
  ส าหรับประชาชนและนกัวชิาการดา้นศาสนา ดา้นวฒันธรรมและดา้นสังคมมีความคิดเห็น
วา่ การอยูก่่อนแต่งงานเป็นการเปล่ียนแปลงของความคิด ความเช่ือหรือความเขา้ใจของคนในสังคม
สมยัใหม่ (Modern Society) ท่ีชอบท าอะไรตามใจปรารถนาของตนแบบง่ายๆ มีสภาพจิตเปราะบาง 
รักง่ายหน่ายเร็ว ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากครอบครัว คือพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก ปล่อยให้ลูกอยู่ตาม
ล าพงั การให้ลูกไปเช่าหอพกัเพื่อเรียนหนังสือ สังคมรอบกายเด็กทั้งท่ีโรงเรียนและชุมชนไม่
เก้ือหนุนต่อการพฒันาจิตใจใหดี้งาม วฒันธรรมรอบกายเด็กมีทั้งแบบทุนนิยมและแบบบริโภคนิยม 
ซ่ึงเป็นการเลียนแบบทางวฒันธรรมท่ีขาดความเขา้ใจ จึงเกิดปัญหาทางสังคมอยา่งท่ีเห็นอยูใ่นทุก
วนัน้ี 
 ดงันั้น วิธีแก้ปัญหาคือ บา้น โรงเรียน ชุมชนและวดัจะตอ้งร่วมมือกันท างานอย่างเป็น
ระบบ มีนโยบาย มีแผนงาน มีโครงการท่ีสามารถปฏิบติัการได ้ไม่ใช่ต่างคนต่างท า เพราะเร่ืองเด็ก
และเยาวชนเป็นของทุกคนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั เปิดตาเปิดใจรับรู้ ยอมรับความจริง และพูด
ความจริงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชน   จุดส าคญัของเร่ืองคือใหผู้ท่ี้ก  าลงัคิดจะท าเร่ืองน้ี 
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ให้หยุดคิด หยุดความปรารถนาของตนเองไว ้แลว้พิจารณา ใคร่ครวญให้ดี อย่าปรุงแต่งจิตตนให้
มากเกินความจริงท่ีปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้ แลว้จะพบกบัทางออกตามเหตุปัจจยัของแต่ละบุคคล 

ค าส าคัญ: การอยู่ก่อนแต่ง, ประชาชน, นกัวิชาการ, ทศันคติ  
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 Abstract 
The purpose of this research it has the objectives for Buddhist views on the case of 

cohabitation, to study the opinions of the scholars and people regarding to cohabitation, and to 
analysis the Attitude of cohabitation  according to academician of religion, culture, and sociology 
scholars. This research was studied from documents, research work and interview. 
 The result of the study found that Buddhism does not support cohabitation. The behavior 
of cohabitation was mistake to violate the five precepts in committing sexual misconduct 
(kamesumicchajariya), because these children were under the protection of their parents in the 
relation between parents and offspring. 
 For the people and academician of religion culture sociology scholar had opinions that 
cohabitation was thinking change, belief or understanding of the modern society which they like 
to do indulge whatever they need. It was, they had mild mind easily love and easily boring. The 
main causes come from their family, parents had shortage time to look after at them and let their 
children lived alone by living in the renting domitory. The surroundings, school and communities 
were not suitable to mind develop, there were two cultures around the children i.e. capitalism and 
consumerlism. It’s cultural imitation without incorrect understanding and bring it to social 
problems which we can see in the present time. 

Thus the approach to solve. The problems; home school communities and temples must 
to co-operate by the working on systematically. Which has policy, planning, project all of them 
can practically altogether. Nevertheless the above thing which not do by individual. They must 
have policy, plan, project to do together. The youth problem were social problem, everyone 
should take responsibility together by opening their eyes, heart to know and to speak true about 
children and youth. The main point of story was the one who is thinking to do this problem stop 
to think, desire then consider and think over. They should not more speculative mind than the 
truth appeared. They will find out the way to solve regarding to the individual factors. 
Keywords: Cohabitation, People’s, Academic, Attitude. 
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บทน า 
คนในสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นผูน้ับถือพระพุทธศาสนา และเป็นสังคมประชาธิปไตย 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาสังคมไทยไดผ้า่นกระบวนการพฒันา หรือมีการเปล่ียนแปลงทั้งหมด 3 ยคุ 
คือ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคขอ้มูลข่าวสาร ท่ีให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีต่างๆ ท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ชีวิตไดอ้ยา่งมากมาย ซ่ึงมีส่วนท าให้ชีวิตและสังคมกลายเป็นชีวิตและ
สังคมในรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ “สังคมยุคโลกาภิวตัน์” (Globalization) ซ่ึงหมายถึงการแพร่กระจาย
ไปทัว่โลก หรือการท่ีประชาคมโลกไม่วา่จะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพนัธ์ หรือรับผลกระทบ
จากส่ิงท่ี เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง อันเน่ืองมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, น.1044)  เป็นโลกท่ีมีการเช่ือมโยงถึงกนัไดท้ั้งหมด ท าให้การเปิดรับ
กระแสความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจากสังคมในอดีต ชีวิตและสังคมในปัจจุบนัจึงเปิด
กวา้งรับเอากระแสวฒันธรรมต่างๆ เขา้มาอย่างไม่หยุดย ั้ง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ 
อยา่งรวดเร็ว เช่น ดา้นวตัถุหรือเทคโนโลยี ดา้นจิตใจ ดา้นความคิด ดา้นคติความเช่ือ และหรือดา้น
พฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ (บางส่วน) ท่ีเป็นผูไ้ดรั้บวฒันธรรม
แบบยคุโลกาภิวตัน์ มีการด าเนินชีวติและใชชี้วิตท่ีเนน้อิสรเสรีและสิทธิหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลเป็น
ส าคญั โดยใหค้วามส าคญัต่อจารีตประเพณีวฒันธรรมนอ้ยลง เช่น วฒันธรรมการแต่งงาน เป็นตน้ 
 สังคมไทยในอดีตเม่ือชายหนุ่มหญิงสาวเกิดความรักใคร่ชอบพอกนั ก็จะปฏิบติัตาม
ประเพณีและวฒันธรรมทางสังคม โดยมีการส่งผูใ้หญ่ไปสู่ขอและหมั้นหมาย จากนั้นทั้งสองคนก็
จะสร้างชีวิตและครอบครัวใหม่ เป็นตน้ ไม่วา่จะมีจุดเร่ิมตน้มาจากความรักของชายหนุ่มหญิงสาว
เอง หรือมาจากผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายก็ตาม การสมรสหรือการแต่งงานมกัจะด าเนินไปตามครรลอง
จารีตประเพณีของสังคม นอกจากน้ี การสมรสยงัถือวา่ความบริสุทธ์ิของคู่สมรส แต่เม่ือสังคมไทย
ได้วิวฒันาการมาสู่ยุคปัจจุบนั ได้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมรูปแบบใหม่ข้ึนท่ีเรียกว่า เพศวิถี 
(Sexuality)  (พรเทพ แพรวขาว, 2551, น. 182) หมายถึงระบบความคิดความเช่ือเร่ืองเพศเป็น
กระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมท่ีก าหนด จดัการ ก ากับ ควบคุม รวมทั้งการแสดงออก
เก่ียวกบัรสนิยมทางเพศ หรืออีกนยัหน่ึง เพศวถีิก็คือวถีิทางเพศของคนทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและ
ในระดับสังคม ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วสังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐานชุดหน่ึงท่ียอมรับ หรือให้
ความชอบธรรมกบัเพศวถีิท่ีก าหนดข้ึนเท่านั้น ตวัอยา่งของเพศวิถีท่ีกล่าวถึงก็คือมีชายหญิงท่ีอยูกิ่น
ฉนัทส์ามีภรรยา แต่ไม่ไดป้ระกอบพิธีการแต่งงานตามระบบจารีตประเพณีท่ีท ากนัอยูใ่นสังคม 
 จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่ือให้ทราบวา่คนรุ่นใหม่ในสังคมมีทศันคติเก่ียวกบัการ
แต่งงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ความบริสุทธ์ิของคู่สมรสมีความส าคญัน้อยลง ใน
ขณะเดียวกนัปรากฏการณ์น้ีไดแ้ผข่ยายกวา้งขวางมากยิง่ข้ึนสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซ่ึงอยูใ่นวยัท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ อยู่ในวยัเรียน และยงัอยู่ในความดูแลของบิดามารดา ดงัในกรณีผลการวิจยัของ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบัส านักวิจยัเอแบคโพลล์มหา
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วทิยาลยัอสัสัมชญั ส ารวจ “พฤติกรรมและความคิดในการด าเนินชีวติของเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า “วยัรุ่นร้อย 26.3 มีทศันคติเร่ืองครอบครัววา่ อยากอยู่ก่อนแต่ง” และ
จากการประมวลสถานการณ์ปัญหาเด็กในมิติวฒันธรรมของสถาบนัรามกิตติ ร่วมกบั ศูนยเ์ฝ้าระวงั
ทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม พบว่า ปัญหาและผลกระทบ (การอยู่ก่อนแต่ง) ในเชิง
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนอยู่หลายประการ ไดแ้ก่ มิติดา้นครอบครัว กระแส
บริโภคนิยม สุขนิยม อิสระนิยม ผนวกกบัปัญหาการหยา่ร้างของครอบครัวไทยมีอตัราสูงข้ึนเร่ือยๆ 
ร้อยละ 90 ท่ีตอ้งโบกมือลา (คู่สร้างคู่สม, 2553, น. 45)  
 แต่อตัราการจดทะเบียนสมรสกลับลดลงอย่างมาก รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ครอบครัว จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเล็ก จึงท าให้เด็กเหินห่างครอบครัวมากข้ึน ถูกปล่อย
ใหเ้ผชิญปัญหาตามล าพงั และตดัสินใจกระท าส่ิงต่างๆ อยา่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความผิดพลาดในการ
ด าเนินชีวิตจึงเกิดข้ึนกับเด็ก สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่าน้ีใช้ชีวิตคล้อยตามกระแส
แนวคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคม และให้ความส าคญัเร่ืองเสรีภาพมากกว่าเร่ืองอ่ืน ถือสิทธิเสรีภาพท่ี
สามารถกระท าได้ และท่ีส าคญัถือว่า การอยู่ด้วยกนัก่อนแต่งงานเป็นการทดลองท าหน้าท่ีสามี
ภรรยา เพื่อเรียนรู้อุปนิสัยใจคอและดูใจกนัและกนั ก่อนท่ีจะตกลงปลงใจแต่งงานร่วมชีวิตสร้าง
ครอบครัวข้ึนใหม่ ประเด็นเร่ืองน้ีถือวา่มีผลกระทบ 2 ดา้น (double effect) คือมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 
ข้อดีคือเป็นการเปิดโอกาสให้ชายหญิงได้เรียนรู้นิสัยใจคอ การปรับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน 
รวมถึงเร่ืองเพศสัมพนัธ์ แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นการประพฤติปฏิบติัท่ีผิดไปจากจารีตประเพณีอนัดี
งามของสังคมไทย ท่ีให้ความส าคญักบัพิธีแต่งงาน การรักนวลสงวนตวัของผูห้ญิง และรวมถึงอาจ
เกิดปัญหาการตั้ งครรภ์โดยไม่พร้อม การเลิกร้างกันไปโดยท่ีอีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกผิดหวงัเสียใจ 
พฤติกรรมดังกล่าวน้ีท าให้เกิดความคิดเห็นโต้แย ้งระหว่างคนท่ีมีความคิดแบบใหม่ ท่ีให้
ความส าคญักับสิทธิเสรีภาพ อารมณ์ ความรู้สึกมากกว่าจารีตประเพณีและศาสนา กับผูท่ี้ยงัมี
ความคิดอยูใ่นกรอบของประเพณีและศาสนา ก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมข้ึนวา่ “พฤติกรรมการ
อยูก่่อนแต่งงานของคนสมยัใหม่บางส่วนน้ี เป็นการกระท าท่ีสมควรหรือไม่ ? พระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นรากฐานทางวฒันธรรมและศีลธรรมอนัดีงามของสังคมไทย มีทัศนะต่อพฤติกรรม
ดงักล่าวอย่างไร ? และมีหลกัเกณฑ์อะไรในการตดัสินพฤติกรรมเหล่าน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นกัวชิาการดา้นศาสนา วฒันธรรมและสังคมมีทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร”  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงศึกษาและวิเคราะห์ทศันคติการอยูก่่อนแต่งงานของประชาชน : กรณีศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามุมมองของพระพุทธศาสนาในเร่ืองการอยูก่่อน
แต่งงาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและนกัวิชาการเก่ียวกบัการอยูก่่อนแต่งงาน และเพื่อ
วเิคราะห์ทศันคติการอยูก่่อนแต่งงานของนกัวชิาการดา้นศาสนา ดา้นวฒันธรรมและดา้นสังคม โดย
ก าหนดขอบเขตการวิจัย  2  ด้าน คือ 1 )ด้านเ น้ือหา เป็นการศึกษา เ ก่ียวกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการอยูก่่อนแต่ง ความคิดเห็นของประชาชนและนกัวิชาการเก่ียวกบัการอยู่
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ก่อนแต่งงาน และวิเคราะห์ทศันคติการอยูก่่อนแต่งงานของนกัวิชาการดา้นศาสนา ดา้นวฒันธรรม
และด้านสังคม ส่วน 2) ดา้นประชากร โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มประชากรทัว่ไป ประชากร
ทัว่ไป ไดแ้ก่นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย (จ านวน 6 คน) นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (จ านวน 10 
คน) ประชาชนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (จ านวน 10 คน) และชาวต่างประเทศ ส่วนกลุ่ม
ประชากรเฉพาะ ไดแ้ก่ นกัวชิาการดา้นศาสนา (บรรพชิต จ านวน 5 รูป คฤหสัถ์ จ  านวน 5 คน) ดา้น
วฒันธรรม (จ านวน 5 คน) และดา้นสังคม (ฝ่ายการศึกษา จ านวน 2 คน ฝ่ายปกครอง จ านวน 2 คน 
ฝ่ายจิตวิทยา จ านวน 2 คน และฝ่ายพยาบาล จ านวน 2 คน) เม่ือท าวิจยัเสร็จแล้วจะท าให้ทราบ
ขอ้เท็จจริงและความจริงของพฤติกรรมการอยู่ก่อนแต่งงาน และทราบสาเหตุและทางออกของ
ปัญหาดงักล่าว  

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง  
 งานวจิยัเร่ือง “การวเิคราะห์ทศันคติการอยูก่่อนแต่งงานของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาล
นครขอนแก่น” มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 นวม สงวนทรัพย ์ให้ค  านิยามค าว่า “การสมรส” หมายถึง “...การด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัของ
ชายและหญิง ในรูปลกัษณะการอยูร่่วม อนัเป็นเอกภาพท่ีสังคมยอมรับ...” โดยเหตุน้ี การสมรสมิใช่
หมายเพียงการผูกพันกันทางกฎหมาย ทางสัญญา หรือความมีส่วนทางธุรกิจ แต่ทว่าเป็น...
สัมพนัธภาพส่วนปัจเจกชน สถานภาพทางจิตวิทยา ความผูกพนัทางจิตใจ การท่ีชายหญิงจะเป็นคู่
สมรสกนัอยา่งแทจ้ริง ตอ้งเกิดจากกระบวนการทางจิตวิทยา ท่ีท าให้คนทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็น 
“เอกภาพ”  (นวม สงวนทรัพย,์ 2545, น. 237.) 
 วศิน อินทสระ กล่าวถึงความสุขไวใ้นหนงัสือพุทธจริยศาสตร์วา่ ความสุขของคนคู่ (การ
แต่งงาน) อยูใ่นระดบักามสุข คือความสุขระดบักาม ไดแ้ก่ ความสุขท่ีแสวงหาไดจ้ากรูป เสียง กล่ิน 
รส โผฏฐพัพะ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ กามคุณ 5 ผูแ้สวงหาความสุขระดบัน้ีตอ้งแสวงหาโดยการ
ไม่เบียดเบียนกนั จึงจะมีความสุขถว้นหนา้ (วศิน อินทสระ, 2541, น. 161) 
 นงลกัษณ์ เทพสวสัด์ิ กล่าวถึงงานสังคมสงเคราะห์จากอดีตถึงปัจจุบนัในวารสารสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์วา่ แต่เดิมงานสังคมสงเคราะห์มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผูรั้บบริการเป็นรายๆ ตาม
สภาพปัญหาท่ีเป็นอยู่ แต่ปัจจุบนัแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์ไม่ได้มุ่งให้ความช่วยเหลือ
บุคคลตามสภาพความเป็นอยู่เท่านั้ น หากแต่มุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
ครอบครัวของบุคคลท่ีรับบริการ ใหมี้ขีดความสามารถในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองหนา้
ไดด้ว้ย นอกจากนั้นการมองปัญหาในระดบักวา้งดว้ยเช่นกนั คือมองปัญหาระดบักลุ่มชน ชุมชน
สามารถปฏิบติังานไดค้ล่องตวัมากข้ึน (นงลกัษณ์ เทพสวสัด์ิ, 2545,  น. 22) 
 บญัญติั สุขศรีงาม กล่าวถึงการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรในนิตยสารใกลห้มอวา่ ในอดีต
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ความสัมพนัธ์ในดา้นเพศสัมพนัธ์จะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเก็บไวเ้งียบๆ 
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ไม่ตอ้งน ามาเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนไดท้ราบ หรือการคบหาสัมพนัธ์ระหว่างหนุ่มสาวก็เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย ตามประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษ แต่ในปัจจุบนัท่ีสังคมไทยเปล่ียนแปลง
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและยุคโลกาภิวตัน์นั้ น เร่ืองของเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีเปิดเผยมากข้ึน 
ความสัมพนัธ์แบบเลยเถิดท่ีผูใ้หญ่มองวา่ไม่เหมาะสม ไม่ควรและไม่ถูกตอ้งจึงมีมากข้ึนตามไปดว้ย 
(บญัญติั สุขศรีงาม, 2548, น.112) 
 วิธาน สุชีวคุปต์ และ สนธ์ิ บางยี่ขนั กล่าวถึงการด าเนินชีวิตของวยัรุ่นในหนงัสือปรัชญา
ไทย (Thai Philosophy) ว่า กระแสโลกาภิวตัน์ได้น าพาความหลากหลายและความต่างทาง
วฒันธรรมมาสู่สังคมไทยอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นปัญหาต่อการด าเนินชีวติของวยัรุ่นเน่ืองจากตอ้งเผชิญ
กบัความแตกต่างทางวฒันธรรม ท่ีมีความสลบัซับซ้อนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ชีวิตเต็มไป
ดว้ยการแข่งขนัช่วงชิงและต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ การฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค การด าเนินชีวิตใน
ยุคน้ีจึงจ าเป็นต้องรู้เท่าทันส่ิงท่ีเกิดข้ึน และสามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดในการเลือก
วฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินชีวติ (วธิาน สุชีวคุปต ์และ สนธ์ิ บางยีข่นั, 2533, น. 71) 
 พร รัตนสุวรรณ กล่าวถึงการการแต่งงานในทศันะพระพุทธศาสนาผา่นหนงัสือสมาธิและ
วิปัสสนาในชีวิตประจ าวนั เล่ม 3 : วิธีคลายกามฉันทะว่า การแต่งงานเป็นเร่ืองของสังคมหรือ
กระบวนการควบคุมทางสังคม ไม่เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาโดยตรง เน่ืองจากโดยหลกัการแลว้
พระพุทธศาสนามุ่งความหลุดพน้ ไม่เก่ียวขอ้งในกามคุณ เม่ือพิจารณาในจุดน้ีพระพุทธศาสนาจึงไม่
สนับสนุนหรือส่งเสริมวิถีชีวิตท่ีเก่ียวข้องในกามคุณ แต่ก็ไม่ปฏิเสธวิถีชีวิตแบบน้ี เพราะถือว่า
บุคคลมีอิสระท่ีจะเลือกด าเนินชีวติแบบใดแบบหน่ึง เพียงแต่ผูท่ี้เลือกด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบักาม
คุณนั้น จะตอ้งด าเนินชีวติไปตามกฎเกณฑท่ี์ดีงามของสังคม (พร รัตนสุวรรณ, 2538, น.74.) 
 โสพิน หมูแก้ว ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “อยู่ก่อนแต่ง : การอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงานของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยั” สรุปใจความส าคญัไดว้า่ การให้ความหมายการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัระหว่าง
นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงนั้น นกัศึกษาชายให้ความหมายเป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) เซ็กส์ (2) 
ประหยดัและสะดวกสบาย (3) รักจริง ส่วนนกัศึกษาหญิงให้ความหมายแบบเดียวกนัคือ รักจริง แต่
ไม่หวงัแต่ง ซ่ึงความหมายเหล่าน้ีมีนยัท่ีไม่ (โสพิน หมูแกว้, 2544, น. 32) 
 จากท่ีไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดขา้งตน้ สรุปประเด็นส าคญัไดว้่า
การสมรส หมายถึงการด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัของชายและหญิง โดยการประกอบพิธีกรรมตามจารีต
ประเพณี และเป็นท่ีรับรู้รับทราบของคนในสังคม แต่ปัจจุบนัได้มีพฤติกรรมท่ีเรียกว่า อยู่ก่อน
แต่งงาน หากพิจารณาตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ถือว่าเป็นส่ิงไม่ควรท า สาเหตุมาจากคนทุกวนัน้ี มี
ความนบัถือตนเองนอ้ยลง ไม่ค  านึงว่าตนเองมีคุณค่ามาก มีศกัด์ิศรี มีเกียรติยศ จึงมีคนบางคน บาง
กลุ่มมีค่านิยมมีความรักในเชิงปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน โดยไม่ประกอบพิธีกรรมตามจารีตประเพณีท่ีดี
งามของสังคม ซ่ึงหากพิจารณาตามหลกัการทางสังคมถือวา่เร่ืองของเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีเปิดเผย
มากข้ึน วฒันธรรมมองเร่ืองเพศสัมพนัธ์ว่าเป็นความหลากหลายทางวฒันธรรม ท่ีผูด้  าเนินชีวิต
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จะตอ้งรู้จกัเลือกวฒันธรรมท่ีสมส าหรับตนเอง  ส่วนพระพุทธศาสนาไม่สนบัสนุนหรือส่งเสริมวิถี
ชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งในกามคุณ แต่ก็ไม่ปฏิเสธวิถีชีวิตแบบน้ี เพราะถือวา่บุคคลมีอิสระท่ีจะเลือกด าเนิน
ชีวิตแบบใดแบบหน่ึง เพียงแต่ผูท่ี้เลือกด าเนินชีวิตจะตอ้งด าเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ท่ีดีงามของ
สังคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษามุมมองของพระพุทธศาสนาในเร่ืองการอยูก่่อนแต่งงาน 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและนกัวชิาการเก่ียวกบัการอยูก่่อนแต่งงาน 

3. เพื่อวเิคราะห์ทศันคติการอยูก่่อนแต่งงานของนกัวชิาการฝ่ายศาสนา ฝ่ายวฒันธรรม    
และฝ่ายสังคม 

วธีิการด าเนินวจัิย 
เคร่ืองมือและวธีิการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบคุณภาพ (Quality Research) โดยการก าหนด
ประชากรซ่ึงเป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 16 คู่ 
32 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของประชาชนผูมี้พฤติกรรมอยู่ก่อนแต่งงาน ในการท างานภาคสนามมี
อาจารยพ์ุทธชาติ ค าส าโรง ผูร่้วมวิจยัไดมี้ส่วนร่วมส าคญัในการพิจารณาคดัเลือกประชากรกลุ่ม
ตวัอย่าง ทั้งท่ีเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประชาชนผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และคนต่างประเทศ ส าหรับเคร่ืองมือในการวิจยัคือการสัมภาษณ์ซ่ึงอยู่
ในลกัษณะเป็น Guideline เพื่อสะดวกต่อการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผูว้จิยัจะไม่ขอทราบช่ือและ
นามสกุลจริง และในการลงค าสัมภาษณ์ในงานวิจยัจะใชช่ื้อสมมติแทน ซ่ึงเป็นการพิทกัษสิ์ทธ์ิของ
กลุ่มตวัอยา่ง 
 ส าหรับเหตุผลในการเลือกนกัวิชาการฝ่ายศาสนาและวฒันธรรมจ านวนฝ่ายละ 5 รูป/คน 
เพราะพิจารณาถึงวยัวุฒิคือมีวยัเป็นผูใ้หญ่ ไดป้ระสบพบเห็นหรือมีประสบการณ์ชีวิตมากพอควร
และคุณวุฒิคือเป็นผูวุ้ฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก นกัวิชาการดา้นศาสนา
ลว้นเป็นพระภิกษุส าเร็จปริญญาเอกและมีฐานะการเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัสงฆ ์ส่วนคฤหสัถ์
ล้วนเป็นเปรียญธรรมและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์เช่นกัน ส่วนนักวิชาการฝ่ายสังคมซ่ึง
ประกอบดว้ยดา้นการศึกษา ดา้นปกครอง ดา้นจิตวทิยา และดา้นสังคมสงเคราะห์ ลว้นเป็นผูมี้วยัวุฒิ
คุณวฒิุท่ีเหมาะแก่การใหค้วามเห็น ท่ีส าคญัคือเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ มีหนา้ท่ีบริหารองคก์รทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม จึงเหมาะต่อการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการอยูก่่อนแต่งงานซ่ึงท าให้ได้
ขอ้มูลท่ีค่อนขา้งครบถว้นและตรงตามความเป็นจริง 
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สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ทศันคติการอยู่ก่อนแต่งงานของประชาชน ท าให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
ค้นพบค าตอบตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้โดยวตัถุประสงค์ข้อท่ีหน่ึงท่ีมุ่งศึกษามุมมองทาง
พระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการอยู่ก่อนแต่งงาน ผลการวิจยัพบว่า พระพุทธศาสนามีมุมมองที่ไม่
สนบัสนุนการอยู่ก่อนแต่งงาน ซ่ึงพฤติกรรมหรือการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการอยู่ก่อนแต่งงาน 
เป็นการผิดศีลห้าขอ้ท่ีสามคือกาเมสุมิจฉาจาร เพราะไปละเมิดต่อส่ิงอนัเป็นที่รักหรือที่หวงห้าม
ของบิดามารดา อีกทั้งบุตรธิดาไดช่ื้อว่าเป็นพนัธะทางศีลธรรมระหว่างบิดามารดากบับุตรธิดา 
ส่วนทางออกพระพุทธศาสนาไดเ้สนอวา่ใหทุ้กคนมีสติรู้เท่าทนัอารมณ์ ไม่หมกมุ่นหลงใหลไปตาม
อารมณ์ท่ีมากระทบ ระมดัระวงัจิตของตน พยายามยกจิตให้มีภาวะท่ี อิสระท่ีดีกว่า สะอาดกว่า 
บริสุทธ์ิกวา่ภาวะปกติ หากท าไดอ้ยา่งน้ีชีวิตทั้งท่ีเป็นอยู่ตวัคนเดียว (โสด) และชีวิตคู่ในวนัน้ีและ
วนัหนา้ก็จะอยูร่อดปลอดภยัตลอดไป 
 ส่วนวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสองท่ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและนกัวิชาการเก่ียวกบั
การอยู่ก่อนแต่งงาน พบว่าส าหรับประชาชนและนกัวิชาการดา้นศาสนา ดา้นวฒันธรรมและดา้น
สังคม (ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสาม) มีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมหรือการกระท าที่มีลกัษณะเป็น
การอยู่ก่อนแต่งงานเป็นการเปล่ียนแปลงของความคิด ความเช่ือหรือความเขา้ใจของคนในสมยั
ปัจจุบนั ท่ีชอบท าอะไรตามใจปรารถนาของตนแบบง่ายๆ มีสภาพจิตเปราะบาง รักง่ายหน่ายเร็ว ซ่ึง
มีสาเหตุหลกัมาจากครอบครัว คือพอ่แม่ไม่มีเวลาดูแลลูก ปล่อยใหลู้กอยูต่ามล าพงั การให้ลูกไปเช่า
หอพกัเพื่อเรียนหนงัสือ สังคมรอบกายเด็กทั้งท่ีโรงเรียนและชุมชนไม่เก้ือหนุนต่อการพฒันาจิตใจ
ให้ดีงาม วฒันธรรมรอบกายเด็กมีทั้งแบบทุนนิยมและแบบบริโภคนิยม ซ่ึงเป็นการเลียนแบบทาง
วฒันธรรมท่ีขาดความเขา้ใจ จึงเกิดปัญหาทางสังคมอยา่งท่ีเห็นอยูใ่นทุกวนัน้ี 
 ส่วนทางออกของปัญหาการอยู่ก่อนแต่งงาน  มีอยู่วา่ บา้น โรงเรียน ชุมชนและวดัจะตอ้ง
ร่วมมือกนัท างานอย่างเป็นระบบ มีนโยบาย มีแผนงาน มีโครงการท่ีสามารถปฏิบติัการได ้ไม่ใช่
ต่างคนต่างท า เพราะเร่ืองเด็กและเยาวชนเป็นของทุกคนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั เปิดตาเปิดใจ
รับรู้ ยอมรับความจริง และพดูความจริงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชน   จุดส าคญั คือบุคคลท่ีคิด
จะอยูก่่อนแต่งงานควรหยุดคิด หยุดความอยาก หยุดความปรารถนา หยุดความตอ้งการของตนเอง
ไว ้แลว้พิจารณา ตรึกตรอง ใคร่ครวญให้ดี ไม่ควรปรุงแต่งจิตตนให้มากเกินความจริงท่ีปรากฏอยู่
เฉพาะหนา้ แลว้จะพบกบัทางออกตามเหตุปัจจยัของแต่ละบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการอภิปรายผลการวิจยัท าให้ทราบประเด็นท่ีผูว้ิจยัและคณะยงัมีขอ้สงสัยและเพิ่มเติม
จากพฤติกรรมการอยู่ก่อนแต่งงาน ซ่ึงมีอยูป่ระเด็นท่ีควรเสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 2 
ประเด็น คือ “วิเคราะห์ความรักในใจของชายกบัหญิงใครรักจริงกนัแน่ ?” ซ่ึงเป็นประเด็นในเชิง
ค าถาม และอีกประเด็นหน่ึงคือ “คุณค่าและความส าคญัของการประกอบพิธีแต่งงานตามประเพณี
ไทยในทศันะของคนต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นประเด็นเก่ียวกบัคุณค่า ประโยชน์ และความส าคญัของ
ประเพณีไทยเก่ียวกบัการประกอบพิธีการแต่งงาน ตั้งแต่การหมั้นหมาย การสู่ขอ ตลอดจนถึงการ
ประกอบพิธีทางสงฆแ์ละชาวบา้นหรือหมู่ญาติ เป็นตน้  
 
 
วจิารณ์ 
 จากการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ทศันะคติการอยูก่อนแต่งงานของประชาชน : กรณีศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่นจึงท าให้ทราบวา่ เร่ืองราวการอยูก่่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมและการกระท า
ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมไทยปัจจุบนั เม่ือทราบว่าเป็นอยู่จริง มีอยู่จริง และจะตอ้งเป็นไปอย่างน้ีใน
สังคมปัจจุบนั ผูว้จิยัจึงไดแ้สวงหาค าตอบในเชิงพรรณนาความ 1) จากมุมมองทางพระพุทธศาสนา 
โดยพระพุทธศาสนายืนยนัในหลกัการวา่เป็นพฤติกรรมท่ีผิดต่อศีลห้าในขอ้ท่ีสาม แมว้า่ชายหญิงคู่
นั้นจะบรรลุนิติภาวะแลว้หรือไม่ก็ตาม เหตุผลเพราะไปผิดหรือล่วงละเมิดต่อส่ิงอนัเป็นท่ีรักหรือ
เป็นท่ีหวงแหนของบิดามารดา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ 2) นกัวิชาการส่วนใหญ่ท่ีมีความ
คิดเห็นวา่ การอยูก่่อนแต่งงานเป็นปรากฏการณ์ใหม่ (new phenomena in thai society) ท่ีเกิดข้ึนจริง
ในสังคมไทยปัจจุบนั ไม่ใช่เกิดข้ึนเฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น ในระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอก็
เกิดข้ึนเช่นกัน ซ่ึงยอมรับไม่ได้และไม่เห็นด้วยอย่างมาก แต่เม่ือเกิดข้ึนจริงและมีอยู่จริงจึงมี
ความเห็นวา่ 3) สังคมหลกั 4 สังคมคือ สังคมบา้น สังคมโรงเรียน สังคมชุมชน และสังคมวดัจะตอ้ง
ร่วมมือกนัท างานอยา่งเป็นระบบ มีนโยบาย มีแผนงาน มีโครงการท่ีสามารถประสานและร่วมกนั
ปฏิบติัการได ้โดยตั้งเป้าว่าเม่ือท างานร่วมกนัอย่างจริงจงัแลว้คงจะช่วยบรรเทาพฤติกรรมการอยู่
ก่อนแต่งของลูกหลานให้ลดลง แมว้า่จะไม่ท าให้หมดไปจากสังคมก็ตาม และ 3) วฒันธรรม อนัท่ี
วฒันธรรมมีการปรับตวัอยูเ่สมออยูแ่ลว้วฒันธรรมจึงยงัมีส่วนส าคญัต่อการด าเนินชีวิตจนทุกวนัน้ี 
แต่เน่ืองจากวฒันธรรมใหม่ท่ีวา่ดว้ยการอยูก่่อนแต่ง เป็นเร่ืองของเพศสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นท่ีชอบใจของ
คนทั้งหลาย วฒันธรรมใหม่น้ีจึงแพร่หลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามนกัวิชาการดา้นวฒันธรรม
เห็นว่า หากวฒันธรรมครอบครัวคือพ่อแม่ ญาติพี่น้องรอบตวัของแต่ละคน รวมทั้งวฒันธรรมเชิง
ชุมชนท่ีคนแต่ละคนอาศยัอยู่มีความเขม้แข็ง คือยงัยึดมัน่และปฏิบติักนัตามวฒันธรรมท่ีดีงามให้
ลูกหลานไดเ้ห็นอยู่ แมว้ฒันธรรมระดบัสังคม ระดบัชาติ หรือระดบัโลกจะถาโถมมากขนาดไหน 
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หากวฒันธรรมท่ีใกลต้วัมีความเขม้แขง็อยู ่ตรงน้ีเองจะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและความรู้สึกของ
เยาวชนไดย้ดึถือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแห่งชีวติสืบไป 

กติติกรรมประกาศ/ค าขอบคุณ 

งานวิจยัฉบบัน้ี ส าเร็จไดด้้วยความอนุเคราะห์จากสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีให้การสนับสนุนทุนการวิจัย คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิคือ 
ศาสตราจารยบุ์ญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ และคณะ ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะการท าวิจยัใน
ระหวา่งการฝึกอบรมท าวิจยั  และคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิประกอบดว้ย พระมหาหรรษา   ธมฺ
มหาโส, รศ.ดร., รศ.ดร.ภานุวฒัน์  สุริยฉัตร และ ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าและ
ปรับแก้การท าวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน และอาจารย์พุทธชาติ ค าส าโรง อาจารย์ประจ า
สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา ซ่ึงเป็นคณะผูร่้วมวจิยัท่ีไดอ้อกไปสัมภาษณ์กลุ่มประชากร ทั้งในส่วน
ท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ประชาชน นกัวชิาการดา้นศาสนา ดา้นวฒันธรรม และดา้นสังคม จนท าให้
งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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การศึกษาเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้พลงังานลมอดัปล่อยทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่ผลติ
ไฟฟ้ากระแสตรง 

A Study of the Engine that Uses Compressed Air Emitted from Industries to 
Produce Direct Current 

 
บุญชู เกตุยงค์ 

พพิฒัน์ ปราโมทย์ 

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นการน าเสนอเคร่ืองยนต์ ท่ีใช้พลังงานลมอัด ปล่อยทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแทนการใช้เช้ือเพลิงปิโตรเลียม โดยมีการพฒันาและปรับปรุงช้ินส่วนเคร่ืองยนต์
อเนกประสงคข์นาดเล็ก จ านวน 1 สูบ ขนาด 150 ลูกบาศเซนติเมตร การศึกษาประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองยนตล์มอดั อยูภ่ายใตพ้ื้นฐานระยะเวลา 20 วินาทีในการปรดปล่อยความดนัลมทิ้ง 
1-8 บาร์ และหยุดปล่อยลมทิ้งเป็นเวลา 10 วินาที ท าให้ลมทิ้งไม่เพียงพอต่อรอบการหมุนของ
เคร่ืองยนต ์จึงเสนอชุดพกัลมเป็นการส ารองความดนัลมเพื่อให้เคร่ืองยนตท์ างานอยา่งต่อเน่ือง และ
ส่งก าลงัโดยสายพานไปหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัขนาด 60 แอมแปร์ ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาด 12 โวลต ์โดยการพฒันาทุ่นของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัไดแ้ก่การติดตั้งแม่เหล็กถาวรเพื่อ
สร้างกระแสไฟฟ้าในรอบต ่า น าพลงังานท่ีผลิตไดป้ระจุแบตเตอร่ีขนาด 45 แอมแปร์ในเวลาเฉล่ีย 6 
ชัว่โมง ซ่ึงการประจุไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัขนาด 220 โวลต ์60 แอมแปร์ ใชเ้วลาเฉล่ีย 5 
ชัว่โมงกบัการประจุแบตเตอร่ี โดยเคร่ืองยนต์ใช้พลงังานลมอดัปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้13.2 กิโลวตัตช์ัว่โมงและไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษ                                     
 
ค าส าคัญ: เคร่ืองยนตเ์ล็ก เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบั พลงังาน อุตสาหกรรม ปิโตรเลียม 
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Abstract 
 This article is about the engine that uses compressed air emitted by industries. With 
modification and improvement of engine parts, the small 150 cc one-cylinder engine can use 
compressed air instead of petroleum fuel. The performance of the compressed air engine is 20 
seconds to release air pressure. Within 1-8 bars and 10 seconds to stop wind causes the 
compressed air is not sufficient to run the rotation of the engine is the reserved compressed air 
engine to run the continuously. The power is transmitted by belt to drive the alternator of 12 volt 
60 amperes. The energy produced by the alternator charges the battery of 45 amperes with full 
capacity about 6 hours, the energy produced by the charger does about 5 hours. The alternator, 
driven by compressed air, reduce energy consumption about 13.2 kWh per use and does not 
produce contamination.  
 

Keywords: Alternator, energy, industrial, petroleum, small Engine  
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ทฤษฏี 

 เทคโนโลยยีานยนตก์บัส่ิงแวดลอ้มท่ีน าพลงังานทางเลือกมาใช ้คือเทคโนโลยยีานยนตท่ี์ใช้

อากาศขบัเคล่ือนรถยนต์เน่ืองจากอากาศในบรรยากาศโลกไม่มีมลภาวะ ท่ีเป็นพิษจากการเผาไหม้

ภายในเคร่ืองยนต ์สามารถอดัแรงดนัสูงไดแ้ละเสียค่าใชจ่้ายในกระบวนการอดัต ่ามาก เป็นพลงังาน

ทางเลือก (มูลนิธิพลงังานพลงังานเพื่อนส่ิงแวดล้อม,2557) พฤติกรรมการอดัอากาศ สะอาด 

ปลอดภยั ง่าย และมีประสิทธิภาพ ไม่มีอนัตรายและควนัไอเสียท่ีเป็นอนัตราย เม่ืออากาศท่ีความดนั

บรรยากาศถูกบีบอดัโดยเคร่ืองอดัอากาศค่าความดนับรรยากาศเปล่ียนแปลงท่ี 1 บาร์ จนถึง 414 

บาร์ จะเป็นไปตามกฎอุณหพลศาสตร์ โดยความดนัแปรผนัตรงกบัอุณหภูมิตามกฎของบอยล์และ

เม่ืออุณหภูมิคงท่ีความดันแปรผกผนักับปริมาตรของก๊าซนั้น ๆ หรือผลคูณของความดันและ

ปริมาตรก๊าซมีค่าคงท่ีเสมอและจาก กฎของชาร์ล เม่ือความดนัคงท่ี ปริมาตรจะแปรผนัตรงกบั

อุณหภูมิของก๊าซนั้น ๆ หรือผลหารของปริมาตรกบัอุณหภูมิมีค่าคงตวัเสมอเม่ือก าหนด ให้ V1 คือ

ปริมาตรของก๊าซ T1 คืออุณภูมิของก๊าซและให้ V2 คือปริมาตรของก๊าซ T2 คืออุณภูมิของก๊าซพบวา่ 
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   เม่ือพิจารณาความดนัปริมาตรและอุณหภูมิพบวา่ 
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  (Abhisar Mehra ,2012)

การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียมก่อให้เกิดมลพิษจึงจ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียง เพื่อหา

พลงังานทางเลือกโดยใช้พลงังานลมอดัปล่อยทิ้งเป็นพลงังานทดแทนซ่ึงมีขอ้ดีคืออุณหภูมิของ

เคร่ืองยนต์ท างานใกล้เคียงกบัอุณหภูมิส่ิงแวดล้อมไม่เกิดการน็อค (knock) ของเคร่ืองยนต์ การ

ท างานของเคร่ืองยนต์จึงราบเรียบ และช้ินส่วนเกิดการสึกหรอน้อยมาก ไม่จ  าเป็นตอ้งมีระบบจุด

ระเบิด ระบบฉีดเช้ือเพลิงและระบบระบายความแก่ร้อนเคร่ืองยนต ์(B. S. PATEL,2011) 

วตัถุประสงค์ 

 ท าการศึกษาเคร่ืองยนตท่ี์ใชพ้ลงังานลมอดัปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อน ามาใช้

แทนเช้ือเพลิงปิโตรเลียมในการผลิตพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต ์และน าพลงังานท่ีไดป้ระจุ

ลงแบตเตอร่ีขนาด 45 แอมแปร์ในเวลา 6 ชั่วโมง และท าการพฒันาและปรับปรุงช้ินส่วนของ

เคร่ืองยนตอ์เนกประสงคข์นาดเล็กจ านวน 1 สูบขนาด 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cc.) ท่ีใชพ้ลงังาน

ลมอดัปล่อยทิ้งท่ีมีความดนั ตั้งแต่ 1-8 บาร์ทดแทนเช้ือเพลิงเหลว เพื่อเทียบกบัการประจุไฟฟ้าจาก

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบั 220 โวลต ์60 แอมแปร์  
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วธีิการด าเนินวจัิย 
 เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์หรือเคร่ืองยนต์เล็กขนาดไม่เกิน 10 แรงมา้ มีหลกัการท างาน 4 
จงัหวะดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เม่ือเคร่ืองยนต์ท างานจะถ่ายทอดก าลงั ท่ีได้ไปยงัช้ินส่วนและระบบ
ต่างๆ เช่น ส่งไปท่ีลอ้ เพลา และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เคร่ืองป่ันไฟฟ้า หรือป๊ัมน ้ า
เป็นตน้ 
 เคร่ืองยนตอ์เนกประสงคป์ระกอบดว้ย (ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์, 2557)  
 - หมอ้กรองอากาศ (Air cleaner) ท าหนา้ท่ีกรองฝุ่ นผงและส่ิงสกปรกในอากาศ ก่อนท่ีจะ
เขา้กระบอกสูบไดแ้ก่ใชก้รองอากาศแบบเปียก 
  - ท่อไอเสีย (Exhaust manifold) คือช้ินส่วนภายนอกเคร่ืองยนตท่ี์ต่อระหวา่งทางออกของ
วาลว์ไอเสียกบัท่อและเป็นช่องทางผา่นของก๊าซไอเสียท่ีถูกขบัออกมาจากกระบอกสูบ 
 - ท่อไอดี (Intake manifold) คือชุดท่อน ้ามนักบัอากาศท่ีไหลมาจากคาร์บูเรเตอร์เขา้สู่ห้อง
เผาไหม ้
 - คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) ท  าหนา้ท่ีผสมน ้ามนัและอากาศใหก้ลายเป็นไอ 
 - ฝาสูบ (Cylinder head) คือส่วนท่ีอยูด่า้นบนสุดของเคร่ืองยนตท์ าหนา้ท่ีปิดส่วนบนของ
เคร่ืองและเป็นท่ีตั้งของหวัเทียนและชุดล้ินไอดี ล้ินไอเสีย  
 - วาล์ว (Valve) คือล้ินเปิดและปิดให้ก๊าซเขา้และออกจากกระบอกสูบตามจงัหวะการ
ท างานของเคร่ืองยนต ์โดยเคร่ืองยนตส์องจงัหวะใชช่้อง (Ports) ท่ีผนงักระบอกสูบ แทนระบบล้ิน  
 - เพลาลูกเบ้ียว (Camshaft) คืออุปกรณ์ควบคุมล้ินเปิดและปิดไดต้ามจงัหวะการทางานของ
เคร่ืองยนต ์ประกอบดว้ยลูกเบ้ียวไอดี และลูกเบ้ียวไอเสีย ซ่ึงท าหนา้ท่ีเปิดล้ินไอดีและล้ินไอเสีย 
 - ลอ้ช่วยแรง (Flywheel) คือลอ้ช่วยแรงของเคร่ืองยนตมี์ขนาดอเนกประสงค์ เป็นอุปกรณ์
สะสมแรงเฉ่ือยของเคร่ืองยนตใ์นจงัหวะระเบิด ท าใหเ้คร่ืองยนตห์มุนราบเรียบ  
 - เพลาสมดุลเคร่ืองยนต ์(Counter shaft) คือเคร่ืองสลายแรงเฉ่ือย และลดการสั่นสะเทือน
ของเคร่ืองยนต ์
 - หวัเทียน (Spark plug) คืออุปกรณ์ท่ีใหป้ระกายไฟฟ้าส าหรับจุดระเบิดเคร่ืองยนตก์๊าซโซ
ลีน  
 - คอยลจุ์ดระเบิด (Ignition coil) คืออุปกรณ์สร้างกระไฟฟ้าแรงดนัสูงส่งไปยงัหวัเทียนเพื่อ
จุดประกายไฟในหอ้งเผาไหม ้ 
 เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์จดัเป็นเคร่ืองยนต์สันดาปท่ีใช้เช้ือเพลิงปิโตรเลียม และการลุก
ไหมภ้ายในกระบอกสูบ ไอเสียหรือมลพิษ ท าให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมสภาพ ดงันั้นการใช้พลงังาน
ทางเลือกจึงมีส่วนในการแกไ้ขปัญหาขา้งตน้เร่ิมจากการส ารวจหาแหล่งพลงังานลมอดั ปล่อยทิ้ง
เกินความจ าเป็นของโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ท าการทดสอบแรงดนัท่ีปล่อยทิ้งเวลานานเพียงพอ
กบัความตอ้งการของเคร่ืองยนตท่ี์จะน าลมอดัพลงังานลมอดัปล่อยทิ้งมาทดแทน  
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 เคร่ืองยนต์ท่ีใช้ลมอดัจากโรงงานอุตสาหกรรม เสนอใช้เคร่ืองยนต์เอนกประสงค์ ขนาด 
5.5 แรงมา้ รุ่น GX160T2 QTN 1 สูบ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงน ้ ามนัเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ และผูว้ิจยัท าการ
เปล่ียนช้ินส่วนเคร่ืองยนตใ์หเ้หมาะสมกบัวจิยัวตัถุประสงคป์ระกอบดว้ย:   
  - การเปล่ียนฝาสูบ 
  - การถอดชุดกลไกวาลว์ไอดี-ไอเสีย 
  - การถอดชุดการส่งก าลงัเพลาลูกเบ้ียวและชุดเพลาสมดุลเคร่ืองยนตอ์อก 
  - การถอดชุดช้ินส่วนภายนอกเคร่ืองยนต์ ระบบเช้ือเพลิงทั้งระบบ ระบบไอเสีย 
ระบบไอดีและลอ้ช่วย 
  - ฝาสูบพร้อมติดตั้งวาลว์เร่งระบาย (Quick Exhaust Valve) 
  - วาล์วโซลินอยล์ (Solenoid) 3/2 แบบโรลเลอร์ (Roller) พร้อมสปริง เพื่อให้เพลา
ลูกเบ้ียวปิดและเปิดวาล์วควบคุมลมอดัเขา้ไปในกระบอกสูบของเคร่ืองยนต์แทนระบบจุดระเบิด 
  
  - อตัราการไหลของลมอดั 2-8 บาร์  
  - ลอ้ขบัส่งก าลงัดว้ยสายพาน เพื่อไปหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัเพื่อผลิตไฟฟ้า
กระแสตรง 12โวลต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 เคร่ืองยนตอ์เนกประสงค ์
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ภาพท่ี 2 เคร่ืองยนตท่ี์ท าการติดตั้งพร้อมกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 วาลว์โซลินอยล ์3/2 ส าหรับควบคุมทิศทางลม (วาลว์ควบคุมทิศทาง, 2557) 
  

 วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional control valve) มีหนา้ท่ีเลือกทิศทางการไหลของลมอดั
ให้ไป ตามทิศทางท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเพื่อให้อุปกรณ์ท างาน เช่นกระบอกสูบลม มอเตอร์ลม สามารถ
ท างานได ้และเคล่ือนท่ีในทิศทางท่ีถูกตอ้ง โดยใชห้ลกัการเปิด - ปิดลมอดัจากรูลมหน่ึงไปยงัรูลม
อีกรูหน่ึง จ านวนรูลมอดัของวาล์วควบคุมทิศทางมีอยูห่ลายแบบ เช่น 2รู 3รู 4รูและ5รู สัญลกัษณ์
ของวาลว์แสดงถึงหนา้ท่ีการท างาน ไม่ไดแ้สดงถึงโครงสร้างภายใน โดยเขียนแทนดว้ยรูปส่ีเหล่ียม
จตุัรัส ภายในจะมีเส้นและลูกศรแสดงทิศทางการไหล และก าหนดสัญลกัษณ์ของรูท่ีวาลว์ 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดของวาลว์โซลินอยด์ 3/2 ( ท่ีมา: //www.mscdirect.com/product/details/ 
78261641) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการวจัิย 
 1.ความช้ืน (Humidity) 
  ความช้ืน คือปริมาณของน ้ าท่ีมีอยู่ในอากาศ ซ่ึงสามารถและกลัน่เป็นหยดน ้ าได้
ข้ึนอยู่กับอุณหภูมิและสภาวะของอากาศในเวลานั้นๆค่าความช้ืนสัมพนัธ์มีหน่วยเป็น ร้อยละ 
ความช้ืนจึงแสดงถึงปริมาณไอน ้าในอากาศและมีอิทธิพลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศได้
อยา่งรุนแรงหรือท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพลมฟ้าอากาศความช้ืนของอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูค่วามดนัและอุณหภูมิดงั แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าความช้ืนของลมอดัม่ีปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแหง้ (°C) เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก (°C) ความช้ืน ( %) 

25 23 84 

25.5 24 87.5 

25 23.5 88 

25 23.5 88 

25 24 92 
 

 เคร่ืองมือวดัความช้ืนกระเปาะเปียกและกระเปาะแหง้ทั้ง 2 ชนิด บนัทึกค่าห่างกนั 20 
นาที ผลท่ีไดมี้ตวัอยา่งค่าความช้ืนของลมอดัปล่อยทิ้งสูงถึงร้อยละ 92 ท่ีอุณหภูมิ 25 เซลเซียส (°C) 
 

รายการ ขอ้ก าหนด 
ประเภทการท างาน ควบคุมจากภายนอกแบบกระท าโดยตรง 
พิสยัของความดนั  127 บาร์ 
อุณหภูมิแวดลอ้ม -20 ถึง 70 °C 
ชนิดวาลว์ วาลว์ควบคุม3/2 ทิศทาง แบบสปริง 
ขนาดรูท่ีลมเขา้ออก 1/8"   
ชนิดน ้ ามนัหล่อล่ืน ไม่ตอ้งใช ้
ชนิดของวตัถุใชท้ าตวัอุปกรณ์ อลูมิเนียม 
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 จากการวดัดว้ยมาตรวดัลม (Anemometer) ผลท่ีไดใ้นภาพท่ี 4 แสดงค่าความเร็วลมท่ี
ปล่อยทิ้งในเวลา 20 วนิาทีมีความเร็ว สูงสุด 56 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (Km/hr) 

 

 
 
ภาพท่ี 4 การทดสอบความเร็วลมท่ีปล่อยท้ิงเป็นเวลา 25 วนิาทีต่อคร้ัง 

  

 เน่ืองจากปริมาณลมอดัปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีช่วงเวลาการปล่อยทิ้ง
ประมาณ 20 วนิาที แรงดนัลมอดัส่วนเกินในระบบสูงสุด 8 บาร์และก าหนดการหยุดปล่อยลมอดั
ทนัที 10 วนิาทีจากนั้นจึงปล่อยลมทิ้งอีกคร้ังโดยท่ีผูว้จิยัสร้างถงัพกัลมจ าลองแบบหลายหอ้งจาก
ขวดน ้าอดัลมขนาด 2 ลิตร ดงัแสดงในภาพท่ี 5 เพื่อชดเชยแรงดนัลมอดัท่ีหายไปในช่วงเวลาการ
หยดุปล่อยลมอดั 
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ภาพท่ี 5 ถงัพกัลมจ าลองแบบหลายหอ้ง 

 ผลการทดสอบพกัลมจ าลองแบบหลายหอ้งจากขวดน ้าอดัลมขนาด 2 ลิตรแสดงในภาพท่ี 
6 โดยการอดัลมท่ีมีช่วงความดนั 2-8 บาร์ในช่วงการทดสอบแลว้ปล่อยลมอดัทิ้งพร้อมจบัเวลาใน
ช่วงเวลาการกักเก็บลมอดัจึงมีแรงดันท่ีใช้เพียงพอให้กับเคร่ืองยนต์ลมหมุนต่อเน่ืองเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองในการประจุแบตเตอร่ี 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงระยะเวลาการจ่ายลมจากถงัพกัลมจ าลอง 
   

 จากการทดสอบเคร่ืองยนตล์มอดัปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ี 2-8 บาร์ โดยไม่มี
ภาระโหลดกระท าต่อเคร่ืองยนตใ์นการหมุน แสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 การทดสอบการหมุนของเคร่ืองยนตโ์ดยไม่มีภาระโหลด 

 ทดสอบการหมุนของเคร่ืองยนต์กับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลับผลทดสอบได้ว่าเม่ือ
เคร่ืองยนตห์มุนท่ี 345 รอบต่อนาที (rpm) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัผลิตแรงดนัไฟฟ้าได ้11โวลตแ์ละ 
เม่ือเพิ่มปริมาณความดนัลมอดั ให้กบัเคร่ืองยนตค์วามเร็วรอบจะเพิ่มข้ึนและผลิตแรงดนัไฟฟ้าจะ
เพิ่มข้ึนเป็น 12 โวลตจ์นรอบการหมุนของเคร่ืองยนตเ์พิ่มเป็น 973 รอบต่อนาทีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
สลบัผลิตกระแสไฟฟ้าได ้12 โวลต ์แสดงในภาพท่ี 8 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 การทดสอบการหมุนของเคร่ืองยนตก์บัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบั 
  
สรุป 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก การท างาน 4 
จงัหวะ จ านวน 1 สูบขนาด 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผูว้ิจยัปรับปรุงและเปล่ียนช้ินส่วนเคร่ืองยนต์
เพื่อใช้พลังงานลมอดัปล่อยทิ้ง แทนเช้ือเพลิงปิโตรเลียม จึงไม่ก่อให้เกิดไอเสียและมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อมและยงัประหยดัค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานการควบคุมความดนัลมอดัโดยชุด Pneumatic 
Regulator ใหเ้คร่ืองยนตท์ างานในรอบความดนั 4 ถึง 6 บาร์ หมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัขนาด 60 
แอมแปร์เพื่อสร้างไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และน าพลงังานท่ีผลิตไดป้ระจุแบตเตอร่ีขนาด 45 
แอมแปร์ใช้เวลาเฉล่ีย 6 ชัว่โมง ในขณะท่ีเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์
ขนาดเคร่ือง 60 แอมแปร์ท่ีใช้เวลาในการประจุ 5 ชัว่โมงจ าเป็นตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้าถึง 13.2 
กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อคร้ังโดยเสียค่าไฟฟ้า 99 บาท  
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อภิปรายผล 
 จาการทดลองเคร่ืองยนต์โดยใช้ลมอดัท่ีปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมน ามาใช้แทน
น ้ ามนัปิโตรเลียมลดการใช้เช้ือเพลิงเป็นการน าพลงังานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อมลพิษเป็น
แนวคิดทางเลือกใหม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองยนตต์น้แบบ วดัแรงมา้ ประสิทธิเคร่ืองยนต ์ (P Yadav. 
and Bharat Raj Singh ,2011).และสามารถน าเคร่ืองยนตข์องรถจกัรยานยนตส่ี์จงัหวะมาพฒันาใช้
ลมอดัเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบ รอบการหมุน แรงบิด แรงมา้ (Abhisar Mehra ,2012) เป็น
แนวทางการน าเอาพลังงานท่ีได้จากเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ลมอดัมาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลับขนาด 60 
แอมแปร์สร้างไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ น าพลังงานท่ีผลิตได้ประจุเข้าแบตเตอร่ี ขนาด 45 
แอมแปร์เวลาเฉล่ีย 6 ชัว่โมง โดยเปรียบเทียบกบั เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั 220 
โวลต์ขนาดเคร่ือง 60 แอมแปร์ท่ีใช้เวลาในการประจุ 5 ชั่วโมงตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้าถึง 13.2 
กิโลวตัต์ต่อชัว่โมงต่อคร้ังโดยรวมเสียค่าไฟฟ้า 99 บาทดงันั้นการทดลองจึงเป็นการน าพลงังานท่ี
เหลือใช ้ลดการใชพ้ลงังาน และไม่ก่อมลภาวะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 
  - ควรปรับเปล่ียนช้ินส่วนเคร่ืองยนตอ์เนกประสงค ์ใหห้มุนโดยใชค้วามดนัลมอดั
ต ่ากวา่ 2 บาร์ 
  - ควรส ารวจหาแหล่งลมอดัปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความดนัปล่อย
ทิ้งคงท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
  - การหาแหล่งลมอดัปล่อยทิ้งท่ีมีความช้ืนนอ้ย หรือเป็นลมอดัท่ีไม่มีน ้าผสม 
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การศึกษาปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมในการเลอืกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 

 
วชัิย นันท์ธนทรัพย์     

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตสาทร

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง พฤติกรรม

การเลือกผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภค ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคใน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีเขตสาทร กรุงเทพมหานครซ่ึง

ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนโดยใช้วิธีให้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี อตัราส่วน

ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติไคสแควร์  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เพศชายมี  อายุ 41 ปีข้ึนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

15,001 – 20,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดพบว่าบริโภคให้ความส าคญักบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากรองลงมาคือดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและดา้นราคามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยู่

ในระดับมาก พฤติกรรมการเลือกผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคพบว่า สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง คือ ซ่อมแซมระบบประปาใหส้มบูรณ์มากท่ีสุด บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง

คนเดียวมาก ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือไม่แน่นอน มาก  สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างแขวงทุ่งวดั

ดอนมากท่ีสุด  ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่อยา่งไรพบวา่ ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่เม่ืออุปกรณ์เดิมเสียหายหรือ

ช ารุดมากท่ีสุด อาชีพของผูซ้ื้อ คือ ผูรั้บเหมา / ช่างมากท่ีสุด  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างบางดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมและ

รายด้านไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมทาง
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การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างบางดา้นอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเลือกซ้ือ วสัดุก่อสร้าง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร     
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Abstract 
 The purposes of this study were to investigate 1) personal factor of construction material 
consumers; 2) marketing mix factor of construction material suppliers; 3) behavior on selection of 
construction material purchase; 4) relationship between personal factor and marketing mix factor; 
and 5) relationship of construction material purchase among consumers in Sathorn District, 
Bangkok. An infinite population of the study was consumers on construction material purchase in 
Sathorn District, Bangkok, with a sample group of 400. A questionnaire was used in the study. 
Data were analyzed into frequency, percentage, mean, standard deviation, and a Chi-square test. 

The findings revealed that most consumers were male, aged above 41, having a monthly 
income of 15,001-20,000 baht. Overall marketing mix factor was at a high level. When inspecting 
at individual aspects, it was found that the distributing channel aspect was rated the highest, 
followed by marketing promotion, and pricing aspects (all at a high level). Regarding selection on 
a purchase of construction material, it was found that the significant factors to purchase included 
to repaira water supply system, self-decision influenced on their purchase, no specific time in 
purchasing construction materials, a purchase was done in ThungWat Don subdistrict, and most 
of buyers were contractors. The hypothesis testing revealed that personal factors of sex, age, and 
monthly income significantly related to construction material purchasing behavior at .05 level. 
Overall marketing mix factor, and individual aspects of product, pricing, distributing channel, and 
marketing promotion, significantly related to some aspects of construction material purchasing 
behavior at .05 level. 
 
Keywords: Purchasing Behavior, Construction Material, Sathorn District, Bangkok 
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บทน า  
 สถานการณ์ทางการตลาดโดยรวมในปี พ.ศ. 2556  การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง  มี
อตัราเจริญเติบโตทีดีพอสมควรและคาดว่าถึงส้ินปี 2557 จะดีข้ึนอีกอา้งอิงจากสถิติของสรรพกร
พื้นท่ีเขตสาทรท่ีไดเ้ก็บภาษีของร้านคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างในพื้นท่ีเขตสาทร จากการ
เสียภาษีของร้านคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างก็ท าให้เรารู้วา่จะมีการเจริญเติบโตท่ีดี ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าผูม้าใช้บริการซ้ือผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างท่ีมีมากเพราะพื้นท่ีในเขตสาทรปัจจุบนัมีการ
ก่อสร้างอยูห่ลากหลาย เช่นคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมน้ท ์ส านกังานต่างๆ ขอ้มูลเหล่าน้ีขอสอบถาม
ไดจ้ากส านกัเขตสาทรฝ่ายโยธาจะมีรายละเอียดต่างๆท่ีผูข้อใบอนุญาตก่อสร้าง ถา้เป็นอาคารสูงกวา่ 
5 ชั้นข้ึนไปก็จะตอ้งขอจากส านกัโยธากรุงเทพมหานครโดยตรงซ่ึงขอดูไดจ้ากการขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง  
 ปัจจุบนัร้านคา้วสัดุก่อสร้างยงัคงมีแต่ร้านคา้ดั้งเดิม อีกทั้งยงัจ  าหน่ายแต่สินคา้แบบเดิม ซ่ึง
ปัจจุบนัในพื้นท่ีเขตสาทรไดมี้การขยายตวัของประชากรเพิ่มข้ึนอย่างมาก จึงท าให้ความตอ้งการ
ของสินคา้ก็มีเพิ่มข้ึน แต่ในทางกลบักนัจ านวนสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายในร้านคา้แบบดั้งเดิมไม่เป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากไดมี้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเกิดข้ึนมากมาย ทั้งรูปทรงผลิตภณัฑ์ คุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ สถานท่ีจดัจ าหน่าย รวมไปถึงราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ในบริเวณการจ าหน่าย
สินคา้วสัดุก่อสร้างแถวชานเมือง มีร้านคา้วสัดุก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนใหม่จ  านวนมาก เน่ืองจากการ
เจริญเติบโตของท่ีอยู่อาศยั ท าให้มีผูจ้  าหน่ายสินค้าไปลงทุนเปิดร้านค้า และปัจจุบนัร้านค้าท่ีมี
รูปแบบท่ีผูบ้ริโภครู้จกัเป็นอยา่งมากก็ไดเ้กิดข้ึน เช่น โฮมโปร โฮมมาร์ท เป็นตน้    
 ดงันั้นผูท้  าการวิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์วสัดุ
ก่อสร้างในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผูท้  าการวิจยัหวงัว่าผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างในประเทศไทยซ่ึงสามารถน าผลวิจยัไปใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนปรับปรุงและบริการให้สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อยา่งแทจ้ริงไดอี้กทางหน่ึง 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตของเน้ือหา ผูว้ิจยัไดท้  าการจดัการขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาโดยก าหนดเป็น
ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์วสัดุ
ก่อสร้าง โดยจะท าการศึกษาผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างเฉพาะ ท่อพีวีซีและอุปกรณ์ท่อ กาวทาท่อพีวีซี
มาตรวดัน ้า(มมิเตอร์) ยาแนว ชุดฝักบวัอาบน ้าและก๊อกน ้า  

2 .  ประชากร ท่ี ใช้ ในการวิ จัยค ร้ั ง น้ี  คื อ  ประชาชน ท่ีอาศัย ในพื้ น ท่ี เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในพื้นท่ีเขตสาทร
จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญ 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายแุละ 
อาชีพ ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะตวัเลือกให้เลือกตอบ  

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในเขตสาทร

กรุงเทพมหานครท่ีก าหนดค าตอบใหเ้ลือก  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีเขต จ านวน 400 ตวัอยา่งโดยแยกตามแขวง ซ่ึงแบ่งเป็น 
แขวงทุ่งวดัดอน แขวงยานนาวา และแขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงละ 133 ชุดจากนั้นจึงน ามารวบรวม
ขอ้มูลและตรวจสอบความสมบรูณ์ก่อนประมวลผลขอ้มูลต่อไป 
วธีิการทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ท่ีใช้ร่วมกนัคือ สถิติเชิงพรรณนา คือ การอธิบายข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมได ้โดยวเิคราะห์แยกตามหวัขอ้ดงัน้ี 
     1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนตวัโดยการแจกแจงความถ่ี อตัราส่วนร้อย
ละและค่าเฉล่ีย 
     2. ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติไคสแควร์ (ม2 – test)  
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สรุปผลการวจัิย  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เพศชายมีจ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 อายุ 41 ปีข้ึนไป 
จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 98 คน คิด
เป็นร้อย 24.5  
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร    

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและดา้นราคามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยู่

ในระดบัมาก   

 3 .   พฤติกรรมการ เลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์วัส ดุ ก่อสร้างของ ผู้บ ริ โภคในเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า  สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ซ่อมแซมระบบประปาให้สมบูรณ์ 

จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5   บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ตนเองคนเดียว 

จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ไม่แน่นอนตามความสะดวก

มากท่ีสุด จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8  สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีแขวงทุ่งวดัดอนมากท่ีสุด 

จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่เม่ืออุปกรณ์เดิมเสียหายหรือช ารุดมาก

ท่ีสุด จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 อาชีพของผูซ้ื้อ คือ ผูรั้บเหมา / ช่างมากท่ีสุด จ านวน 128 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างของผู้บริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านเพศ  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือ

ฝักบวั การซ้ือท่อพีวซีีการซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่อกาวทาท่อสาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างบุคคลท่ีมีส่วน

ในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่อย่างไรและอาชีพของผูซ้ื้อ อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  แต่ในทางตรงกนัขา้มพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือ

ก๊อกน ้ าการซ้ือมิเตอร์น ้ า การซ้ือสายช าระปูนยาแนวและสถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติ 
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ด้านอายุ  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบัการเลือก

ซ้ือก๊อกน ้ าการเลือกซ้ือท่อพีวีซี การเลือกซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่อ  การเลือกซ้ือกาวทาท่อ สาเหตุท่ี

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง  ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง  ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่ อาชีพ

ของผูซ้ื้อ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ในทางตรงกนัขา้มพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือมิเตอร์น ้ าการซ้ือฝักบวั การซ้ือสายช าระและปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือปูนยาแนวสถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือมิเตอร์น ้ า  การเลือกซ้ือสายช าระ การเลือกซ้ือท่อพีวีซี 

การเลือกซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่ในทางตรงกนัขา้มพบวา่

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือมิเตอร์น ้ า  การซ้ือฝักบวั การซ้ือสายช าระ 

การซ้ือปูนยาแนว และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ผลติภัณฑ์วสัดุก่อสร้างของผู้บริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือฝักบวั การเลือกซ้ือปูนยาแนว การเลือกซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง การซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างใหม่ อาชีพของผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่ในทางตรงกนัขา้มพบวา่ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือก๊อกน ้า การเลือก

ซ้ือมิเตอร์น ้า การเลือกซ้ือสายช าระ การเลือกซ้ือท่อพีวซีี การเลือกซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่อ และการ

เลือกซ้ือกาวทาท่อ บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต   

 เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่  
 ด้านผลติภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือก๊อกน ้ า  การเลือกซ้ือฝักบวั สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง บุคคลท่ีมีส่วนใน
การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง อาชีพของผูซ้ื้อ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 แต่ในทางตรงกนัขา้มพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การเลือกซ้ือมิเตอร์น ้าการเลือกซ้ือสายช าระ การเลือกซ้ือท่อพีวีซี การเลือกซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่อ  
การเลือกซ้ือกาวทาท่อ และการเลือกซ้ือปูนยาแนวช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่
อยา่งไรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 ด้านราคา   ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามี

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือฝักบวั  บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างสถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง อาชีพของผูซ้ื้อ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  แต่ในทางตรงกนัขา้มพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือก๊อกน ้า การเลือกซ้ือมิเตอร์น ้า การเลือกซ้ือสายช าระ การเลือกซ้ือท่อพีวีซี 

การเลือกซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่อ การเลือกซ้ือกาวทาท่อ และการเลือกซ้ือปูนยาแนว สาเหตุท่ีซ้ือ

วสัดุก่อสร้างและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัซ้ือวสัดุก่อสร้าง

ใหม่อยา่งไรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือมิเตอร์น ้ า ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง  ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กบัอาชีพของผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่ในทางตรงกนัขา้มพบว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ

เลือกซ้ือก๊อกน ้า การเลือกซ้ือฝักบวั การเลือกซ้ือสายช าระ การเลือกซ้ือท่อพีวซีี การเลือกซ้ืออุปกรณ์ 

ขอ้งอ ขอ้ต่อ  การเลือกซ้ือกาวทาท่อ และการเลือกซ้ือปูนยาแนว สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง บุคคลท่ีมี

ส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด   ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

การส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือฝักบวั สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง ซ้ือวสัดุก่อสร้าง

ใหม่ อาชีพของผูซ้ื้อ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ในทางตรงกนัขา้มพบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

ก๊อกน ้ า การเลือกซ้ือมิเตอร์น ้ า การเลือกซ้ือสายช าระ การเลือกซ้ือท่อพีวีซี การเลือกซ้ืออุปกรณ์ ขอ้

งอ ขอ้ต่อ การเลือกซ้ือกาวทาท่อ การเลือกซ้ือปูนยาแนวและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

การส่งเสริมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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อภิปรายผล 

 จากวัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร อภิปรายจ าแนกเป็นรายด้านดังนี ้ 

ด้านเพศ ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เพศชายมีจ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8  ดงันั้น
จึงสรุปไดว้า่ เพศชาย เลือกซ้ือผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ธนญัญา สุรินทร์ศิริรัฐ (ม2550) ท าการศึกษาประสิทธิผลการส่ือสารทางการตลาด
ของซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ทแม็กซ์(มบริษทั ร้อยเอด็รุ่งเรือง จ ากดั) ในจงัหวดัร้อยเอด็จากการศึกษา
พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

ด้านอายุ ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่อาย ุ41 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน 182 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.5  ซ่ึงสาเหตุของช่วงอายดุงักล่าวน้ีเกิดจาก ผูท่ี้มีอาย ุ 41 ปีข้ึนไป มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์การเลือกซ้ือมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนญัญา สุรินทร์ศิริรัฐ (ม2550) 

ท าการศึกษาประสิทธิผลการส่ือสารทางการตลาดของซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ทแมก็ซ์(มบริษทั ร้อยเอด็

รุ่งเรือง จ ากดั) ในจงัหวดัร้อยเอด็จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่อาย ุ30-40 ปี  

ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 

20,000 บาท จ านวน 98 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย 24.5  ซ่ึงอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในประเทศ

ไทย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 20,000 บาท ถือไดว้า่เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอตัราส่วนในตลาด

มากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนญัญา สุรินทร์ศิริรัฐ (ม2550) ท าการศึกษาประสิทธิผล

การส่ือสารทางการตลาดของซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ทแมก็ซ์(มบริษทั ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง จ ากดั) ในจงัหวดั

ร้อยเอด็จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  

 จากวัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร อภิปรายจ าแนกเป็นรายด้านดังนี ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ภาพรวมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่บริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากรองลงมาคือดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาดและดา้นราคามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โอฬาร ธูปะเตมีย ์(ม2550) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ

ลูกคา้ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในอ าเภอพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 เม่ือพิจารณาจ าแนกรายดา้นอภิปรายไดด้งัน้ี  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ผลการศึกษาพบว่า ผู ้บริโภคให้

ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมในระดบัมากเม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัสินคา้มีตรายี่ห้อหลากหลายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน

ระดบัมากรองลงมาคือ สินคา้ใชง้านง่าย/สะดวกอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ สินคา้มีคุณภาพอยูใ่น

ระดบัมาก และสินคา้มีรูปแบบสวยงามมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ โอฬาร ธูปะเตมีย ์(ม2550) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ร้านจ าหน่าย

วสัดุก่อสร้างในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า

บริโภคให้ความส าคญักบัสินคา้มีตรายี่ห้อหลากหลายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากรองลงมา

คือ สินคา้ใชง้านง่าย/สะดวกอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ สินคา้มีรูปแบบสวยงามอยูใ่นระดบัมาก

และสินคา้มีคุณภาพมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โอฬาร ธูปะเต

มีย ์(ม2550) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างใน

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภค

ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าบริโภคให้ความส าคญักับสถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกในการ

เดินทางมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุดรอลงมาคือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีหลายแห่งอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด รอลงมาคือ มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการอยู่ในระดับมาก และสถานท่ีจัด

จ าหน่ายสวยงาม สะดุดตามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โอฬาร 

ธูปะเตมีย ์(ม2550) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ผลการศึกษาพบว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าบริโภคให้ความส าคญักบัมีการรับประกนั
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สินคา้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ มีการบริการหลงัการขายอยู่ในระดบัมาก 

รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ มีการโฆษณา

สินค้าผ่านส่ือต่างๆอยู่ในระดบัมาก และพนักงานมีความรู้ ความช านาญคอยให้บริการลูกค้ามี

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ โอฬาร ธูปะเตมีย์ (ม2550) 

ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษา พบวา่ลูกคา้ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

การส่งเสรอมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก   

 จากวัตถุประสงค์ที่ 3   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของ
ผู้บริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร อภิปรายจ าแนกเป็นรายข้อดังนี ้ 
 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างพบว่า สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ซ่อมแซม

ระบบประปาให้สมบูรณ์มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนัญญา สุรินทร์ศิริรัฐ (ม2550) 

ท าการศึกษาประสิทธิผลการส่ือสารทางการตลาดของซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ทแม็กซ์(มบริษทั ร้อยเอ็ด

รุ่งเรือง จ ากดั) ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม/

เปล่ียน  

บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างพบว่า บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างตนเองคนเดียวมากท่ีสุด จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ธนญัญา สุรินทร์ศิริรัฐ (ม2550 ) ท าการศึกษาประสิทธิผลการส่ือสารทางการตลาดของซีเมนตไ์ทย

โฮมมาร์ทแม็กซ์(มบริษทั ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง จ ากดั) ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา่ผูท่ี้มีส่วนใน

การตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง  

ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างพบว่า ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ไม่แน่นอน มากท่ีสุด 

จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนญัญา สุรินทร์ศิริรัฐ (ม2550) 

ท าการศึกษาประสิทธิผลการส่ือสารทางการตลาดของซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ทแม็กซ์(มบริษทั ร้อยเอ็ด

รุ่งเรือง จ ากดั) ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา่ จ านวนคร้ังโดยเฉล่ียท่ีซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง 

ปี ละ 2-3 คร้ัง และซ้ือเม่ือวสัดุเก่าช ารุด  

สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างพบว่า สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างแขวงทุ่งวดัดอนมากท่ีสุด จ านวน 

305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกญัญา ตั้งตรงสิทธ์ิ(ม2550) ท าการศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของร้านค้าวสัดุก่อสร้างกรณีศึกษาร้านคา้วสัดุ
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ก่อสร้างท่ีตั้งอยู่ถนนเส้นทางโรจนะในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการ

สนใจเลือกซ้ือสินคา้ของร้านคา้วสัดุก่อสร้างท่ีใกลบ้า้นและสะดวกต่อการขนส่ง  

ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่อยา่งไรพบวา่ ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่เม่ืออุปกรณ์เดิมเสียหายหรือช ารุด

มากท่ีสุด จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนญัญา สุรินทร์ศิริรัฐ 

(ม2550) ท าการศึกษาประสิทธิผลการส่ือสารทางการตลาดของซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทแม็กซ์(มบริษทั 

ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง จ ากดั) ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา่ จ านวนคร้ังโดยเฉล่ียท่ีซ้ือสินคา้วสัดุ

ก่อสร้าง ปี ละ 2-3 คร้ัง และซ้ือเม่ือวสัดุเก่าช ารุด  

อาชีพของผูซ้ื้อพบว่า อาชีพของผูซ้ื้อ คือ ผูรั้บเหมา / ช่าง จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.0  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงกมล งามหิรัญสกุล (ม2550) ท าการศึกษาความคิดเห็นและ

พฤติกรรม การซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขตอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ผูซ้ื้อส่วนใหญ่รู้จกัร้าน

วสัดุก่อสร้างโฮมมาร์ท โดยผูรั้บเหมาก่อสร้างมีสัดส่วนในการรู้จกัร้านวสัดุก่อสร้างโฮมมาร์ทมาก

กวา่ผูซ้ื้อทัว่ไป 

 จากวตัถุประสงค์ที ่4   เพือ่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
เลอืกซ้ือผลติภัณฑ์วสัดุก่อสร้างของผู้บริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร อภิปรายจ าแนกเป็นราย
ด้านดังนี ้ 

ด้านเพศ   ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือฝักบวั 

การซ้ือท่อพีวซีีการซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่อกาวทาท่อสาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างบุคคลท่ีมีส่วนในการ

เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่อยา่งไรและอาชีพของผูซ้ื้อ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศิริกาญจน์ รัชตวิศาล(ม2553) ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดักระบ่ีผลการศึกษา พบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ูนซีเมนต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านอายุ  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือก๊อก

น ้า การเลือกซ้ือท่อพีวซีี การเลือกซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่อ  การเลือกซ้ือกาวทาท่อ สาเหตุท่ี ซ้ือ

วสัดุก่อสร้าง การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง  ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง  ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่ อาชีพของ

ผูซ้ื้อ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริกาญจน์ รัชตวิศาล

(ม2553) ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักระบ่ีผลการศึกษา 

พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือมิเตอร์น ้ า  การเลือกซ้ือสายช าระ การเลือกซ้ือท่อพีวีซี 

การเลือกซ้ืออุปกรณ์ ขอ้งอ ขอ้ต่ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ศิริกาญจน์ รัชตวิศาล(ม2553) ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดักระบ่ีผลการศึกษา พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑป์ูนซีเมนต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากวตัถุประสงค์ที ่5   เพือ่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์วสัดุก่อสร้างของผู้บริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือฝักบวั การเลือกซ้ือปูนยาแนว สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง การซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่ อาชีพของผู ้

ซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริกาญจน์ รัชตวิศาล(ม2553)  

ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั

กระบ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายดา้นอภิปรายดงัต่อไปน้ี  
 ด้านผลิตภัณฑ์  ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือก๊อกน ้ า  การเลือกซ้ือฝักบวั สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง บุคคลท่ีมีส่วนใน
การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง สถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง อาชีพของผูซ้ื้อ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริกาญจน์ รัชตวิศาล(ม2553)  ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ปูนซีเมนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มี
ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของผูบ้ริโภคในจังหวดักระบ่ี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านราคา  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือฝักบวั  บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างสถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง อาชีพของผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของศิริกาญจน์ รัชตวิศาล(ม2553)  ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการ
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ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักระบ่ี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือมิเตอร์น ้ า ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง  ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กบัอาชีพของผูซ้ื้ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศิริกาญจน์ รัชตวิศาล(ม2553)  ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั

กระบ่ี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑป์ูนซีเมนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดักระบ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

การส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือฝักบวั สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง ซ้ือวสัดุก่อสร้าง

ใหม่ อาชีพของผูซ้ื้อ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัณยพ์ร 

นัทธี (ม2554) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ประตูพี.วี.ซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์ประตูพี.ว.ีซี. 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์  

 ปัจจัยส่วนบุคคล   ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เพศชาย ท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไปและมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทดงันั้นร้านคา้ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กลุ่มวนัผูใ้หญ่

ท่ีเป็นเพศชาย เช่นมีการอธิบายวิธีการใช้งานเคร่ืองมือท่ีมีลูกคา้ไม่เคยใช้ และควรจ าหน่ายสินคา้

วสัดุก่อสร้างท่ีมีราคาในระดบัปานกลาง  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการซ้ือฝักบวั บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง

อาชีพของผูซ้ื้อ และสถานท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างสูงดงันั้นร้านค้าควรหาสินคา้ อุปกรณ์เก่ียวกบังาน

ประปาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของช่าง โดยมีการแนะน าสินค้าเก่ียวกับการใช้งานวสัดุ

ก่อสร้างท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัการใช้งานให้ผูบ้ริโภค รวมทั้งการเลือกจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีดีมี
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คุณภาพ มียีห่อ้ท่ีหลากหลายใหลู้กคา้เลือกซ้ือตามสภาพเศรษฐกิจและเป็นสินคา้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด

การใชง้านง่ายมีความสวยงามทนัสมยั   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างและอาชีพของผูซ้ื้อในระดบัสูงดงันั้นร้านคา้ควรก าหนดราคาท่ี

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูซ้ื้อรายย่อยและช่างก่อสร้างท่ีมาซ้ือ

สินคา้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภค

ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบั 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง การซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่และอาชีพของผูซ้ื้อในระดบัสูง ดงันั้นร้านคา้

ควรก าหนดช่องทางการจดัหน่ายท่ีหลากหลาย เช่น สั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท์ ทางอินเตอร์เน็ต 

พร้อมบริการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่สามารถเดินทางมาซ้ือดว้ยตนเองหรือไม่สะดวกเก่ียวกบัการ

ขนส่ง  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ผลการศึกษาพบว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างใหม่และอาชีพของผูซ้ื้อในระดบัสูง ดงันั้นร้านคา้ควรส่งเสริมทางการตลาดให้มากข้ึนเพื่อ

แข่งขนักบัห้างจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น จ าหน่ายสินคา้ในราคาต ่ากวา่ราคาในห้าง 

การรวมตวักันของกลุ่มผูค้า้เพื่อสั่งซ้ือสินค้าจากผูผ้ลิตในราคาท่ีต ่าลง การลดราคา การบริการ

แนะน าการใชง้านสินคา้ท่ีลูกคา้ไม่เคยใช ้ใหรู้้และเขา้ใจวธีิการใชง้าน  

 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในคร้ังต่อไป  

 2.1 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัสนใจศึกษาการจ าหน่ายสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ขนาดเล็ก ซ่ึง

เป็นกลุ่มผู ้ค้าท่ีสามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้ในสภาวะการแข่งขันสูง ดังนั้ นศึกษากลยุทธ์การ

บริหารธุรกิจของร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างท่ีมีขนาดเล็ก   

 2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง เปรียบเทียตาม

ขนาดของร้าน  
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การศึกษาปัญหาและข้อจ ากดัด้านนโยบายและกฎหมาย เพือ่สนับสนุนการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุเพือ่จ าหน่ายโดยเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชน 
Study of Policy and legal restrictions to Support Seed Distribution of Local 

Farmers, the Farmers' Groups Farming and Community Enterprise 
 

ศราภา  ศุทรินทร์ 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมุ่งส ารวจสภาพปัญหาเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายของเกษตรกรราย
ยอ่ย กลุ่มเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน และวเิคราะห์ปัญหาดงักล่าวท่ีเป็นผลมาจาก พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช 
พ.ศ.2518 กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเสนอทางออกเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารและการพึ่งพา
ตนเองของเกษตรกร ผลการศึกษาน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายต่อไป ใชว้ิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยการวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์โดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ร่วมกบัขอ้มูลทุติภูมิจากเอกสารต่างๆ ผลการศึกษาวิจยัพบวา่สภาพปัญหาเก่ียวกบัการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายของเกษตรกรมีดงัน้ี 1) เกษตรกรไม่เขา้ใจรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัใน
กฎหมายล าดบัรองต่างๆ ท าให้ปฏิบติัผิดพลาด 2) กระบวนการขอใบอนุญาตปฏิบติัไดย้ากส าหรับ
เกษตรกรผูมี้ทุนนอ้ย 3) การด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีรัฐกลายเป็นเคร่ืองมือกีดกนัเกษตรกรไม่ให้เขา้
สู่ตลาด 4) การด าเนินนโยบายหรือโครงการบางอย่างของรัฐท าให้เกษตรกรไม่สามารถจ าหน่าย
เมล็ดพนัธ์ุพื้นเมืองได ้5) ภาครัฐไม่ไดส้นบัสนุนการปฏิบติัอยา่งจริงจงั มกัเป็นเพียงการรณรงค ์
 
ค าส าคัญ : พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ.2518 การผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่าย  เกษตรกร 
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Abstract 
 This research aimed to explore the current situation and problems of commercial seed 
production by small-scale farmers, the farmers groups and community enterprise. In order to 
analyze such problems which are the result of the Plant Offspring Act B.E.1975 including the 
subordinate legislation and policies; to provide preliminary solutions to support the 
commercial seed production by farmers to strengthen food security and self-reliance of farmers. 
In addition, the results of research will be the basis information for further research and 
development to strengthen the commercial seed production by farmers. The qualitative research 
methods have been used. Primary data collected included focus groups and by identifying the key 
informants to be interviewed, including documentary secondary data as the means to complete the 
research. The results of this research study indicate that the problems of the commercial seed 
production by farmers are as follows: 1) farmers do not understand the details of the procedures 
prescribed in the law and order, so made mistake; 2) licensing process are difficult for farmers 
who have little capital; 3) the legal actions of public officials become market access barriers to 
farmers; 4) the implementation of the public policy or some state projects make the farmers 
cannot sell native seed.; 5) government does not seriously support the practice, most are only 
campaign. 
 
Keyword : The Plant Offspring Act B.E. 2518 (1975), Seed Distribution, Farmers 
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บทน า 
 การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตทางการเกษตรแบบยงัชีพเป็นการท าเกษตรแบบอุตสาหกรรม
ท่ีเนน้กระบวนการผลิตเพื่อให้ไดป้ริมาณมาก ท าให้ระบบเกษตรกรรมเชิงเด่ียวท่ีให้ความส าคญัต่อ
กระบวนการผลิตเติบโตข้ึน แต่มิไดเ้น้นถึงการพฒันาระบบเกษตรกรรมอย่างย ัง่ยืน เกษตรกรเคย
เป็นผูส้ะสมและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุดว้ยตนเองเพื่อใช้เพาะปลูกในฤดูกาลถดัไป ไดเ้ปล่ียนมาพึ่งพา
เมล็ดพนัธ์ุพืชจากหน่วยงานรัฐซ่ึงปรับบทบาทมาเป็นผูด้  าเนินการดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันาพนัธ์ุ
พืชแทนเกษตรกร เม่ือความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุมีมากข้ึน บริษทัเอกชนจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายมากข้ึนตามไปด้วยโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ แต่เมล็ดพนัธ์ุ
ของบริษทัเอกชนนั้นเป็นเมล็ดพนัธ์ุลูกผสม (hybrid seed) ไม่สามารถน าไปปลูกต่อได ้ท าให้
เกษตรกรตอ้งซ้ือเมล็ดพนัธ์ุทุกฤดูกาลเพาะปลูก พืชจากเมล็ดพนัธ์ุดงักล่าวก็มกัตอบสนองต่อปุ๋ย
และสารเคมีก าจดัศตัรูพืชจากบริษทัเจา้ของเมล็ดพนัธ์ุนัน่เอง เม่ือเมล็ดพนัธ์ุเป็นปัจจยัการผลิตท่ี
ส าคญั ภาครัฐจึงไดอ้อก พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช พ.ศ.2518 ควบคุมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อการคา้ เพื่อให้
เกษตรกรได้ใช้พนัธ์ุพืชท่ีดี โดยก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเพื่อรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของเมล็ดพนัธ์ุ ป้องกันการจ าหน่ายพนัธ์ุพืชเส่ือมคุณภาพและปลอมปน รวมถึงการ
โฆษณาเท็จหรือเกินจริงเก่ียวกบัคุณภาพของพนัธ์ุพืช อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตแบบพึ่งพา
บริษทัเอกชนเป็นหลกัน้ีไดพ้ฒันาไปเป็นระบบเกษตรพนัธะสัญญาในท่ีสุด ประกอบกบัโครงการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบับริษทัเอกชนท่ีเขา้มาจดัการเก่ียวกบัปัจจยัการผลิตทางการเกษตร
อย่างเป็นระบบ ท าให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเพาะปลูกน้อยลง ไม่สามารถตดัสินใจเพาะปลูก
เองได ้เกษตรกรจ านวนมากประสบกบัปัญหาหน้ีสินและปัญหาสุขภาพ ท าให้เกษตรกรจ านวนหน่ึง
หันกลบัมาผลิตเมล็ดพนัธ์ุไวเ้พาะปลูกเอง จนสามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและขา้วโพดคุณภาพดี
ออกจ าหน่ายไดใ้นรูปของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน แต่เม่ือเกษตรกรเม่ือเปล่ียนสถานะมา
เป็นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่าย ระเบียบและวิธีปฏิบติัตามพ.ร.บ.พนัธ์ุพืชกลบักลายเป็นอุปสรรค
ต่อเกษตรกร ผูว้ิจยัจึงเกิดค าถามว่าเพราะเหตุใดกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อคุม้ครองเกษตรกรใน
ฐานะผูซ้ื้อเมล็ดพนัธ์ุจึงส่งผลในทางตรงกนัขา้มแก่เกษตรกรในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อ
จ าหน่าย ท าอย่างไรเกษตรกรจึงจะสามารถเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายน้ีเช่นเดียวกนักบั
บริษทัเอกชน ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากกฎหมายดงักล่าว เพื่อน ามา
วิเคราะห์และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอนัเป็นการช่วยเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองและ
ความมัน่คงทางอาหารของเกษตรกร และเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้าง
ความเขม้แข็งในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายโดยเกษตรกรรายยอ่ย กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนต่อไป 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 กรอบแนวคิดของงานวจิยัน้ีก าหนดข้ึนจากปรากฏการณ์ท่ีนโยบายบางประการของภาครัฐ
และกฎหมายกลายเป็นอุปสรรคต่อเกษตรกร โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ 
ได้แก่ ทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะท่ีอธิบายว่า การก าหนดนโยบายจนถึงขั้นตอนการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบติัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลาและทรัพยากรจ านวนมาก ตลอดจนตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ส่วนกฎหมายเป็นผลมาจากการตดัสินใจทางนโยบาย (policy decision-
making) ออกมาเป็นรูปธรรม แต่การน าไปปฏิบติัหรือปรับใชจ้ริงอาจเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลให้
การด าเนินนโยบายไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีคาดหวงั เน่ืองจากการจดัโครงสร้าง
การบริหารงานท่ีแบ่งระบบราชการออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ินมีการทบัซ้อนกนั
ของอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานในเขตพื้นท่ีเดียวกนั ตลอดจนฐานคิด และจารีตประเพณีของ
การปฏิบติัต่างๆ ลว้นก่อให้เกิดปัญหาในเชิงโครงสร้าง เกิดสภาพของการกระจดักระจายทางการ
บริหารหรือท่ีอเนก เหล่าธรรมทศัน์ เรียกวา่ ‘การรวมศูนยอ์  านาจแบบกระจดักระจาย’ (fragmented 
centralization) ซ่ึงเป็นเป็นสาเหตุของการปฏิบัติงานท่ีไม่สอดคล้องหรือขัดแยง้กันเองของ
หน่วยงานรัฐ ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จและความลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั ในการท าความ
เขา้ใจสภาพการณ์หรือปัญหาของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจขั้นตอน
และโครงสร้างเหล่าน้ีด้วย ธีรพฒัน์ องัศุชวาล ได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกับการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบติัโดยวิเคราะห์ผา่นอุปสรรค 5 ประการส าคญั ดงัน้ี 1) ปัญหาทางดา้น
สมรรถภาพขององคก์ร ซ่ึงอาจโยงถึงปัจจยัท่ีตอ้งค านึง ไดแ้ก่ บุคลากร เงินทุน รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย 2) ปัญหาทางดา้นการควบคุม ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถในการวดัความกา้วหน้าหรือผลการปฏิบติัของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 3) 
ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปล่ียนแปลง 4) ปัญหาทางด้านอ านาจและ
ความสัมพนัธ์กบัองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ 5) ปัญหาทางดา้นการสนบัสนุนและความผกูพนัของ
องค์กรหรือบุคคลส าคญั โดยปัญหาเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ มากมายซ่ึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินนโยบาย  ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจึงได้น าปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัตามแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวมาวางกรอบแนวทางการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของการน านโยบายและกฎหมาย (ซ่ึงเป็นผลมาจากการตดัสินใจทางนโยบาย) ไปปฏิบติั แต่อยา่งไร
ก็ดี การศึกษาวิจยัน้ีใชว้ิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมิไดย้ึดทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงเป็น
กรอบการศึกษาโดยเฉพาะ แต่ปรับเปล่ียนไปตามสภาพการณ์ท่ีปรากฎในแต่ละช่วงเวลา และใน
บางช่วงเวลาของกระบวนการศึกษาวจิยัก็ไม่ไดย้ดึแนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงเลย 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1) ส ารวจสภาพปัญหาการผลิตเพื่อจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุของเกษตรกรรายยอ่ย กลุ่มเกษตรกร 
และวสิาหกิจชุมชน 
 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาดงักล่าวเช่ือมโยงกบั พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช พ.ศ.2518 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อนัส่งผลในลกัษณะเป็นขอ้จ ากดัทางกฎหมายในการ
ผลิตเพื่อเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่ายโดยเกษตรกร รายยอ่ย กลุ่มเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน 
 3) เพื่อเสนอทางออกเบ้ืองตน้ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาวจิยัปรากฏการณ์ทางสังคม โดยใชว้ธีิวทิยาการวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการวธีิการสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นหลกั และวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกบุคคลท่ีเป็นหลกั (key person) โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง ร่วมกบัขอ้มูลทุติภูมิจากเอกสาร
ต่างๆ (documentary analysis) โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เน้ือหาโดยการ
ตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 
 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ เกษตรกรรายยอ่ย กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในเขต
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่าย และเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐรวมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล จดัการ สนบัสนุนและส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่าย รวมถึงนกัวิชาการท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญและผูรู้้ในเชิงนโยบายและกฎหมายใน
เร่ืองดงักล่าว 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งเพื่อลดจ านวน
ประชากร แลว้ส ารวจศึกษาจากประชากรในกลุ่มนั้นๆ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเลือกตวัอยา่งแบบยึดจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาเป็นหลกั ไม่ใช่เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทน แต่เพื่อให้ไดต้วัอยา่งท่ีเหมาะสม
กบัแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัน้ี (key informants) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือก
จึงเป็นตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์มากหรือมีความรู้ในเร่ืองท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษามากกวา่คนทัว่ไป 
 กลุ่มตวัอยา่งแรก ไดแ้ก่ เกษตรกรรายยอ่ย กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนจากภาคเหนือ
, ภาคกลาง, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีสอง ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าเกษตร
อินทรีย ์ไดแ้ก่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช กรมส่งเสริมการเกษตร, ศูนยว์ิจยัขา้ว, ศูนยว์ิจยัพืชไร่, ส านกังาน
เกษตรจงัหวดั, สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์เกษตรพฒันา, สหกรณ์เกษตรย ัง่ยืน, สหกรณ์เกษตร
อินทรีย,์ โครงการหลวง และสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.)  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีสาม ไดแ้ก่ นกัวชิาการดา้นการเกษตร, ดา้นเศรษฐศาสตร์ และดา้นกฎหมาย 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเป็นหลกั 
(key person) อีกคร้ังจากกลุ่มตวัอย่างทั้งสามโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและยนืยนัน ้าหนกัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 
 วธีิการเก็บขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
 1. การส ารวจรวบรวมสภาพปัญหาและการศึกษานโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
ไดแ้ก่ 1) งานวิจยัดา้นนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัผลิตเพื่อเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่าย 2) นโยบายท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลิตเพื่อเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่ายโดยเกษตรกร ไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) แผนพฒันาการเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) และนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และมติ
คณะรัฐมนตรี 3) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช พ.ศ.2518 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชต้นเองเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรม 
 2. การส ารวจรวบรวมสภาพปัญหาโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผูว้ิจยั
ใชเ้คร่ืองมือแบบบนัทึกประเด็นการสนทนา ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป และเทปบนัทึกเสียงเพื่อหาขอ้สรุป
ความคิดเห็นของผูรู้้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยการจดักลุ่มสนทนา ประมาณ 15 - 20 คน 5 คร้ัง ตาม
ประเภทและภูมิภาคท่ีกลุ่มเป้าหมายอาศยัอยู่ โดยไดก้ าหนดประเด็นไวล่้วงหน้า เพื่อระดมความ
คิดเห็นและส ารวจสภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  
 3. วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเป็นหลัก (key person) ผูว้ิจยัใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยเพิ่มน ้าหนกัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการการสนทนากลุ่ม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขอ้มูลด้านนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม และจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีจะถูกน ามาวิเคราะห์ในเชิงเน้ือหา (content analysis) โดย
จะใชก้ารสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (induction) โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แต่ไม่ใช้
ทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงเป็นหลกัหรือแนวทางในการพิจารณาปรากฏการณ์ เน่ืองจากไม่ทราบวา่ทฤษฎี
ท่ีศึกษามานั้นจะตรงกบัทศันะการมองของกลุ่มตวัอยา่งหรือไม่ ประกอบการการสร้างสรรคข์อง
ผูว้ิจยัเองอีกส่วนหน่ึง แลว้น ามาสร้างเป็นขอ้สรุปเชิงนามธรรมท่ีเรียกวา่สมมุติฐานชัว่คราว ผูว้ิจยั
จะวิเคราะห์ขอ้มูลโดยกระท าไปพร้อมกบักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และกระท าไปตลอด
ระหวา่งการเก็บขอ้มูลจนกวา่จะไดข้อ้สรุปผลการวเิคราะห์ 
 โดยผูว้ิจยัเร่ิมตน้จากการเก็บขอ้มูล แลว้น าสมมุติฐานชัว่คราวมารองรับขอ้มูลเพื่อน าไปสู่
การยอมรับหรือปฏิเสธ ตลอดจนการสร้างหรือปรับแกส้มมุติฐานใหม่ข้ึนมาแทนท่ี โดยมีขั้นตอน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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 ขั้นท่ี 1 การใชแ้นวคิด ทฤษฎี และการสร้างกรอบแนวคิดหรือสมมุติฐานชัว่คราวส าหรับ
การวิเคราะห์ ลกัษณะของกรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจยัสร้างจะมาจากหลายๆ แนวคิด  ทฤษฎี ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นสหสาขาวิชา แลว้สรุปกรอบแนวคิดโดยใช้ขอ้มูลจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงค่อนขา้งมาก 
(Grounded theory) 
 ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลโดย
ใชแ้นวทางการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 1) การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและบุคคล
ต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีท าการศึกษาวจิยั เพื่อใหท้ราบขอ้มูลจริงของปรากฏการณ์ และ
ขอให้บุคคลท่ีอยูใ่นปรากฏการณ์ท่ีศึกษาไดต้รวจสอบและรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลให้ผูว้ิจยั
ดว้ย นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (triangulation) เพื่อช่วยให้ขอ้มูลจากแหล่งท่ี
แตกต่างกนัมีความน่าเช่ือถือ โดยเก็บขอ้มูลในเวลาท่ีแตกต่างกนั สถานท่ีแตกต่างกนั และบุคคลท่ี
แตกต่างกนั 
 2) การตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล เม่ือผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลไปไดร้ะยะหน่ึง และพบวา่
ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่เพียงพอ ก็จะด าเนินการเก็บเพิ่มเติมในคร้ังต่อไป 
 ขั้นท่ี 3 การจดบนัทึกและการจดัท าดชันีขอ้มูล (indexing) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
ท าการจดบนัทึกอยา่งละเอียด ทอดเทปจากการประชุมกลุ่มยอ่ยอยา่งละเอียด แลว้น ามาเรียบเรียง
ใหม่ โดยท าการแยกระหวา่งส่วนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงกบัส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นทั้งของผูใ้ห้ขอ้มูลและ
ของผูว้ิจยั แลว้ท าดชันีขอ้มูลเป็นการเลือกค าบางค าหรือประโยคมาใช้ในการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล 
เพื่อสะดวกในการเรียกขอ้มูลมาใช ้
 ขั้นท่ี 4 การท าขอ้สรุปชัว่คราว 
 ขั้นท่ี 5 การสร้างบทสรุป โดยน าขอ้สรุปชัว่คราวมาเช่ือมโยงกนัเพื่อให้เป็นบทสรุปท่ีจะ
ตอบปัญหาการวจิยัหรือเป็นขอ้คน้พบของการวจิยั 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายของเกษตรกรราย
ยอ่ย กลุ่มเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน มีดงัน้ี 
 1. ความไม่รู้กฎหมายหรือไม่เขา้ใจกฎหมายของเกษตรกร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรายละเอียด
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัท่ีท่ีระบุในกฎหมายล าดบัรองท่ีออกโดยหน่วยงานต่างๆ รวมแลว้กวา่ 20 ฉบบั 
 2. ในการขออนุญาตรวบรวม ขาย เมล็ดพนัธ์ุควบคุมเพื่อการคา้ เกษตรกรจ านวนมาก
สับสนว่าจะตอ้งไปติดต่อหน่วยงาน (ส านกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร) ในเขตพื้นท่ีใด แมว้่า
กฎหมายจะให้ด าเนินการยื่นขออนุญาตทางไปรษณียไ์ด้ แต่เกษตรกรก็มกัเลือกท่ีจะเดินทางไป
ติดต่อด้วยตนเองท่ีหน่วยงานซ่ึงตั้งอยู่ไกล สาเหตุเน่ืองมาจากเคยมีกรณีเกษตรกรหลายรายไม่
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สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จในการติดต่อประสานกบัเจา้หนา้ท่ีไดเ้พียงคร้ังเดียว หากแต่ตอ้งส่ง
เอกสารไปมาระหว่างกนัอีกหลายคร้ัง เกษตรกรจ านวนมากจึงเกิดความไม่มัน่ใจเกรงว่าจะเกิด
ขอ้ผิดพลาดอีก จึงเลือกท่ีจะเดินทางไปรับทราบปัญหาดว้ยตนเอง แมจ้ะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายมาก
ข้ึนก็ตาม 
 สาเหตุใหเ้กิดปัญหาประการท่ี 1. และ 2. มาจากวถีิชีวติของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ท่ีส่งผลถึงความไม่รู้กฎหมายหรือไม่เขา้ใจกฎหมายของเกษตรกร ขณะเดียวกนัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐก็
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนรวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจท าให้ปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 3. การด าเนินการทางกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรัฐกลายเป็นเคร่ืองมือกีดกนัเกษตรกรไม่ให้เขา้
สู่ตลาดการคา้เมล็ดพนัธ์ุ เช่น กระบวนการอนุญาตแก่เกษตรกรค่อนขา้งล่าช้าเม่ือเทียบกับการ
บริการแก่บริษทัเอกชน, กรณีท่ีเกษตรกรถูกด าเนินคดีและยึดเมล็ดพนัธ์ุเน่ืองจากฉลากก ากบัหลุด
ออกจากบรรจุภณัฑ์ หรือการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีจดัวางเคร่ืองหมายการคา้ผิดต าแหน่ง ซ่ึงเป็น
การกระท าผดิเพียงเล็กนอ้ย แต่กลบัไดรั้บความเสียหายจากการยดึอายดัเมล็ดพนัธ์ุเป็นอยา่งมาก 
 สาเหตุให้เกิดปัญหาดงักล่าว เน่ืองมาจากบริษทัเอกชนมกัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัภาครัฐ 
เพราะมีการท าโครงการความร่วมมือต่างๆ กบัหน่วยงานรัฐอยู่ก่อนแลว้ อีกทั้งบริษทัเอกชนยงัมี
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูด้  าเนินการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ขณะท่ีเกษตรกรต้อง
ด าเนินการเอง ส่วนปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีในบางกรณียึดถือเอาตวับทกฎหมาย
เป็นส าคญั โดยมิไดค้  านึงถึงประโยชน์สุดทา้ยต่อสังคมโดยรวม 
 4. การด าเนินนโยบายหรือโครงการบางอยา่งของรัฐ ท าให้เกษตรกรไม่สามารถจ าหน่าย
เมล็ดพนัธ์ุพื้นเมืองได ้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายโดยเกษตรกรจึงลดลง ส่งผลให้เกษตรกรตอ้ง
สูญเสียรายได ้
 สภาพปัญหาดงักล่าวเกิดจากการก าหนดนโยบายใดๆ ของรัฐท่ีมิไดม้าจากพิจารณาถึงปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวพนักนัอยา่งรอบดา้น แต่มุ่งเนน้การพฒันาแบบแยกส่วน 
 5. ภาครัฐไม่ไดด้ าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนในทางปฏิบติัอยา่งจริงจงั ส่วนใหญ่เป็นการ
รณรงคแ์ละการใหข้อ้มูลคร่าวๆ เท่านั้น 
 สภาพปัญหาดงักล่าวมาจากภาครัฐไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามนโยบายแต่ละ
ดา้นอย่างเพียงพอ ทั้งยงัไม่ได้ก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนเพื่อให้เกิดการปฏิบติัท่ีสอดคล้อง, การ
ปฏิบติัตามนโยบายบางอยา่งท าไดย้ากและตอ้งใชร้ะยะเวลาและความร่วมมือจากภาคประชาชน ซ่ึง
ภาครัฐจะตอ้งด าเนินการต่อเน่ืองอยา่งจริงจงั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ภาครัฐจะตอ้งให้ความส าคญักบัการให้ขอ้มูลข่าวสารและการเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจให้กับเกษตรกรในเร่ืองนโยบายและกฎหมายให้มากข้ึน ต้องเพิ่มช่องหาการส่ือสารให้
หลากหลาย เช่น โทรทศัน์ วทิยชุุมชน หนงัสือพิมพข์องชุมชน ผูน้ าชุมชน โรงเรียนโดยผา่นเยาวชน 
จดัตั้ งศูนย์ฝึกอบรมโดยมีเจ้าหน้าท่ี นักวิชาการ หรือปราชญ์ผูรู้้มาให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่าง
สม ่าเสมอ โดยท าในลกัษณะของการทดลองปฏิบติั (workshop) มีเจา้หน้าท่ีรัฐคอยให้ค  าปรึกษา
แนะน าอยา่งใกลชิ้ด สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัเกษตรกรเพื่อเป็น
การลดช่องวา่ง ใชอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือสถาบนัการศึกษาเป็นกลไกช่วยในเร่ืองดงักล่าว
ดว้ย 
 2. ปรับกระบวนการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งให้อ านวยความ
สะดวกแก่เกษตรกรใหม้ากข้ึน 
 3. ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทางกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีให้เหมาะสมแก่กรณี 
เช่น การอายดัเมล็ดพนัธ์ุตอ้งเร่งด าเนินการตรวจสอบให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3-7 วนั
แลว้แต่ชนิดของเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อมิใหเ้มล็ดพนัธ์ุเส่ือมคุณภาพและไม่สามารถจ าหน่ายไดภ้ายหลงัจาก
กระบวนดงักล่าว 
 4. การบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้หน้าท่ี ควรยึดเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของบทบญัญติัท่ีมุ่ง
คุม้ครองเกษตรกรหรือประโยชน์สาธารณะ มิใช่บงัคบัใช้กฎหมายทุกกรณีแต่ไม่เกิดประโยชน์
สุดทา้ยต่อสังคมโดยรวม และอาจกลายเป็นอคติ ซ่ึงไม่เป็นผลดีเพราะเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรตอ้ง
ท างานเก้ือหนุนกนัอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีมาตรฐานเดียวกนั 
จึงควรจดัท าคู่มือปฏิบติังานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพื่อป้องกนัมิให้เกิดปัญหาวิธีปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปในแนว
ทาวทางเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ภาครัฐตอ้งพฒันาคุณภาพของบุคลากรอยา่งจริงจงัรวมถึงสร้างค่านิยม
จิตสาธารณะดว้ย 
 5. ควรจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีลกัษณะเป็นนิติบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิเกษตรกร
โดยเฉพาะ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเขา้สู่กลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐไดง่้ายข้ึนและ
สามารถใชสิ้ทธิของตนตามท่ีกฎหมายก าหนดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 6. ควรแกไ้ข พ.ร.บ.พนัธ์ุพืชฯ กรณีการให้อ านาจเจา้หน้าท่ีสั่งพกัใบอนุญาตเม่ือพบการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุพืช
ชนิดอ่ืนด้วย ให้เป็นการใช้อ านาจดุลพินิจพิจารณาห้ามจ าหน่ายเป็นรายชนิดหรือพิจารณาเป็น
กรณีๆ ไปโดยค านึงถึงเจตนาของผูก้ระท าความผดิเป็นส าคญั 
 7. ภาครัฐตอ้งทบทวนนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและเร่งด าเนินการแกไ้ขอย่าง
จริงจงั การก าหนดนโยบายตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวพนักนัอย่างรอบด้าน เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่อเกษตรกร นโยบายประชาสังคมบางประการท่ีส่งผลดีต่อเกษตรกรแต่ไม่มี
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ความย ัง่ยนื ควรปรับใหเ้ป็นรัฐสวสัดิการโดยก าหนดเป็นกฎหมายอยา่งชดัเจน เพื่อเพิ่มหลกัประกนั
สิทธิของเกษตรกรและชุมชนทอ้งถ่ิน 
 8. ภาครัฐควรเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเกษตรกรในการปรับปรุงพนัธ์ุโดยท าการวิจยัในระดบั
ชุมชนแต่ละพื้นท่ีซ่ึงมีปัจจยัทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั สนบัสนุนกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้
อนัเป็นภูมิปัญญาของชุมชนทอ้งถ่ินในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
พนัธ์ุดั้งเดิม โดยให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการผลิตและรัฐเป็นผูช่้วยกระจายเมล็ดพนัธ์ุสู่ตลาด 
นอกเหนือไปจากเนน้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุบางชนิดจ านวนมากเพื่อส่งออกโดยเอกชนเท่านั้น รวมถึง
สนบัสนุนปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นต่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุอย่างสูง เช่น อุปกรณ์การคดัเมล็ดพนัธ์ุ การ
จดัท าโรงรวบรวมพนัธ์ุ เป็นตน้ 
 9. ภาครัฐควรสร้างกลไกติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายของเจา้หนา้ท่ี เพื่อให้
มีการปฏิบติัน าตามนโยบายและกฎหมายอยา่งแทจ้ริง 
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การศึกษาเปรียบเทยีบคุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกจิ สังคม และวธีิการท างานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทีไ่ด้มาจากการเลอืกตั้งและการสรรหา : 

กรณศึีกษาเทศบาลต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมอืง  จังหวดัชัยภูม ิ
A COMPARATIVE STUDY ON DEMOGRAPHIC - SOCIOECONOMIC 

CHARACTERISTICS AND WORKING STYLE OF LOCAL GOVERNMENT 
COUNCIL MEMBERS AND ADMINISTRATORS OBTAINED BY 

ELECTION AND SELECTION PROCESS : A CASE STUDY IN LAD YAI 
MUNICIPALITY, MUANG DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE. 

 

อาภรณ์  เหลาบ้ง 
สุมนต์  สกลไชย 

 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์ 2 ประการ ประกอบดว้ย (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะ

ทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวิธีการท างานของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ี
ไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา  (2) เพื่อศึกษาทศันคติของพนกังานเทศบาลท่ีมีต่อการท างาน
ของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา ผลกระทบ 
ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ภายหลงัท่ีไดมี้การ
สรรหาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 85/2557 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามลกัษณะปลายเปิดจากผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง จ  านวน 12 คน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา 
จ านวน  12 คน และพนักงานเทศบาล จ านวน  17 คน รวมจ านวน  41 คน ผลการศึกษา
พบวา่ คุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งและ
การสรรหา  มีความแตกต่างกนัในคุณลกัษณะต่อไปน้ี เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
ระยะเวลาการเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และภูมิล าเนา คุณลกัษณะทางประชากรท่ีไม่
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส สถานภาพครอบครัว และศาสนา ทศันคติเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี 
พบวา่ ทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และการสะทอ้นปัญหา
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ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ส่วนทศันคติท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ตอ้งอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ และการให้ปลดัปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีวา่งลง ดา้นการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี พบวา่ ไม่แตกต่างกนัใน
ดา้นการเขา้ร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ิน แต่พบการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความถ่ีของการไปรับ
ฟังปัญหาความเดือดร้อนและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ส่วนทศันคติของ
พนกังานเทศบาลต าบล     ลาดใหญ่ท่ีมีต่อการท างานของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ี
ได้มาจากการเลือกตั้งและการสรรหา  พบว่า มีแนวทางในการปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีไม่
แตกต่างกนั แต่พบวา่มีผลกระทบ ปัญหา คือ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมีความเขา้ใจ
บริบทและให้ความส าคญักบัทอ้งถ่ิน สามารถตอบสนองปัญหาความตอ้งการของประชาชนใน
พื้นท่ีไดดี้กวา่  อยา่งไรก็ตามสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมีแนวโนม้ในการปฏิบติังาน
ในลกัษณะประชานิยมเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตนมากกว่า ซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจาก
การสรรหาไม่มีภาระผกูพนัในการรักษาฐานคะแนนเสียง และเห็นวา่การให้ปลดัปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีว่างลง ท าให้การท างานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมากข้ึน 
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมควรก าหนดคุณสมบติัของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ใหมี้ภูมิล าเนาและอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ค าส าคัญ : คุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม, สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ี
ไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา 
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Abstract 
This study had two purposes, first, to compare the demographic-socioeconomic 

characteristics and working  style of local government council members  and administrators 
obtained by election and  selection process and, second, to explore attitudes of municipal 
employees on the working styles of those members, impact, problems and appropriate solving 
guidelines to obtain municipal council members administrators. It was conducted at Lad Yai 
Municipality, Mueang District, Chaiyaphum Province after the local council members and local 
administrators were selected according to the Proclamation of the National Council for Peace and 
Order No. 85/2557. The study tools were open ended questionnaires by collecting opinion from 
informants covering 41 samples consisting of 12 former elected local council members, 12 
current local council members from selection and 17 municipal employees. It was found that 
there were differences in gender, age, education level, income, duration  of council member 
serving and domicile while those found no differences were marital status, family status and 
religion. Regarding the job, there were no differences among both types of local council members 
on the legal authorities and the people need reflection and those found differences were local 
council members reside in the area and the chief administrator of the subdistrict administrative 
organization  was assigned serving the chief executive when vacated. On the duty performance, 
there was no difference in attending the local government assembling but differences were found 
in hearing frequency of the people voices and the response to the people need. On the attitudes of 
municipality employees to wards working styles of both types of local council members and local 
administrators, the working pattern was found no difference. However the elected members have 
better understanding on area context, better expressed their concern and better responded to the 
people need. Moreover, it was found that appointing the chief administrators 
of the subdistrict administrative organization serving as the chief executives tend to have better 
legal conformity in their job. For appropriate solving guidelines, it was suggested that 
the qualification of local council members and administrators must reside in the district at least 2 
years. 

Keyword : Demographic - socioeconomic characteristics, Government council members and 
administrators obtained by election and selection process 
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บทน า 
เน่ืองด้วยวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 เป็นวิกฤตการณ์การเมืองท่ีท าให้

ประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ น าโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงไดก้ระท ารัฐประหารเขา้ควบคุมอ านาจการปกครอง
ประเทศ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  จากนั้น ไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัร และ
ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้
การออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ  านวน 119 ฉบบั และออกค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ จ  านวน 110 ฉบบั ซ่ึงมีผลเป็นกฎมาย เพื่อบงัคบัใชใ้นการบริหารราชการแผน่ดินและ
การปฏิรูปประเทศไทย (ส านกักฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 ส.ค.57)  

ประกาศท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 85/2557 
เร่ือง การไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2557 อนัมีผลกระทบเปล่ียนแปลงการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในประเด็นของการได้มาซ่ึง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริการทอ้งถ่ินในกรณีครบวาระ โดยให้งดการจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศ
เปล่ียนแปลง และให้มีการสรรหาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริการทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว ซ่ึงใน
ประกาศฉบบัดงักล่าวได้มีการก าหนดคุณสมบติัของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาไว ้
แตกต่างไปจากคุณสมบติัเดิมของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งไวใ้นหลายลกัษณะ เช่น 
ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รับราชการ
หรือเคยรับราชการในเขตจงัหวดัในระดบัต าแหน่งตั้งแต่ระดบัช านาญการพิเศษ หรือระดบั 8 หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป หรือเป็นบุคคลในเขตจงัหวดันั้นและด ารงต าแหน่งประธานหรือหัวหน้าองค์กร
ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีการจดทะเบียนไวก้ับส่วนราชการหรือมี
หนงัสือรับรองจากส่วนราชการ เป็นตน้ และในกรณีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินครบวาระหรือวา่งลง ให้ปลดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัหน้าท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งถือปฏิบติัตาม และด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้
การบริหารท้องถ่ินและประเทศพฒันาไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนทั้งชาติ การ
เปล่ียนแปลงวิธีการได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหารท้องถ่ินดังกล่าวก่อให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในวงกวา้ง และมีข้อกังขาว่าอาจส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชน (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ. ประกาศฉบบัท่ี 85/2557 เร่ือง  การไดม้าซ่ึง
สมาชิกทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว ประกาศ ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557) 
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ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วิธีการท างานของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา  
กรณีศึกษาเทศบาลต าบล ลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ เพื่อทราบทศันคติ ผลกระทบ ปัญหา 
พร้อมทั้ งแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล  การด าเนินงานทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัและใหเ้ป็นไปตามประกาศและค าสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปฏิรูปประเทศพฒันาไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คน
ทั้งชาติ  
 
กรอบแนวคิดและทฤษฏี 

1. แนวคิดหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูศึ้กษาได้ท าการค้นควา้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ซ่ึง

ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
เป็นกรอบในการศึกษา  ดงัน้ี  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน แนวคิดเก่ียวกับ
รัฐประหาร แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน 
การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง รูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากระบบการกระจายอ านาจ

ปกครอง (Decentralization) จากส่วนกลางไปยงัทอ้งถ่ินเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาส
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง เพื่อสนองความตอ้งการ
และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (ประหยดั  หงส์ทองค า, ม.ป.ป.) 

แนวคิดเก่ียวกบัรัฐประหาร 
รัฐประหาร มาจากค าในภาษาฝร่ังเศสวา่ Coup d’Etat (อ่านวา่ คู-เด-ตา้) ซ่ึงภาษาองักฤษ

น ามาใชท้บัศพัทจ์นเป็นท่ียอมรับและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มีความหมายถึงการเขา้ยึดนโยบายของ
รัฐโดยใช้ก าลงัของกลุ่มบุคคลท่ีมีอ านาจมีเป้าหมายเพื่อการเปล่ียนแปลงตวัผูน้ าของสถาบนัการ
ปกครอง หรือ หมายถึง การยึดอ านาจโดยวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญ แต่ยงัคงใช้
รัฐธรรมนูญฉบบัเก่าต่อไป หรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ เพี่อให้มีการเลือกตั้งเกิดข้ึนใน
ระยะเวลาไม่นานนกั (สมหมาย วชิาวรณ์, 2543) 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร  
ลกัษณะประชากร(Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการ
รับรู้ การตีความ และการเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน (ปรมะ สตะเวทิน,2546) 
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2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทศันคติของทหารต่อสาเหตุของการรัฐประหาร:ศึกษาเฉพาะกรณีนายทหารนักเรียน

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสูตร หลกัประจ า ชุดท่ี 60 ผลการศึกษาพบว่า ทหารมีความ
คิดเห็นวา่ สาเหตุของการรัฐประหารเกิดจากเง่ือนไขท่ีส าคญั 2 ประการ ประการแรก คือ ประเด็น
ท่ีวา่ทหารจะท ารัฐประหารเม่ือสภาพทางการเมืองภายในไร้เสถียรภาพ ไดแ้ก่ ผูน้ าทางการเมืองขาด
ความชอบธรรม ความเปราะบางของรัฐบาล ความลม้เหลวของระบอบประชาธิปไตย วิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ สถาบนัพระมหากษตัริยถู์กกระทบกระเทือน ประการท่ีสอง คือ สาเหตุของการ
รัฐประหารสืบเน่ืองมาจากเง่ือนไขเก่ียวกบัสถาบนัทหารโดยตรง ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ของทหารถูก
กระทบกระเทือน และความขดัแยง้ระหวา่งผูน้ าทหาร (วทิวสั รชตะนนัทน์,2530) 

ทศันะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจนัทบุรี 
ผลงานวิจยัเก่ียวกบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกผูส้มคัรสมาชิกสภาเทศบาลเม่ือ 3 ปีท่ีผา่นมาพบวา่ 
ส่วนใหญ่ประชาชนเลือกผูส้มคัรตามเหตุผลท่ีตนเองเห็นสมควร เช่น เลือกเพราะชอบ เลือกเพราะ
ตั้งใจท างาน เลือกเพราะเป็นคนดี  เลือกตามค าแนะน าของครอบครัว และเลือกเพราะผลงานดี 
เหตุผลดงักล่าวเป็นเหตุผลท่ีมุ่งมองเฉพาะตวับุคคลมิไดม้องจากนโยบายของกลุ่มการเมืองเป็นหลกั 
กระบวนการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลดังกล่าว จึงเป็นกระบวนการท่ีเสมือนหน่ึง
ประชาชนมิไดมี้ขอ้ต่อรองใดๆ กบักลุ่มการเมือง ผลส าเร็จของการด าเนินงานของผูบ้ริหารเทศบาล
แต่ละชุดจึงมีขอ้มูลข่าวสารไปสู่ประชาชนน้อยมาก ในท านองเดียวกนัก็ไม่มีตวับ่งช้ีใดๆท่ีจะ
น ามาใชต้รวจสอบความส าเร็จของงานตามท่ีกลุ่มการเมืองไดส้ัญญาไวก้บัประชาชน การแกไ้ขใน
ประเด็นน้ีควรท่ีจะได้มีระเบียบ/ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลไดมี้การแถลง
หรือช้ีแจงผลงานในแต่ละรอบปีให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการหน่ึงคร้ังในรูปแบบการ
ประชุม ประชาชนทั้ งหมดท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลโดยตรงในขณะเดียวกันก็ให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ อีกดว้ย (เท่าท่ีเป็นอยูม่ากท่ีสุดขณะน้ีจะ
จดัท าในรูปของจดหมายข่าวหรือส่ือส่ิงพิมพข์องเทศบาลท่ีมีจ านวนจ ากดัเท่านั้น) (สุทธนู ศรีไสย ์& 
สุพจน์ บุญวเิศษ, 2547) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวิธีการท างานของ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา 
2. เพื่อศึกษาทศันคติของพนกังานเทศบาล ท่ีมีต่อการท างานของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา ผลกระทบ ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารทางวชิาการ ต ารา แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อประมวลผลใชใ้นการ
วิเคราะห์ และตีความขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ใช้แบบสอบถามลกัษณะปลายเปิดท่ีสร้าง
ข้ึนครอบคลุมประเด็นท่ีท าการศึกษา ด าเนินการสอบถามจากประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง จ  านวน 12 คน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา 
จ านวน 12 คน และพนกังานเทศบาลต าบลลาดใหญ่ จ านวน 17 คน รวมจ านวน 41 คน แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้า ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวิธีการท างานของสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีได้มาจากการเลือกตั้งและการสรรหา และทศันคติของพนักงาน
เทศบาล ภายหลงัท่ีไดมี้การสรรหาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 85/2557 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหาโดยการแจกแจงค่าความถ่ีและค่า
ร้อยละ และใชก้ารวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

สรุปผลการวจัิย 
1. การศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวิธีการท างานของ

อดีตสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ ง และสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีมาจากการสรรหา 
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมของอดีตสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา พบวา่ 

มีความแตกต่างกนัในหลายคุณลกัษณะต่อไปน้ี ดา้นเพศ อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมา
จากการเลือกตั้ง เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.7 ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 33.3 ส่วนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมา
จากการสรรหา เป็น เพศชาย ร้อยละ 91.7 ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 8.3 ด้านอายุ อดีตสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมีอายุต  ่ากวา่ 40 ปี ถึงร้อยละ 25 ส่วนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการ
สรรหาไม่มีอายตุ  ่ากวา่ 40 ปี โดยภาพรวมอายเุฉล่ียของอดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
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เท่ากบั 43 ปี ส่วนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา เท่ากบั 52 ปี ดา้นระดบัการศึกษา อดีต
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 33.4  ส่วนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาไม่มีต ่ากวา่ปริญญาตรี และอดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ไม่มีผูใ้ดมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา มีการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 41.7 จึงถือไดว้า่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหามีระดบัการศึกษา
สูงกวา่ ดา้นอาชีพก่อนด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจาก
การเลือกตั้งไม่มีผูใ้ดรับราชการมาก่อน  แต่มีอาชีพคา้ขาย/เกษตรกรรม และประกอบธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 91.7 ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาทั้งหมดเป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ 
ซ่ึงถือไดว้า่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหามีประสบการณ์การท างานในภาครัฐมากกวา่อดีต
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ด้านรายได้จากการประกอบอาชีพก่อนด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 20,000 
บาท ร้อยละ 91.7 ส่วนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา มีรายไดสู้งกวา่ 20,000 บาท ร้อยละ 
100 จึงถือไดว้า่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา มีรายไดสู้งกวา่อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมา
จากการเลือกตั้ง ดา้นระยะเวลาการรับราชการหรือการท างาน อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง มีระยะเวลารับราชการหรือท างานมากกวา่ 20 ปี ร้อยละ 50 ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ท่ีมาจากการสรรหา ถึงร้อยละ 100  ดา้นระยะเวลาการเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมาก่อน พบว่า 
ส่วนใหญ่ของอดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมาก่อน และ
ร้อยละ 50 เคยเป็นมากกวา่ 5 ปี ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา มีระยะเวลานอ้ย
กว่า 1 ปี และไม่เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมาก่อน ถึงร้อยละ 100 จึงถือไดว้า่อดีตสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมีประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมากกวา่ ดา้นภูมิล าเนาเดิม 
อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 100 มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในจงัหวดัชยัภูมิ ส่วน
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา ร้อยละ 75 มีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นจงัหวดัชยัภูมิ และร้อยละ 25 
มีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน โดยมีร้อยละ 8.3 มีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นภาคกลาง ส าหรับลกัษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคมอ่ืนท่ีไม่แตกต่างกนัและไม่น่าจะมีนัยส าคญั ได้แก่ สถานภาพสมรส 
สถานภาพครอบครัว และศาสนา  

1.2 การศึกษาเปรียบเทียบทศันคติเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา จากการตอบแบบสอบถามโดยอดีตสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา พบวา่  

1.2.1 ทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้ง 2 ประเภท เห็นว่าเป็นหนา้ท่ีตามระเบียบกฎหมาย หน้าท่ีในการสะทอ้น
ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้ง 2 ประเภท ถือวา่เป็นตวัแทน
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ของประชาชนในการติดต่อประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนชุมชน 
รูปแบบในการสะทอ้นความตอ้งการของประชาชน เห็นวา่ อาจกระท าในรูปแบบท่ีเป็นทางการโดย
การท าหนงัสือยืน่แสดงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต่อผูบ้ริหาร และอาจไม่ตอ้งกระท าในรูปแบบ
ท่ีเป็นทางการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาทนัต่อเหตุการณ์  หน้าท่ีในการออก
กฎหมายหรือเทศบญัญติั เห็นว่าเป็นหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด และเป็นรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรม
มากท่ีสุด หน้าท่ีในการตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหาร ส่วนใหญ่สมาชิกทั้ง 2 
ประเภท  เห็นวา่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด สิทธิในการตั้งกระทูถ้ามผูบ้ริหาร เห็นวา่เป็น
การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารท่ีสะดวกท่ีสุดหากมีขอ้สงสัย หนา้ท่ีคณะกรรมการสามญั
และวิสามญัเพื่อท่ีจะท ากิจการใดๆ ตามท่ีสภาทอ้งถ่ินมอบหมาย เห็นว่าเป็นไปตามท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด การออกเสียงประชามติในทอ้งถ่ินกรณีกิจการใดท่ีอาจกระทบถึงประโยชน์ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือประชาชนในทอ้งถ่ิน เห็นว่าประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ิน เพื่อร่วมรับรู้ รับฟังปัญหา
ทอ้งถ่ินและพิจารณาเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ิน และถือเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัในฐานะ
ตวัแทนประชาชน  

1.2.2 ทศันคติท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงอดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เห็นวา่ท า
ให้ใกลชิ้ดประชาชนในพื้นท่ี เขา้ใจปัญหาในพื้นท่ีไดเ้ป็นอย่างดี ประชาชนติดต่อประสานงานได้
ง่าย ส่วนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา เห็นว่า ปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารมีความ
สะดวกรวดเร็ว จึงไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัอยู่ในพื้นท่ี และการให้ปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีวา่งลง ส่วนใหญ่อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมา
จากการเลือกตั้ง เห็นวา่ควรมีนายกซ่ึงเป็นตวัแทนของประชาชนท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหารตามระเบียบ
กฎหมายเดิมแทนต าแหน่งว่าง ส่วนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา เห็นว่า ปลดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้หมือนเดิม 
และประหยดังบประมาณทอ้งถ่ิน  

เหตุผลท่ีสนบัสนุนการสรรหาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เห็นวา่ 
ลดปัญหาความขดัแยง้ของบา้นเมือง ลดการแบ่งพรรคแบ่งพวกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ส่วนสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา เห็นว่า ไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา
อาชีพ มีประสบการณ์การท างานสูง มีความเขา้ใจในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และประหยดังบประมาณทอ้งถ่ิน  
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ผลเสียของการก าหนดให้การสรรหาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ี
ไดม้าตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนใหญ่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้ง 2 ประเภท เห็นวา่
ไม่มีความใกลชิ้ดประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนเขา้ถึงไดย้ากเพราะไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีและเป็น
ขา้ราชการระดบัสูง  

1.3. การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา พบวา่ 

1.3.1 การปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ินตาม
ก าหนดสมยัประชุม สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้ง 2 ประเภท ไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  

1.3.2 การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความถ่ีของการไปรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนและขอ้ร้องเรียนของประชาชนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง มีจ านวน 60 คร้ัง ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา มีจ านวน 7 คร้ัง จึงถือ
ไดว้า่อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมีการลงพื้นท่ีเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนบ่อย
กว่า ความถ่ีของการยื่นหนงัสือแสดงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต่อฝ่ายบริหาร ส่วนใหญ่อดีต
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีจ านวน 25 คร้ัง ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการ
สรรหาส่วนใหญ่ไม่เคยยื่นหนงัสือแสดงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต่อฝ่ายบริหาร ซ่ึงถือไดว้่า
ประชาชนสามารถเขา้ถึงอดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งเพื่อร้องขอความช่วยเหลือได้
มากกว่า การเสนอกฎหมายหรือเทศบญัญติัต่อสภาทอ้งถ่ิน อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการ
เลือกตั้งมีบางส่วนท่ีเคยเสนอกฎหมายหรือเทศบญัญติัต่อสภาทอ้งถ่ิน ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ท่ีมาจากการสรรหาทั้งหมด ยงัไม่เคยเสนอกฎหมายหรือเทศบญัญติัต่อสภาทอ้งถ่ิน ความถ่ีของการ
อภิปรายเก่ียวกบัร่างเทศบญัญติัต่างๆ ส่วนใหญ่อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง มี
จ  านวนไม่ต ่ากวา่ 10 คร้ัง ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาทั้งหมด มีจ านวนไม่เกิน 
2 คร้ัง จึงถือว่าอดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมีการอภิปรายเก่ียวกบัร่างเทศบญัญติั
ต่างๆ บ่อยกวา่ การตั้งกระทูถ้ามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี ส่วน
ใหญ่อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีจ านวน 15 คร้ัง ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ท่ีมาจากการสรรหาทั้งหมด มีจ านวนไม่เกิน 2 คร้ัง การเป็นคณะกรรมการสามญัหรือวิสามญัใน
สภาทอ้งถ่ิน อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งบางส่วน เคยเป็นจ านวน 1-2 คร้ัง ในขณะ
ท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา เคยเป็นเพียงจ านวน 1 คร้ัง การเสนอใหมี้การลงประชามติ 
อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งบางส่วนเคยเสนอจ านวน 1 คร้ัง ในขณะท่ีสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาทั้งหมดไม่เคยเสนอให้มีการลงประชามติ ส่วนผลกระทบจากการเป็น
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินต่อการท างานอ่ืน อดีตสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เห็นว่า
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ไม่มีผลกระทบต่อการท างานอ่ืน ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาบางส่วนเห็นวา่มี
ผลกระทบบา้งในบางคร้ัง   

2. การศึกษาทศันคติของพนกังานเทศบาลท่ีมีต่อการท างานของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา ผลกระทบ ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พบวา่  

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้ง 2  ประเภท มีแนวทางในการปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีไม่
แตกต่างกัน เพราะปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายฉบบัเดียวกนั บทบาทหน้าท่ีเหมือนกัน  แต่มี
ผลกระทบ ปัญหา  คือ สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ งมีความเข้าใจบริบทของการ
บริหารงานท้องถ่ินได้ดีกว่าสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา ให้ความส าคญักับทอ้งถ่ิน
มากกว่า เพราะเป็นคนในพื้นท่ีย่อมเขา้ถึงประชาชนและเขา้ใจปัญหาพื้นท่ีไดดี้กว่า เขา้ใจปัญหา
ความตอ้งการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะมีความใกลชิ้ดประชาชน
มากกวา่ สามารถตอบสนองปัญหาความตอ้งการ ความเดือดร้อน ตลอดจนขอ้ร้องเรียนต่างๆ ของ
ประชาชนในพื้นท่ีไดดี้กวา่ การติดต่อประสานงานสะดวกกว่าเพราะอาศยัอยู่ในพื้นท่ีตลอด และ
เพื่อรับทราบปัญหาความตอ้งการ ความเดือดร้อน ตลอดจนขอ้ร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนใน
พื้นท่ี สมาชิกสภาทอ้งถ่ินจึงตอ้งอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้นดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตามสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมา
จากการเลือกตั้งมีแนวโนม้ในการปฏิบติังานในลกัษณะประชานิยมเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของ
ตนมากกว่า ซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาไม่มีภาระผูกพนัในการรักษาฐานคะแนน
เสียง และเห็นว่าในขณะน้ีการให้ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัหน้าท่ีแทนนายกองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแทนต าแหน่งว่างท าให้การท างานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมากข้ึนและ
ท างานไดง่้ายข้ึน การสรรหาสมาชิสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ มีผลดี คือ ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ และมี
ประสบการณ์สูง เขา้ใจง่าย มีความมัน่ใจในการตดัสินใจ ท าใหก้ารบริหารงานเป็นไปดว้ยดี สะดวก
รวดเร็วข้ึน แต่มีผลเสีย คือ ไม่ค่อยมีการลงพื้นท่ีเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชานชน
เท่าท่ีควร บางท่านมีงานประจ าอ่ืนอยูแ่ลว้ ไม่มีเวลาพบปะประชาชน ท าให้ไม่ทราบถึงปัญหาความ
เดือดร้อน ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมา

จากการเลือกตั้งและการสรรหามีความแตกต่างกนัในคุณลกัษณะต่อไปน้ี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้ระยะเวลาการเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และภูมิล าเนาท่ีอยูอ่าศยั อนัอาจมี
ผลกระทบต่อการท าหนา้ท่ีของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คือ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งจะมี
ความเขา้ใจบริบทและให้ความส าคญัของการบริหารงานทอ้งถ่ิน และสามารถตอบสนองปัญหา
ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดดี้กวา่ เน่ืองจากมีภูมิล าเนาและอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัประชาชนในพื้นท่ี มีความเป็นกนัเองเสมือน
ญาติสนิทมิตรสหาย การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ท าให้ประชาชน
สามารถเขา้ไปขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาความเดือดร้อน และขอ้ร้องเรียนต่างๆในชุมชนได้
ง่ายกว่า แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มในการปฏิบติังานใน
ลกัษณะประชานิยมเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตนมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธนู 
ศรีไสย ์และสุพจน์ บุญวิเศษ (2547) เร่ือง ทศันะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจนัทบุรี ผลงานวิจยั พบวา่ ส่วนใหญ่ประชาชนเลือกผูส้มคัรตามเหตุผลท่ี
ตนเองเห็นสมควร เช่น เลือกเพราะชอบ เลือกเพราะตั้งใจท างาน เลือกเพราะเป็นคนดี เลือกตาม
ค าแนะน าของครอบครัว และเลือกเพราะผลงานดี เหตุผลดงักล่าวเป็นเหตุผลท่ีมุ่งมองเฉพาะตวั
บุคคลมิได้มองจากนโยบายของกลุ่มการเมืองเป็นหลกั กระบวนการตดัสินใจเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลดงักล่าว จึงเป็นกระบวนการท่ีเสมือนหน่ึงประชาชนมิไดมี้ขอ้ต่อรองใดๆ กบักลุ่มการเมือง 
ผลส าเร็จของการด าเนินงานของผูบ้ริหารเทศบาลแต่ละชุดจึงมีขอ้มูลข่าวสารไปสู่ประชาชนน้อย
มาก ในท านองเดียวกนัก็ไม่มีตวับ่งช้ีใดๆท่ีจะน ามาใช้ตรวจสอบความส าเร็จของงานตามท่ีกลุ่ม
การเมืองไดส้ัญญาไวก้บัประชาชน ในขณะท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาเป็นหรือเคย
เป็นขา้ราชการทั้งหมด ซ่ึงถือไดว้า่เป็นผูมี้ประสบการณ์การท างานในภาครัฐมากกวา่ เป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่า มีความมัน่ใจในการ
ตดัสินใจ และมีความเขา้ใจในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท าให้การบริหารงาน
เป็นไปดว้ยดี สะดวกรวดเร็วข้ึน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาไม่มีภาระผกูพนัในการ
รักษาฐานคะแนนเสียง ซ่ึงอาจท าใหส้ามารถด าเนินกิจการใดๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพิจารณาออกกฎหมายหรือเทศบญัญติัเพื่อใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ินให้
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกวา่ท่ีจะมุ่งท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพียงบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
อีกทั้งการตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหาร ก็อาจสามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อนัอาจส่งผลให้การบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแทจ้ริง เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติอย่าง
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ย ัง่ยืน แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีมาจากการสรรหาเป็นข้าราชการระดับสูง ท าให้
ประชาชนไม่กลา้ท่ีจะเขา้ไปร้องขอความช่วยเหลือ และไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินนั้นๆ จึงไม่ค่อยมีการลงพื้นท่ีเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เท่าท่ีควร บางท่านมีงานประจ าอ่ืนอยูแ่ลว้ ไม่มีเวลาพบปะประชาชน ท าให้ไม่ทราบถึงปัญหาความ
เดือดร้อน ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี สามารถสรุปผลจากแบบสอบถามมา
ก าหนดแนวทางการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมได ้ดงัน้ี 

1. ควรจดัใหมี้การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว  
2. ควรใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรง หรือควรให้มี

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาจ านวนเท่ากนั หรือไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 และตอ้งอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ควรสร้างค่านิยมประชาชนต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ เลือกคนดี มีความซ่ือสัตย ์
สุจริต เท่ียงธรรม เขา้มาท าหนา้ท่ีแทนตนเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

4. ควรสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื \ 

5. ควรสร้างความเข็มแข็งในทอ้งถ่ินให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได ้ไม่หวงัแต่จะคอยรับ
ความช่วยเหลือจากทางราชการอยา่งเดียว   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการก าหนดคุณสมบติัของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยควรให้มีภูมิล าเนาและอาศยัอยู่ในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2. สามารถใชผ้ลการศึกษาเป็นแนวทางใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้
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การศึกษาและการพฒันาประชาธิปไตยในเกาหลใีต้ (1950s-1987) 

Education and Democratic Development in  

South Korea (1950s-1987) 

ปนิธิตา  กุญชร ณ อยุธยา  

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาเป้าหมายและเน้ือหาของการศึกษาในเกาหลีใต้  2)  เพื่อ

วิเคราะห์วา่การศึกษามีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเกาหลีใตอ้ยา่งไร  โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ

โดยการศึกษาผา่นเอกสารชั้นรอง ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ วารสาร  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจาก

อินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือถือได้ ผลการวิจยัพบว่า 1) หลงัเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน เกาหลีใตไ้ด้รับ

แนวคิดประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีปกครองเกาหลีใต้ในขณะนั้น ส่งผลให้

การศึกษาของเกาหลีใตมุ้่งเน้นไปยงัการต่อตา้นระบอบคอมมิวนิสต์  ภายหลงัการเกิดสงครามเกาหลี 

เป้าหมายด้านการศึกษาของเกาหลีใต้จึงให้ความส าคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ แต่

ขณะเดียวกนัการศึกษาก็เป็นเคร่ืองมือให้ผูป้กครองท าการปลูกฝังให้ประชาชนมีความจงรักภกัดีต่อรัฐ

และระบอบการปกครองแบบเผด็จการท่ีปกครองเกาหลีใต้ในขณะนั้น  2) ผลจากการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างทางสังคม มีการขยายตวัทางการศึกษา ก่อให้เกิด

กลุ่มชนชั้นกลาง  ทั้งน้ีแมเ้ศรษฐกิจจะขยายตวั แต่เกาหลีใตย้งัอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบเผด็จการ 

ท าให้เกิดความไม่พอใจรัฐบาลเผด็จการ โดยเฉพาะการแพร่ไปยงัสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดความ

เคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีมีนกัศึกษาเป็นแกนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ยคุของอีซึงมนัจนกระทัง่ยุคชุนดูฮวาน 

ในท่ีสุดในปี 1987 รัฐบาลเผด็จการก็ไม่อาจตา้นทานพลงัเรียกร้องประชาธิปไตยจากประชาชนได ้จึงถือ

เป็นอนัส้ินสุดระบอบการปกครองเผด็จการอ านาจนิยมท่ียาวนานของเกาหลีใต ้

ค าส าคัญ: การศึกษา อ านาจนิยม การพฒันาประชาธิปไตย เกาหลีใต ้
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Abstract 

 This research  aimed : 1) to examine the objectives and content of the education in South 

Korea and 2) to analyze how the education has effected democratic development. Most of the data in 

this research is descriptive secondary academic data. Therefore, the research includes information 

from books, previous studies, journals, information from the Internet with reliable sources and 

statistical data. As a result 1) Korean peninsula was divided into two parts. South Korea was under 

the control of The U.S. This is the significant factor that influenced the different ideology of North 

and South Korea in politics. Therefore, education of South Korea taught anti-communism. After 

Korean War the goal of the educational program at that time was to provide an educated workforce in 

the economy. Meanwhile, the education is used by the government as a tool to foster people to have 

loyalty with the state and regime of South Korea at that time. 2) Growing of economy caused social 

changes, expanding of education, and middle class. Even economy at that time was growing, South 

Korea was still under dictatorial government which created  dissatisfaction especially among 

educated people. This resulted in political movement that leaded by students from the time of Rhee 

Syngman until the time of Chun Doohwan. In 1987, military government could not against power of 

people's voice for democracy and this brought the end of long last dictatorial government in South 

Korea. 

Keywords:  Education, Authoritarianism, Democratic Development, South Korea  
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บทน า 

 หลงัจากถูกยึดครองโดยประเทศญ่ีปุ่น  (1910-1945)  คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสอง

ส่วน  นัน่คือ เกาหลีเหนือ โดยความปกครองของสหภาพโซเวียต  และเกาหลีใตโ้ดยความปกครองของ

สหรัฐอเมริกา ท าให้เกาหลีทั้งสองส่วนมีแนวความคิดท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง  

เศรษฐกิจ และสังคม  ภายหลงัการแบ่งประเทศไม่นานก็เกิดเหตุการณ์อนัเลวร้ายท่ีสุดท่ีคนทั้งชาติ

เกาหลีไม่มีวนัลืมซ่ึงเป็นการต่อสู้กนัเองระหวา่งคนท่ีมีเช้ือชาติเดียวกนั และพาหายนะมาสู่คาบสมุทร

เกาหลี นัน่คือ สงครามเกาหลี (1950-1953) หลงัส้ินสุดสงครามท าให้เกาหลีใตถู้กจดัวา่เป็นประเทศท่ี

ยากจนท่ีสุดในโลก การศึกษาและทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่ิงเดียวท่ีจะท าให้ประเทศเกาหลีใตฟ้ื้นคืนมา

ได ้ ประกอบกบัลกัษณะนิสัยของคนเกาหลีมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนมาแต่โบราณตามความ

เช่ือของลทัธิขงจ้ือ ความคิดท่ีถูกปลูกฝังมาแต่ดั้งเดิมน้ีท าใหเ้กาหลีมีทรัพยากรมนุษย ์(human resources) 

ท่ีมีการศึกษาสูงเป็นจ านวนมาก ค่านิยมดา้นการศึกษาน้ี ไม่เพียงแต่เป็นพลงัผลกัดนัอนัส าคญัในการ

สร้างชาติให้ก้าวหน้าในการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา แต่ยงัมีส่วนช่วยในการ

พฒันาประชาธิปไตยของเกาหลีใตอี้กดว้ย 

 แมว้่าเกาหลีใตจ้ะประสบความส าเร็จทางดา้นเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกนัตอ้งเผชิญกบัการถูก

ปกครองภายใตอ้  านาจเผด็จการอยา่งยาวนาน  อ านาจทางการเมืองถูกผกูขาดอยูท่ี่ผูป้กครอง ผูป้กครอง

ต่างท าทุกวิถีทางท่ีจะอยูใ่นต าแหน่ง และกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตวัและพวกพอ้งให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึง

จากการกระท าของผูป้กครองประกอบกบัประชาชนโดนเอารัดเอาเปรียบและโดนกดข่ี ส่ิงเหล่าน้ีเป็น

สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อรัฐบาล เป็นผลท าให้เกิดความเคล่ือนไหวทาง

การเมืองเพื่อประชาธิปไตยและต่อตา้นระบอบเผด็จการมาอย่างต่อเน่ือง  โดยบทบาทผูน้ าท่ีเกิดข้ึน

ส่วนมากมาจากกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาและเหล่าปัญญาชน ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของการศึกษา  

การศึกษาจึงเป็นกุญแจส าคญัอยา่งหน่ึงในการมีส่วนช่วยพฒันาประชาธิปไตยของเกาหลีใต ้จากยุคเผด็จ

การอ านาจนิยมกา้วขา้มไปสู่ประเทศท่ีมีระบอบประชาธิปไตยท่ีมัน่คงนบัจากปี 1987 เป็นตน้มา 

 จากสภาพดงักล่าว ผูว้จิยัเห็นสมควรศึกษาวา่นบัตั้งแต่หลงัสงครามเกาหลีจนกระทัง่ปี 1987 ซ่ึง

เป็นปีท่ีเกาหลีใต้มีการใช้รัฐธรรมนูญท่ีเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การศึกษาของเกาหลีใต้มี
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เป้าหมายและเน้ือหาเป็นเช่นไร และมีผลต่อการพฒันาประชาธปไตยของเกาหลีใตอ้ยา่งไร โดยจากการ

ส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งด้านการศึกษาและการพฒันาประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาเฉพาะหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาของเกาหลีใต ้ การพฒันาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้  และ

ความจ าเป็นของการศึกษาต่อประชาธิปไตยเท่านั้น  ส าหรับการศึกษาท่ีเป็นความสัมพนัธ์กนัระหว่าง

การศึกษาท่ีมีผลต่อการพฒันาในเกาหลีใตน้ั้นไม่ปรากฏวา่มีผูเ้คยท าการวจิยัท่ีสังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ

มาก่อน ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในเร่ือง การศึกษาและการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศ

เกาหลีใต ้ตั้งแต่ช่วงปี 1950 ถึง 1987 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาเป้าหมายและเน้ือหาของการศึกษาในเกาหลีใต ้

 2.  เพื่อวเิคราะห์วา่การศึกษามีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเกาหลีใตอ้ยา่งไร 

วธีิด าเนินงานวจัิย 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาถึงการศึกษาและการ

พฒันาประชาธิปไตยของประเทศเกาหลีใต้ โดยการศึกษาผา่นเอกสารชั้นรอง ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ 

วารสาร  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือถือได ้

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

 เน้ือหาในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย  แนวคิดดา้นการศึกษา อนัเป็นตวัส่งเสริมให้เกิดกลุ่มชนชั้น

กลาง และมีผลใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนกัศึกษา  

โดยก่อนท่ีประเทศใดประใดประเทศหน่ึงจะเปล่ียนระบอบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตย 

ประเทศเหล่านั้นแต่เดิมมีการปกครองดว้ยระบอบเผด็จการหรืออ านาจนิยม ซ่ึงการท่ีจะสามารถเปล่ียน

ผา่นจากระบอบการปกครองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยไปเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นประกอบไปดว้ย

หลายปัจจยั การศึกษาก็เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัในการพฒันาประชาธิปไตย ทั้งน้ีมีนักวิชาการหลาย

ท่านเห็นวา่การศึกษากบัประชาธิปไตยมีความเช่ือมโยงกนั เพราะการมีแนวคิดท่ีเป็นประชาธิปไตยของ

คนเรานั้ นไม่ได้มีมาตั้ งแต่เกิด แต่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และการฝึกฝน 
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สถานศึกษาสอนให้ประชาชนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อผูอ่ื้นและปลูกฝังความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง รวมถึงการลงคะแนนเสียงและการจดัระเบียบ โดยส่วนใหญ่จะเห็นไดว้า่ผลจากการศึกษาต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองคือการเคล่ือนไหวของนกัศึกษา  

 

  

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

สรุปผลการวจัิย 

ตอนที ่1 เป้าหมายและเนือ้หาของการศึกษาในเกาหลใีต้ 

 การให้ความส าคญักบัการศึกษาของชาวเกาหลีนั้นมีมาแต่โบราณ ตามหลกัความเช่ือของลทัธิ

ขงจ้ือตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอน (1392-1910) แนวทางของลทัธิขงจ้ือส่งผลให้ชาวเกาหลีให้ความส าคญั

และยกยอ่งในเร่ืองการศึกษาเป็นอยา่งยิง่ เพราะเช่ือวา่การศึกษาเป็นหนทางท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จใน

ชีวติ และมีสถานะทางสังคมท่ีดี  ภายหลงัสงครามเกาหลีรัฐบาลเกาหลีใตไ้ดท้  าการลงทุนมากกวา่ 10%

ของงบประมาณรัฐบาลต่อภาคการศึกษาในฐานะเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งท าการบูรณะ (Kim และ Hong, 

2010) ทั้งน้ีนโยบายการศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของแผนงานในการฟ้ืนฟูเกาหลีและเป็นการ

เตรียมความพร้อมไปสู่แผนงานการเติบโตทางเศรษฐกิจในขั้นต่อไป หลงัจากปี 1960 รัฐบาลของปาร์ค

จุงฮีได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมตามทฤษฎีความทนัสมยั (Modernization 

Theory)  นั่นคือ การพฒันาได้ใช้ยุทธศาสตร์การผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก เน้นการพฒันา

อุตสาหกรรมมากกวา่เกษตรกรรม ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่เป้าหมายและเน้ือหาในการศึกษาของเกาหลีใต้

ตลอดช่วงทศวรรษ 1960 มุ่งให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจ ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นยุค

ของการพฒันาทางการศึกษา เพราะหลงัจากช่วงปี 1960 เป็นช่วงท่ีเร่งพฒันาเศรษฐกิจจนประสบ

ความส าเร็จ รัฐบาลมีความตอ้งการให้เศรษฐกิจเติบโตยิ่งข้ึนไปอีกโดยให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรม

การศึกษา 
ชนชัน้กลาง 

การเคลื่อนไหวของนักศึกษา 
ประชาธิปไตย 
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หนกัและเคมี ดงันั้น ในดา้นการศึกษาหลกัสูตรในโรงเรียนจึงให้ความส าคญักบัการเรียนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เน้นการศึกษาในระดบัอาชีวะ ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนแนวความคิดท่ีว่าเด็กนักเรียน

อาชีวะนั้นเรียนดอ้ยกวา่เด็กสายสามญั อีกทั้งยงัอุดหนุนทางดา้นการเงินในดา้นงานวิจยั ถดัมาช่วงปี 

1980 เป้าหมายหลกัของการศึกษาคือ การลดการแข่งขนัการสอบเขา้มหาวิทยาลยัและพยายามลดการ

สอนพิเศษส่วนตวั เพื่อลดความเครียดและลดค่าใช่จ่ายของผูป้กครอง (Kim, 2002) 

ตอนที ่2 ผลของการศึกษาต่อการพฒันาประชาธิปไตยในเกาหลใีต้ 

เกาหลใีต้ในยุคอ านาจนิยม 

 เกาหลีใตต้อ้งเผชิญกบัการถูกปกครองภายใตอ้  านาจเผด็จการอยา่งยาวนานในช่วงปี 1953-1987 

เกาหลีใตต้้องเผชิญกับรัฐบาลเผด็จการทั้งพลเรือนและทหารท่ีท าการปราบปรามฝ่ายตรงขา้มและ

ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย เร่ิมตั้งแต่ยุคของประธานาธิบดีอีซึงมนั ซ่ึงไดใ้ชป้ระโยชน์จากการท่ี

ถูกแบ่งแยกประเทศระหวา่งสองชาติเกาหลี ประกอบกบัไดรั้บการสนบัสนุนจากสหรัฐอเมริกา โดยการ

อา้งอุดมการณ์ต่อตา้นคอมมิวนิสต ์มีการใชรั้ฐธรรมนูญท่ีมีตน้แบบจากสหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตาม ยงั

ไม่สามารถท่ีจะกล่าวไดว้า่เกาหลีใตใ้นสมยันั้นเป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง (Kim, 1987) เพราะขณะ

ด ารงต าแหน่งมีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ โดยให้สามารถด ารงต าแหน่งอยา่งไม่จ  ากดัวาระ มีการใช้กลไก

ในการโกงการเลือกตั้ง และก าจดัผูท่ี้เป็นศตัรูทางการเมืองจนท าให้สามารถครองอ านาจมาได้อย่าง

ยาวนาน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจต่อรัฐบาลมากยิ่งข้ึน และภายหลงัจากการท่ีรัฐบาลโกง

การเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม ค.ศ. 1960 เป็นเหตุน าไปสู่การโค่นลม้รัฐบาลในวนัท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 

1960 ท  าใหป้ระธานาธิบดีอีซึงมนัตอ้งลาออกจากต าแหน่งในท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ยุคของเผด็จการยงัไม่

ส้ินสุด หลงัจากหมดยุคของรัฐบาลอีซึงมนั เกาหลีใตไ้ดมี้รัฐบาลพลเรือนโดยนายกรัฐมนตรีชางเมียน 

แต่ไดบ้ริหารประเทศในระยะเวลาสั้นๆ เพราะในวนัท่ี 16 พฤษภาคม ค.ศ.1961 ก็ไดเ้กิดการรัฐประหาร

ข้ึนโดยนายพลปาร์คจุงฮีและเขา้มากุมอ านาจนบัแต่นั้นเป็นตน้มา  

 ในสมยัรัฐบาลของปาร์คจุงฮีเศรษฐกิจของประเทศขยายตวัไปอย่างรวดเร็วตรงขา้มกบัการ

ปกครองท่ีถูกปกครองแบบเผด็จการ  มีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญให้สามารถอยู่ในต าแหน่งต่อไปได้อีก 

ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจแก่นกัการเมืองฝ่ายคา้น กลุ่มนกัศึกษา และประชาชน ท าให้เกิดการเคล่ือนไหว
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ทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง แต่ปาร์คจุงฮีก็ยงัคงด าเนินแผนการต่อไปนัน่คือไดท้  าการรัฐประหารตวัเอง

และประกาศใชรั้ฐธรรมนูญยชิูน (Yushin) ซ่ึงเป็นการให้อ านาจแก่ประธานาธิบดีอยา่งเบ็ดเสร็จ พร้อม

กับงดใช้รัฐธรรมนูญ โดยการประกาศภาวะฉุกเฉินร่างรัฐธรรมนูญใหม่และเป็นประธานาธิบดี

รักษาการโดยไม่มีก าหนด มีการยุบสมัชชาแห่งชาติและพรรคการเมือง ห้ามด าเนินกิจกรรมทาง

การเมืองใดๆ และริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน ในท่ีสุด

ประธานาธิบดีปาร์คจุงฮีก็ถูกสังหารในวนัท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ. 1979 เป็นการส้ินสุดรัฐบาลปาร์คจุงฮีท่ี

ปกครองเกาหลีใตม้ายาวนานถึง 18 ปี หลงัจากท่ีประธานาธิบดีปาร์คจุงฮีโดนสังหาร ประชาชนเกาหลี

ใตต่้างมีความหวงัว่าประเทศของตนจะพน้จากยุคเผด็จการอ านาจนิยมแต่เหตุการณ์กลบัไม่เป็นตามท่ี

หวงั นายพลชอนดูวานได้ท าการรัฐประหารข้ึนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1979 เป็นเหตุให้เกิดการ

เคล่ือนไหวอย่างรุนแรงท่ีเมืองกวางจูโดยมีนกัศึกษาเป็นแกนน า ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 ชอนดู

วานไดป้ระกาศกฎอยัการศึก และส่งกองก าลงัทหารหน่วยรบพิเศษเขา้ท าการปิดลอ้มเมืองกวางจูและ

สลายการชุมนุมอย่างโหดร้ายทารุณ เป็นผลให้ประชาชนบาดเจ็บลม้ตายและสูญหายเป็นจ านวนมาก  

ระบอบการปกครองอนัโหดร้ายป่าเถ่ือนของประธานาธิบดีชอนดูวานด าเนินไปจนถึง  ปี  1987 รัฐบาล

ชอนดูวานต้องเผชิญหน้ากับการรวมพลังคร้ังใหญ่โดยเฉพาะในเดือน มิถุนายนระหว่างนักศึกษา 

ประชาชน กรรมกร ตลอดจนพรรคฝ่ายคา้นท่ีส าคญั คือ พรรคประชาธิปไตยเกาหลี (New Korea 

Democratic Party)   ภายใตก้ารชุมนุมประทว้งท่ีไม่มีแนวโนม้วา่จะยุติลงแมว้า่รัฐบาลของชอนดูวานจะ

พยายามขดัขวางการชุมนุมท่ีต่อตา้นรัฐบาลเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถตา้นทานได ้เป็นผลท าให้

รัฐบาลของชอนดูวานตอ้งท าตามขอ้เรียกร้องของประชาชน  ตวัแทนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้นท าการ

ตั้ งกรรมการเพื่อท าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยสาระส าคัญ  คือ ให้ประชาชนเป็นผู ้เ ลือกตั้ ง

ประธานาธิบดีโดยตรง โดยมีวาระ 5 ปีและเม่ือพน้ต าแหน่งแลว้ไม่สามารถกลบัมาด ารงต าแหน่งไดอี้ก 

(วิเชียร อินทะสี, 2013) โดยหลงัจากการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ปี 1987 นบัวา่เป็นการส้ินสุดของยุคอ านาจ

นิยมของเกาหลีใต ้  
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การศึกษาต่อการพฒันาทางการเมืองของเกาหลใีต้ 

 เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีความต่ืนตวัทางการศึกษามาตั้งแต่อดีต เน่ืองจากรับแนวคิดมาจาก

ลทัธิขงจ้ือ โดยมีการขยายตวัทางการศึกษาอยา่งมากในทศวรรษท่ี 1960 เน่ืองมาจากเกาหลีใตป้ระสบ

ความส าเร็จจากการพฒันาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ผลจากการพฒันาทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม คือ การขยายตวัของเมือง และการยกระดบัการศึกษาของชาวเกาหลี

ใต ้โดยการเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีมีผลต่อการพฒันาทางการเมืองของเกาหลีใตคื้อ การขยายตวัของ

ชนชั้นกลาง อีกทั้งการขยายตวัทางการศึกษายงัท าให้ชนชั้นกลางเหล่านั้นเป็นชนชั้นกลางท่ีมีคุณภาพ 

ประกอบกบัการศึกษายงัเป็นตวักระตุน้สังคมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ก่อให้เกิดตวั

แสดงซ่ึงมีบทบาทเก้ือหนุนต่อการเปล่ียนผา่นไปเป็นประชาธิปไตยของเกาหลีใต ้โดยเฉพาะเห็นผลจาก

การศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการเคล่ือนไหวเรียกร้อง

ประชาธิปไตยในมาโดยตลอดจนกระทัง่ถึงปี 1987 ท่ีเป็นอนัส้ินสุดยุคเผด็จการอ านาจนิยมของเกาหลี

ใต ้

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัพบว่า แนวความคิดประชาธิปไตยไดรั้บอิทธิพลหลงัจากท่ีประเทศเกาหลีถูก

แบ่งออกเป็นสองส่วนนัน่คือ เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต ้ผลจากการถูกปกครองของสองขั้วอ านาจ ท า

ให้เกาหลีทั้งสองส่วนมีแนวความคิดท่ีแตกต่างกัน เกาหลีเหนือได้รับแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์จาก

สหภาพโซเวยีต  และเกาหลีใตไ้ดรั้บแนวคิดประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกา จากแนวคิดท่ีต่างกนัน้ีท า

ให้การศึกษาทางฝ่ังเกาหลีใตส้อนให้ต่อตา้นระบอบคอมมิวนิสต ์ส่วนทางเกาหลีเหนือสอนให้ต่อตา้น

ระบอบทุนนิยม (Kim, 1987) ประกอบกบัชาวเกาหลีใตมี้ความต่ืนตวัทางการศึกษา (Education Fever )

จากอิทธิพลของลัทธิขงจ้ือ โดยการต่ืนตัวทางการศึกษาน้ีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาสังคม

ประชาธิปไตยของเกาหลีใต ้  

 ภายใตรั้ฐบาลอีซึงมนัและปาร์คจุงฮีไดใ้หค้วามส าคญัแก่รัฐ ความภกัดี และความรักชาติ เน้ือหา

ในบทเรียนดา้นสังคมศาสตร์เนน้ถึงรูปแบบทางการเมือง การต่อตา้นระบอบคอมมิวนิสต ์โดยความเป็น

พลเมือง ความเสมอภาค และความรับผดิชอบเก่ียวกบัประชาธิปไตยไดถู้กปลูกฝังในหลกัสูตรการศึกษา
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ของเกาหลีใต ้อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลเผด็จการก็สอดแทรกแนวคิดให้ชาวเกาหลีใตเ้ช่ือฟังและจงรักภกัดี

กบัแนวทางเผด็จการของพวกตน (Seth, 2012) แต่จากการท่ีเกาหลีใตป้ระสบความส าเร็จจากการพฒันา

เศรษฐกิจในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ท าใหโ้ครงสร้างทางสังคมเปล่ียนแปลงไปรวมถึงการขยายตวัของชน

ชั้นกลาง การเพิ่มข้ึนของชนชั้นแรงงานท่ีมีความรู้ เม่ือประชาชนมีการศึกษา นัน่คือ ประชาชนไดรั้บ

การขดัเกลาและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยจากสถาบนัศึกษา ประกอบกบัเกิดการรวมกลุ่มในการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ถา้รัฐบาลใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ประชาชนเหล่าน้ีจึงตอ้งแสดงบทบาทเพื่อ

ความถูกตอ้ง ท าให้เกิดการต่อตา้นจากประชาชนและเรียกหาประชาธิปไตย เป็นผลท าให้เกิดความ

เคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยและต่อตา้นระบอบเผด็จการมา โดยตลอดช่วงปี 1980 กลุ่ม

คนเหล่าน้ีมีการรวมตวักนัอยา่งเขม้แขง็ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหลงัจากตอ้งทนกบัรัฐบาลเผด็จการ 

โดยมีเหล่านกัเรียน นกัศึกษาเป็นแกนน าในการเรียกร้องประชาธิปไตยมาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชคื้อ ดา้นการศึกษาจะเห็นไดว้า่รัฐบาลเกาหลีใตใ้ห้การ

สนบัสนุนอยา่งจริงจงั มีการวางแผนในการด าเนินงานและมุ่งปฏิบติัให้ส าเร็จตามแผนดงัท่ีวางไวอ้ยา่ง

เป็นระบบ อีกทั้ง ยงัสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัประชาธิปไตยไวใ้นหลกัสูตร ดงันั้นจากผลการวิจยันบัวา่

จะเป็นประโยชน์ในแง่ท่ีจะเป็นองค์ความรู้ และเป็นกรณีศึกษาของไทย เพื่อท่ีจะพฒันาระบอบ

การศึกษาให้พฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งควรมีการปลูกฝังสิทธิความเป็นพลเมือง 

ความเสมอภาค และความรับผดิชอบเก่ียวกบัประชาธิปไตยไวใ้นหลกัสูตร 

 ข้อเสนอแนะกับการวิจยัในอนาคต เน่ืองจากงานวิจยัน้ีท าการศึกษาเพียงระยะเวลาช่วงปี 

1950s-1987 ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ประชาธิปไตยในเกาหลีใตไ้ม่ไดมี้ความเป็นประชาธิปไตยส้ินสุดถึงแค่ปี 

1987 เท่านั้น แต่มีความเป็นประชาธิปไตยมาอยา่งเขม้แข็งและมัน่คงจนถึงปัจจุบนั งานวิจยัในอนาคต

จึงอาจท าการศึกษาต่อไปจนถึงปัจจุบนัวา่ หลงัจากเปล่ียนผ่านระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย

ในปี 1987  เกาหลีใตมี้แนวทางการศึกษาและท าอย่างไรในการสร้างความมัน่คงและย ัง่ยืนให้กับ

ประชาธิปไตยโดยไม่ยอ้นกลบัไปเป็นระบอบเผด็จการอีก 
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การสร้างความหมายและมูลค่าของการเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่ทวด 

Value and Meaning Construction of The Consumption of Thai Amulet :  

A Case Study of Luang Pu Thuat 

วสวตัติ์ เถื่อนค า 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษามี 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาการสร้างความหมายและมูลค่าของ

พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด และศึกษาการบริโภคพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดของผูเ้ช่าบูชา ดว้ยวิธีการวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary 

Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งการพิจาณาออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้น

อุปทานและดา้นอุปสงค ์ในดา้นอุปทานจะใช ้2 แนวคิดในการศึกษา คือ แนวคิดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและ

ส่ิงธรรมดา (Sacred and Profane) และแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคา้ (Commodification) 

ส่วนในดา้นอุปสงคจ์ะใช้ตรรกวิทยาแห่งการบริโภค (Logic of Consumption) ในการศึกษา ผล

การศึกษาพบว่า 1) พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดถูกสร้างความหมายให้กลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจาก

กระบวนการสร้างพระเคร่ือง เร่ืองราวอภินิหารในประวติัของหลวงปู่ ทวด และประสบการณ์

อภินิหารท่ีผูค้รอบครองพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดพบเจอ 2) พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดถูกผลิตซ ้ าออกมา

อีกหลายรุ่น จากหลายวดั หลายเกจิอาจารย ์3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด คือ ความ

นิยม ความหายาก ความสวยงาม และราคาของพระเคร่ืองยงัข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจดว้ย 4) ค่านิยม

ของพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด คือ พระเคร่ืองท่ีมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด ถูกสร้างข้ึนมาจาก

ประสบการณ์ ท่ีมีทั้งการประสบเจอกับตวัเอง การบอกต่อปากต่อปาก รวมถึงการบอกเล่าเร่ือง

ประสบการณ์ท่ีพบเจอผา่นส่ือต่างๆ 5) พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดมีการบริโภคเชิงสัญญะ 

ค าส าคัญ : พระเคร่ือง หลวงปู่ ทวด การสร้างความหมายและมูลค่า 
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Abstract 
There are two purposes of this research. First, define the meanings and the values of Luang 

Pu Thuat amulets. Second, study the consumption of the amulets with a qualitative research. The 

documentary research and in-depth interview with the buyers was taken to understand both 

supply and demand of the product. The study exerted the concept of sacred-profane dichotomy 

and the concept of commodification to understand the supply side while the logic of consumption 

has been manipulated for the demand side. 

The research has proven that (1) Luang Pu Thuat amulet’s meanings have been 

devotionally made through rituals, life story of Luang Pu Thuat and miraculous stories from those 

follower. (2)There are reproductions of the amulets by multiple temples and magic monks. (3) the 

price of Luang Pu Thuat amulets have been impacted by its popularity and scarcity, the beauty of 

each amulet, and the price fluctuation caused by the economy situations as well. (4) The values of 

the amulets are mainly generated from the beliefs that the amulets have spiritual power to protect 

people. This value has supported through time, there are people experienced the miraculous 

stories while some extents are convinced to believe via the word of month and medias. (5) Luang 

Pu Thuat amulet has Consumption of Signs. 

Keywords : Amulets, Luang pu thuat, Meanings and the values  
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บทน า 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีค่านิยมในการสะสมพระเคร่ืองอย่างมาก สังเกตไดจ้ากข่าวเก่ียวกบั

วงการพระเคร่ืองในหนงัสือพิมพ ์จ านวนนิตยสารพระเคร่ืองรายปักษห์รือรายเดือน จากความนิยม

พระเคร่ืองน าไปสู่การเกิดตลาดพระเคร่ืองตั้งแต่แผงพระเล็กๆ จนไปถึงร้านพระเคร่ืองใหญ่ๆตาม

ห้างสรรพสินคา้ เกิดการจดัประกวดพระเคร่ือง ส่งผลให้เกิดธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเคร่ือง

ตามมา เช่น หนงัสือพระเคร่ือง ร้านเล่ียมพระเคร่ือง ร้านถ่ายรูปพระเคร่ือง ร้านขายสร้อย อุปกรณ์

เก่ียวกบัการสะสมพระจ าพวกตลบัพระ กล่องใส่พระ รวมไปถึงร้านทองรูปพรรณต่างๆท่ีรับเล่ียม

พระ ร้านขายเคร่ืองเงินท่ีรับท ากรอบพระเงิน เป็นตน้ และศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดการณ์วา่กระแส

เงินสะพดัของวงการพระเคร่ืองในปี พ.ศ. 2551 อยู่ท่ีระดบั 40,000 ลา้นบาท ซ่ึงค่านิยมบูชาพระ

เคร่ืองในฐานะเคร่ืองรางของขลงัของคนไทย มาจากความเช่ือเร่ืองพุทธคุณของพระเคร่ืองในดา้น

ต่างๆ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี  

1. ประเภทเมตตามหานิยม คือ ท าให้เป็นท่ีรักใคร่ หลงใหล เกิดความรักความเมตตา หรือ

ท างาน คา้ขายไดส้ะดวก ร ่ ารวย เช่น พระสมเด็จวดัระฆงั พระนางพญา พระขุนแผน พระนางกวกั 

และพระบวัเขม็ เป็นตน้ 

2. ประเภทอยูย่งคงกระพนั คือ ยงิ ฟัน แทง ไม่เขา้ เช่น พระร่วง และพระกร่ิง พระคง เป็นตน้ 

3. ประเภทแคลว้คลาด คือ รอดพน้จากภยนัอนัตรายต่างๆ ทั้งจากผูมุ้่งร้ายและอุบติัเหตุ เช่น 

พระรอด หลวงปู่ ทวด เป็นตน้ (นิติ กสิโกศล, 2547, น. 60) 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการสะสมพระเคร่ือง ดงัน้ี  

1. เพื่อระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจา้และเกจิอาจารยท่ี์เคารพนบัถือ 

2. เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ เป็นเคร่ืองเตือนใจใหป้ระพฤติตนเป็นคนดี ละเวน้

การท าชัว่ 

3. เพื่อป้องกนัภยนัตราย โดยเช่ือวา่อ านาจพุทธคุณของพระเคร่ือง สามารถป้องกนัไม่ให้เกิด

ภยัอนัตรายแก่ตวัเองได้ จึงมีการแขวนพระเคร่ืองไวก้บัตวั มีพระเคร่ืองไวใ้นรถยนต์ บา้นเรือน 

ร้านคา้ เป็นตน้ 

4. เพื่อใหมี้โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และขอพรตามท่ีตวัเองปรารถนา เช่น ขอให้คา้ขายดี มี

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เป็นท่ีรักของผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

5. เพื่อท าธุรกิจใหเ้ช่าบูชาพระเคร่ือง 
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6. เป็นการแสดงฐานะทางสังคม ห้องพระในบา้นแสดงให้เห็นฐานะของเจา้ของบา้น และ

การท่ีมีพระเคร่ืองยอดนิยมประดบัคอ ก็เป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในวงสังคม 

7. สะสมพระเคร่ืองไวเ้พื่อเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน นอกจากน้ียงัมีคุณค่าทางพุทธศิลป์ 

และโบรารณคดี (นิติ กสิโกศล, 2547, น. 45) 

ถึงแมจ้ะเป็นพระเคร่ืองท่ีมีความเช่ือทางด้านพุทธคุณเหมือนกนั แต่ราคากลบัแตกต่างกนั 

ดงันั้นราคาของพระเคร่ืองจึงไม่ไดเ้กิดจากการมูลค่าการใช้ประโยชน์จากพุทธคุณของพระเคร่ือง

เพียงอย่างเดียว แต่มีมูลค่าเชิงสัญญะอีกด้วย หากกล่าวถึงพระเคร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ี

รู้จกัอย่างแพร่หลายของเมืองไทย หลวงปู่ ทวด ถือว่าเป็นหน่ึงในพระเคร่ืองท่ีอยู่ในอนัดบัตน้ๆ 

ดงัเช่นท่ีคุน้เคยกบัค ากล่าววา่ “หลวงปู่ ทวดเหยียบน ้ าทะเลจืด” พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดถูกยกยอ่งให้

เป็นสุดยอดพระเคร่ืองนิรันอนัตราย ข้ึนช่ือเร่ืองพุทธคุณในดา้นแคลว้คลาด มีการสร้างพระเคร่ือง

หลวงปู่ ทวดออกมามากมาย ตั้งแต่รุ่นท่ีโด่งดงัอยา่งหลวงปู่ ทวดวดัชา้งให้ปี 2497 และไดมี้การสร้าง

พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดต่อมาอยา่งต่อเน่ืองทั้งจากหลากหลายเกจิอาจารย ์หลากหลายวดั เกจิอาจารย์

ปลุกเสกหลวงปู่ ทวดท่ีมีช่ือเสียง เช่น อาจารยทิ์ม วดัชา้งให้ อาจารยน์อง วดัทรายขาว อาจารยท์อง 

วดัส าเภาเชย พ่อท่านคลา้ย วนัสวนขนั เป็นตน้ และจากวดัท่ีมีช่ือเสียง เช่น วดัพะโค๊ะ วดัเมือง วดั

ประสาทบุญญาวาส เป็นตน้ โดยหลวงปู่ ทวดเองนั้นก็ไม่มีหลักฐานยืนยนัแน่ชัดว่ามีตวัตนจริง

หรือไม่ เพราะมีแค่เร่ืองเล่าและต านานของหลวงปู่ ทวดท่ีเล่าสืบทอดกนัมา จึงมีความน่าสนใจท่ีจะ

ศึกษาวา่พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดมีกระบวนการในการสร้างใหก้ลายเป็นพระเคร่ืองท่ีไดรั้บความนิยม

และกลายเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าไดอ้ยา่งไร รวมทั้งผูท่ี้เช่าบูชาไดรั้บสัญญะอะไรจากพระเคร่ืองหลวงปู่

ทวด 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

ในการศึกษาถึงปรากฏการณ์ความนิยมของพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดในสังคมไทย จะแบ่งการ

พิจาณาออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นอุปทาน และ ดา้นอุปสงค ์ เพื่อให้ครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ของ

การวจิยั โดยในส่วนของอุปทานนั้น ศึกษาถึงความเป็นมาและปัจจยัต่างๆในสังคมไทยท่ีมีอิทธิพล

ต่อความเช่ือและการสร้างความหมายของพระเคร่ือง เพื่อเช่ือมโยงถึงความเช่ือในพระเคร่ืองหลวงปู่

ทวด รวมทั้งศึกษาถึงปัจจยัและกระบวนการสร้างมูลค่าพระเคร่ืองให้กลายเป็นสินคา้ ท่ีเรียกว่า 

“พุทธพาณิชย”์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัของสังคมไทย ในส่วนของอุปสงค์
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นั้น ศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด รวมถึงสัญญะและความหมาย

ของพระเคร่ืองท่ีผูเ้ช่าบูชาไดรั้บ รวมทั้งทศันคติท่ีผูเ้ช่าบูชามีต่อพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด 

กรอบแนวคิด 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นอุปทาน 

- ศึกษาถึงประวติัของพระเคร่ืองหลวงปู่ทวด 

- ปัจจยัท่ีท าใหพ้ระเคร่ืองหลวงปู่ทวดไดรั้บความนิยม 

การสร้างมูลค่า 

- มวลสาร 

- รูปแบบ 

- ช่ือรุ่น 

- พิธีกรรมปลุกเสก 

- ผูป้ลุกเสก 

- การอา้งถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิ

ปาฏิหาริย ์
 

การสร้างความหมาย 

พระเคร่ืองแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป 

ภายใตแ้นวคิดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิง

ธรรมดา ของ อีมิล เดอร์ไคม ์

- การก าหนดราคา 

- การโฆษณา  

- การสร้างค่านิยม 

- การสร้างตลาด 
 

กระบวนการสร้างพระเคร่ืองหลวงปู่

ทวดใหก้ลายเป็นสินคา้ “พทุธ

พาณิชย”์ ภายใตแ้นวคิดกระบวนการ

กลายเป็นสินคา้ ของ ธีโอดอร์ อะดอร์

โน และ แมกซ์ ฮอร์ไคเมอร์ 

ดา้นอุปสงค ์

ความหมายและสญัญะท่ีผูเ้ช่าบูชาพระเคร่ืองหลวง

ปู่ทวดไดรั้บ ภายใตก้รอบแนวคิดตรรกวทิยาแห่ง

การบริโภค ของ ฌอง โบดริยาร์ด 

494

DP
U



 

ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวจิยั 

1.  แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคา้ (Commodification) ของ ธีโอดอร์ อะดอร์โน และ แมกซ์ 

ฮอร์ไคเมอร์ 

ในระบบทุนนิยม วฒันธรรมแบบต่างๆ เช่น การร้องร าท าเพลง งานศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็น

สินคา้ท่ีได้รับการผลิตโดยนายทุนอุตสาหกรรม มีการผลิตในระบบสายพานขนาดใหญ่ (Mass 

Production) มีการกระจายออกเป็นวงกวา้ง (Mass Distribution) และมีการบริโภคกนัอย่าง

กวา้งขวาง (Mass Production) โดยเรียกส่ิงเหล่าน้ีกวา่ อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม (กาญจนา แกว้

เทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551, น. 257) กระบวนการกลายเป็นสินคา้น้ียงัรวมถึงพื้นท่ีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีถูกท าใหเ้ป็นสินคา้โดยผา่นกระบวนการทางสังคมแบบใหม่ มีการสร้างความหมายและ

เอกลกัษณ์ทางสังคมชุดใหม่เขา้ไป ซ่ึงกระบวนการน้ีท าให้ส่ิงนั้นมีมูลค่า มีคุณค่าในการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนในสังคม (วรนนัท์ ลิมปสถิรกิจ, 2553, น. 23) เม่ือวฒันธรรมถูกน ามาผลิตในระบบ

อุตสาหกรรม ดังนั้น กระบวนการผลิตวฒันธรรมจึงมีลกัษณะไม่แตกต่างผลิตสินค้าอ่ืนๆ โดย

อุตสาหกรรมวฒันธรรมมีกระบวนการผลิต ดงัน้ี 

- การท าวฒันธรรมให้เป็นสินคา้ (Commodification of Culture) เอกลกัษณ์ของการผลิต

สินค้าวฒันธรรมแบบเป็นอุตสาหกรรม คือ การผลิตสินค้าวฒันธรรมทั้งท่ีเป็นวตัถุธรรม และ

นามธรรม เช่น ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความเช่ือ ความศกัด์ิสิทธ์ิ เวลา คุณค่าของมนุษย ์เช่น 

การซ้ือตวับุคลากรในบริษทั การซ้ือตวันกักีฬาฟุตบอล ซ่ึงระบบทุนนิยมนั้นไดน้ ามนุษยม์าผลิตเป็น

สินคา้ (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551, น. 259) หรือกรณีพุทธพาณิชย ์ท่ีระบบทุน

นิยมไดน้ าความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิมาผลิตเป็นสินคา้ 

- การผลิตแบบเป็นมาตรฐานเดียวกนั (Standardization) คือ การผลิตสินคา้ออกมาในลกัษณะ

เหมือนๆกนั จนเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกนัหมด 

- การผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass Production) คือ การผลิตแบบสายพานการผลิตขนาดใหญ่ 

โดยผลิตคร้ังละมากๆ 

- การผลิตซ ้ า (Reproduction) 
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2. แนวคิดตรรกวทิยาแห่งการบริโภค (Logic of Consumption) ของ ฌอง โบดริยาร์ด 

โบดริยาร์ด กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการบริโภคนั้น เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ (Identity) แก่ตวัเรา

เอง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่ตวัเราเป็นใคร ท่ามกลางสัญญะท่ีมีอยูม่ากมายในสังคม เราจะเหมือนหรือ

แตกต่างจากคนอ่ืนอยา่งไร ซ่ึงการบริโภคแบบน้ีท าให้เกิด 2 ดา้นของอตัลกัษณ์ข้ึน คือ การบริโภค

เพื่อการเลียนแบบ (Imitation) และการบริโภคเพื่อสร้างความแตกต่าง (Distinction) 

การบริโภคเพื่อสร้างอตัลกัษณ์ข้ึนมาน้ี โบดริยาร์ด ได้ช้ีให้เห็นถึง คุณค่าเชิงสัญญะ (Sign 

Value) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคมากกวา่การเลือกจากการใชส้อยเพียงอยา่งเดียว โบดริยาร์ด 

(1999) จึงไดเ้สนอตรรกวิทยาแห่งการบริโภค (Logic of Consumption) หรือ ระดบัความสัมพนัธ์

ระหวา่งคนกบัวตัถุ มี 4 ระดบั ดงัน้ี 

- ตรรกะของมูลค่าใชส้อย (Logic of Use Value) หรือ ตรรกะเชิงอรรถประโยชน์ (Logic of 

Utility/Practical Operation) หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมนุษยบ์ริโภคเพื่อใชส้อย หรือการมองวตัถุใน

ฐานะเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้(Instrument) เป็นหลกั เช่น การกินขา้วเพื่อให้อ่ิมทอ้ง การใชโ้ทรศพัท์

เพื่อติดต่อส่ือสาร 

- ตรรกะของมูลค่าการแลกเปล่ียน (Logic of Exchange Value) หรือ ตรรกะเชิงความเท่ากนั 

(Logic of Equivalence) หมายถึง มนุษยเ์ช่ือความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัโดยมีส่ิงของเป็นตวักลาง หรือ 

การมองวตัถุในฐานะเป็นสินคา้ เช่น มนุษยน์ าเงินมาซ้ือสินคา้ โดยเงินและสินคา้เป็นตวักลางเช่ือม

ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั 

- ตรรกะของมูลค่าแลกเปล่ียนเชิงสัญลกัษณ์ (Logic of Symbolic Exchange Value) หรือ 

ตรรกะเชิงคุณค่านามธรรม (Logic of Ambivalence) หมายความวา่ วตัถุไดก้ลายมาเป็นสัญลกัษณ์ 

(Symbol) ท่ีมีความหมายบางอยา่ง และเราใช้สัญลกัษณ์ดงักล่าวส่ือสารแลกเปล่ียนความหมายกบั

ผูอ่ื้น เช่น การใหข้องขวญัหรือของท่ีระลึก 

- ตรรกะของมูลค่าเชิงสัญญะ (Logic of Sign Value) หรือ ตรรกะของความแตกต่าง (Logic 

of Different) ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือสถานะของวตัถุถูกเปล่ียนเป็นสัญญะ (Sign) และมนุษยใ์ชส้ัญญะนั้น

เปรียบเทียบกบัสัญญะอ่ืนๆ เพื่อสร้างความแตกต่างระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั เช่น การสวมนาฬิกาเพื่อ

ดูเวลา แต่นาฬิการาคาแพงย่อมเป็นสัญญะท่ีจ าแนกความแตกต่าง (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข 

หินวมิาน, 2551, น. 463) 
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3. แนวคิดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิงธรรมดา (Sacred and Profane) ของ เอมิล เดอร์ไคม ์

เดอร์ไคม ์ไดว้เิคราะห์วา่ แก่นสารของศาสนา คือ การแบ่งโลกออกเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (Sacred) 

และส่ิงธรรมดา (Profane) ซ่ึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประกอบดว้ย ความเช่ือ รูปเคารพบูชา และพิธีกรรมท่ี

สอดประสานเขา้กนัเป็นระบบ กลายเป็นศาสนาซ่ึงมีระบบความเช่ือและวิถีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ (สุภางค์ จนัทวานิช, 2554, น. 46) ซ่ึงเป็นขอบเขตท่ีเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติเหนือ

ธรรมดาทัว่ไป เดอร์ไคม์ ได้อธิบายว่า วตัถุนั้นโดยตวัมนัเองไม่ใช่ทั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือส่ิงท่ีเป็น

ธรรมดา แต่มนัจะกลายเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมาไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัวา่มนุษยใ์นสังคมจะเลือกพิจารณา

คุณค่าในอรรถประโยชน์ของวตัถุหรือคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงบางอยา่ง (ลิวอิช เอ. โคเซอร์, 2547 อา้ง

ใน วรนนัท ์ลิมปสถิรกิจ, 2553, น. 6) 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสร้างมูลค่าและความหมายของพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด 

2. เพื่อศึกษาการบริโภคพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดของผูเ้ช่าบูชา 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

งานวิจยัเร่ือง “การสร้างความหมายและมูลค่าของการเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด” จะใช้

วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

- ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการทบทวนขอ้มูลจากเอกสารการศึกษา งานวิจยั บทความ หนงัสือ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพระเคร่ือง ความเป็นมาของพระเคร่ือง เพื่อน ามา

เป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ การสร้างความหมาย ความนิยม

ในพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดของสังคมไทย 

- ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ไดแ้ก่ สนามพระท่าพระจนัทร์ และศูนยพ์ระเคร่ืองพนัธ์ุทิพยพ์ลาซ่า 

งามวงศว์าน และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูเ้ช่าบูชา และผูใ้ห้เช่าบูชาพระเคร่ืองหลวง

ปู่ ทวด เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัพื้นฐาน เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้แลว้จึงสัมภาษณ์เจาะลึกมากข้ึนถึง

จ านวนพระเคร่ืองท่ีสะสม รุ่นพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดท่ีมีในครอบครอง ค่าใช้จ่ายในการเช่าพระ

เคร่ืองหลวงปู่ ทวด สาเหตุและปัจจยัท่ีช่ืนชอบพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด และคนในครอบครัว เช่น พ่อ 

แม่ ญาติพี่นอ้งหรือกลุ่มเพื่อน มีใครสะสมพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดหรือไม่ 
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สรุปผลการวจัิย 

เร่ืองราวอภินิหารของหลวงปู่ ทวดท่ีเป็นท่ีรู้จกั คือ “เหตุการณ์เหยียบน ้ าทะเลจืด” จากต านาน 

เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนขณะท่ีหลวงปู่ ทวดเดินทางไปศึกษาธรรมเพิ่มเติม โดยนัง่เรือจากท่าเมืองจะทิ้ง

พระไปกรุงศรีอยุธยา  ขณะอยู่บนเรือวนัท่ี 4 ทะเลเกิดแปรปรวน พายุฝนกระหน ่าจนไม่สามารถ

เดินทางได ้ เรือจึงทอดสมอสู้คล่ืนลมอยู ่3 วนั จนพายสุงบ น ้าจืดท่ีล าเลียงมาเกิดหมดลง นายอินทร์

เจา้ของเรือโกรธแคน้และโทษหลวงปู่ ทวดท่ีอาศยัเรือเดินทาง ท าให้เกิดเหตุร้ายอยา่งท่ีไม่เคยเจอมา

ก่อน จึงไดไ้ล่หลวงปู่ ทวดลงเรือเล็กและใหลู้กเรือน าท่านไปปล่อยเกาะตามยะถากรรม ในระหวา่งท่ี

หลวงปู่ ทวดอยู่บนเรือเล็ก ท่านได้ยื่นเท้าไปจุ่มน ้ าทะเลข้างเรือเล็ก แล้วบอกให้ลูกเรือท่ีก าลัง

กระหายน ้ าคนนั้นลองตกัข้ึนด่ืมดู ปรากฏว่าน ้ าทะเลตรงนั้นจืดสนิท ขณะท่ีบริเวณรอบๆเค็ม

ตามปกติ ลูกเรือคนนั้นจึงข้ึนไปบอกบนเรือใหญ่ให้เพื่อนทราบและต่างพากนัมาตกัน ้ าตรงนั้นไป

ด่ืมแกก้ระหาย นายอินทร์เกิดความตกตะลึงในอภินิหารของหลวงปู่ ทวด จึงไดก้ราบขอขมาลาโทษ

กบัส่ิงท่ีท าต่อท่านและนิมนต์ให้ท่านข้ึนเรือ ก่อนจะออกเดินทางอีกหลายวนัจนถึงอยุธยาอย่าง

สวสัดิภาพ 

จุดเร่ิมตน้การสร้างพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดรุ่นแรก เกิดจากดวงพระวิญญาณของหลวงปู่ ทวด

ไดป้ระทานนิมิตเขา้ฝันคุณอนนัต์ คณานุรักษ ์ให้สร้างพระเคร่ืองรางเป็นรูปภิกษุชราข้ึนแทนองค์

ของท่าน คุณอนนัต ์คณานุรักษจึ์งเดินทางมานมสัการพร้อมทั้งปรึกษาพระอาจารยทิ์ม เจา้อาวาสวดั

ชา้งให ้เพื่อเตรียมการสร้างพระเคร่ืองข้ึน มีวตัถุประสงคใ์นการสร้างเพื่อเอาไวแ้จกแก่ผูท้  าบุญสร้าง

โบสถว์ดัชา้งให ้ซ่ึงพระอาจารยทิ์มไดติ้ดต่อส่ือสารกบัวญิญาณหลวงปู่ ทวดในพิธีการท่ีจะสร้างพระ

เคร่ืองทุกๆระยะอยา่งใกลชิ้ด (อนนัต ์คณานุรักษ,์ 2526, น. 35) โดยวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2497 ตรง

กบัวนัศุกร์ ข้ึน 15 ค ่า เดือน 4 เวลาเท่ียงตรง เป็นฤกษม์งคลในพิธีปลุกเสกเบา้พิมพ ์และไดพ้ิมพพ์ระ

เคร่ืองเร่ือยมาจนถึงวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2497 ไดพ้ระเคร่ืองจ านวน 64000 องค ์

หลวงปู่ ทวดเน้ือว่านวดัช้างให้ ปี 2497 เป็นพระเคร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูง เน่ืองจากมี

เร่ืองราวในการสร้างและมีองคป์ระกอบท่ีดี นัน่คือ มีมวลสารดี มีจุดประสงคก์ารสร้างดี เกจิอาจารย์

ท่ีปลุกเสกดี พิธีกรรมถูกตอ้ง ดงัน้ี 

- มวลสาร ประกอบดว้ยวา่นมงคล 108 และดินกากยายกัษ ์ซ่ึงวา่นมงคล 108 เช่ือวา่มีพุทธคุณ

ครอบจกัรวาล ส่วนดินกากยายกัษ์มีลกัษณะสีด า เกิดข้ึนจากการผสมของวตัถุหลายชนิด พบมาก

บริเวณเขากระทะ ชาวบา้นนิยมนบัมาตากแหง้หรือยา่งไฟกิน เพราะเช่ือวา่เป็นยารักษาโรค 
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- รูปแบบ เป็นพระภิกษุชรานัง่ขดัสมาธิอยูบ่นดอกบวัท่ีมีสีพระองคด์ า ซ่ึงมาจากการนิมิตของ

คุณอนนัต ์คณานุรักษ ์โดยเกิดข้ึนขณะท่ีปรึกษาเร่ืองแบบพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดกบัพระอาจารยทิ์ม 

- ช่ือรุ่น พระอาจารยทิ์มไดน้ัง่สมาธิถามหลวงปู่ ทวด ท่านให้ใชช่ื้อ “หลวงพ่อทวดเหยียบน ้ า

ทะเลจืด” 

- ผูป้ลุกเสก มีพระอาจารยทิ์ม เจา้อาวาสวดัชา้งให ้เป็นประธานในพิธี และมีหลวงพ่อสงโฆส

โก เจา้อาวาสวดัพะโคะ (วดัท่ีเช่ือวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัหลวงปู่ ทวด) พระอุปัชฌายด์ า วดัศิลาลอง 

พระอาจารยน์อง วดัทรายขาว รวมถึงพระภิกษุสงฆอ์าวโุสวดัชา้งให ้เขา้ร่วมในการปลุกเสก 

- พิธีกรรม วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2497 ตรงกบัวนัอาทิตย ์ข้ึน 15 ค ่า เดือน 5 เวลาเท่ียงตรง ได้

ฤกษพ์ิธีในการปลุกเสกพระเคร่ืองท่ีเนินดินบริเวณโบสถ์เก่า โดยพระอาจารยทิ์มไดอ้าราธนาเชิญ

วิญญาณหลวงปู่ ทวด และหลวงพ่อสี หลวงพ่อทอง หลวงพ่อจนัทร์ ซ่ึงสิงสถิตอยู่ท่ีสถูปหน้าวดั

ร่วมกบัหลวงปู่ ทวด ขอใหท้่านช่วยประสิทธ์ประสาทความศกัด์ิสิทธ์ิแก่พระเคร่ืองดว้ย พิธีปลุกเสก

เสร็จลงในเวลา 16.00 น. 

- วตัถุประสงคใ์นการสร้าง เพื่อแจกจ่ายให้กบัผูส้ละทรัพยร่์วมสร้างโบสถ์ของวดัชา้งให้ท่ียงั

สร้างคา้งอยู ่ซ่ึงในวนันั้นไดรั้บเงินจากผูใ้จบุญสมทบทุนสร้างโบสถเ์ป็นจ านวน 14000 บาท 

ในหนงัสือประวติัหลวงพอ่ทวดเหยยีบน ้าทะเลจืดและคุณอภินิหารพระเคร่ืองหลวงพ่อทวดฯ

วดัชา้งให้ ท่ีรวบรวมและบนัทึกโดยคุณอนนัต ์คณานุรักษ ์ไดมี้เร่ืองท่ีเล่าถึงคุณอภินิหารของหลวง

ปู่ ทวดท่ีผูค้รองครองพบเจอ รวมถึงเร่ืองผูท่ี้กระท าการลบหลู่พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดพบเจอกับ

เหตุการณ์เหนือธรรมชาติดว้ย 

หลงัจากการสร้างพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดรุ่นแรก ปี 2497 พระอาจารยทิ์มไดส้ร้างพระเคร่ือง

หลวงปู่ ทวดข้ึนอีกหลายรุ่น เช่น เหรียญหลวงปู่ ทวดรุ่นแรก 2500 (เหรียญหัวโต) หลวงปู่ ทวดรุ่น

หลงัเตารีด 2505 หลวงปู่ ทวดรุ่นหลงัหนงัสือ 2505 หลวงปู่ ทวดเน้ือวา่นรุ่นพินยักรรม 2505 หลวงปู่

ทวดรุ่นเลขใตฐ้าน (เบตง) 2505 เหรียญเล่ือนสมณศกัด์ิหลวงปู่ ทวด 2508 เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละรุ่นก็

ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง  

หลงัจากท่ีพระอาจารยทิ์มมรณภาพเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 พระเกจิอาจารยท่ี์

ไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เคารพนบัถือหลวงพ่อทวดวา่เป็นทายาทปลุกเสกพระเคร่ืองหลวงพ่อทวด 

คือ พระอาจารยน์อง วดัทรายขาว เน่ืองจากพระอาจารยน์องเป็นพระท่ีเป่ียมดว้ยเมตตา มีวิทยาคม 

ท่านเป็นสหธรรมิกกบัพระอาจารยทิ์ม และเคยร่วมสร้างพระเคร่ืองหลวงพ่อทวดเน้ือว่านปี 2497 

กบัพระอาจารยทิ์มอีกดว้ย  
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พระอาจารยน์องไดส้ร้างวตัถุมงคลหลายรุ่น ทั้งพระเน้ือวา่น พระรูปหล่อ พระเหรียญ และ

เคร่ืองราง ท่ีไดรั้บความนิยม เช่น หลวงพ่อทวดเน้ือวา่น ปี 2514 หลวงพ่อทวด รุ่นเอ็ม 16 ปี 2534 

เหรียญเล่ือนสมณศกัด์ิ ปี 2538 และท่ีโด่งดงัมาก คือ ตะกรุดลูกปืน หรือ ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป 

ซ่ึงท าใหพ้ระเคร่ืองหลวงพอ่ทวดเน้ือวา่นฝังตะกรุดไดรั้บความนิยมอยา่งสูงตามไปดว้ย 

เน่ืองจากพระเคร่ืองเป็นเร่ืองของความเช่ือ ดงันั้น การสร้างมูลค่าของพระเคร่ืองจึงจ าเป็นตอ้ง

มีการสร้างเร่ืองราวและเผยแพร่เร่ืองราวให้คนทัว่ไปรับรู้ เร่ืองราวของหลวงพ่อทวดได้รับการ

เผยแพร่ผา่นทั้งจากการบอกเล่าและผา่นหนงัสือท่ีรวบรวมประวติัของหลวงพ่อทวด อิทธิฤทธ์ิความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่ทวด รวมถึงคุณอภินิหารท่ีผูศ้รัทธาและครอบครองหลวงพ่อทวดไดพ้บเจอ 

โดยความนิยมของพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด เกิดจากประสบการณ์อภินิหารท่ีคนพบเจอ ทั้งมา

จากการบอกต่อปากต่อปากและประสบการณ์ท่ีมีการน าเสนอผา่นส่ือ จากหนงัสือประวติัพระเคร่ือง

หลวงปู่ ทวด หนงัสือพิมพ ์และเวบ็ไซต ์ซ่ึงพุทธคุณศกัด์ิสิทธ์ิของพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดท่ีถูกพูดถึง

มากท่ีสุด คือ ดา้นแคลว้คลาด และเน่ืองจากพุทธคุณศกัด์ิสิทธ์ิดา้นแคลว้คลาดนั้น เป็นพุทธคุณของ

พระเคร่ืองท่ีท าใหส้ามารถคลอ้งพระเคร่ืองไดทุ้กวนั นัน่จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้พระเคร่ืองหลวง

ปู่ ทวดไดรั้บความนิยม  

และความนิยมน้ี จะมีผลต่อราคาพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดแต่ละรุ่น โดยราคายงัเก่ียวขอ้งกบั

ความหายากของพระเคร่ือง ความสวยงามของพระเคร่ือง ความสมบูรณ์ของพระเคร่ืองท่ีอยู่ใน

สภาพคงเดิมมากท่ีสุด และประสบการณ์อภินิหารของพระเคร่ือง ซ่ึงประสบการณ์ของพระเคร่ือง

นั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดไดรั้บความนิยม นอกจากน้ีราคาของพระ

เคร่ืองแต่ละรุ่นนั้น จะเพิ่มข้ึนเป็นรอบๆตามความตอ้งการของตลาด และราคาของพระเคร่ืองยงั

ข้ึนอยูก่บัสภาวะของเศรษฐกิจอีกดว้ย 

จากความนิยมพระเคร่ืองในยุคสงครามท าในเกิดตลาดพระเคร่ืองข้ึน ปัจจุบนัไดเ้กิดแผงพระ

เคร่ืองข้ึนจ านวนมากในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ส าหรับกรุงเทพมหานครมีตลาดพระขนาดใหญ่ 

เช่น ตลาดพระเคร่ืองท่าพระจนัทร์ ศูนยพ์ระเคร่ืองมรดกไทย พนัธ์ุทิพยง์ามวงศ์วาน มีการจดังาน

ประกวดพระเคร่ือง มีการจดัตลาดนัดพระเคร่ือง การเกิดตลาดพระเคร่ืองในอินเตอร์เน็ต เช่น 

www.uamulet.com การซ้ือขายพระเคร่ืองผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook  รวมถึงเวบ็ไซต์

ขอ้มูลเก่ียวกบัพระเคร่ืองรุ่นต่างๆ การสอนเทคนิคการดูพระแทพ้ระปลอม ก็ท าให้คนมีความกลา้

ในการเช่าบูชาพระเคร่ือง ท าใหต้ลาดพระเคร่ืองขยายใหญ่ข้ึน 
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จากการสัมภาษณ์ สาเหตุการเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด เพราะได้ยินเร่ืองพุทธคุณ 

ประสบการณ์ของพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด และมีความศรัทธาในหลวงปู่ ทวด โดยการเลื อกพระ

เคร่ืองหลวงปู่ ทวด จะเลือกจากความชอบส่วนตวั รวมทั้งเป็นพระเคร่ืองรุ่นท่ีไดรั้บนิยม มีโอกาสท่ี

อนาคตจะราคาแพงข้ึน ถา้หากมีคนให้ราคาสูงก็สามารถท่ีจะปล่อยพระเคร่ืององค์นั้นได ้ส าหรับ

สาเหตุการคลอ้งพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดนั้น เพื่อความสบายใจ เกิดความรู้สึกอุ่นใจ และคลอ้งเพื่อให้

คุม้ครองแคลว้คลาด โดยการโฆษณา การออกส่ือเร่ืองประสบการณ์ เช่น คล้องพระแลว้รอดจาก

อุบติัเหตุ รอดจากการถูกยิง ก็มีผลต่อราคา รวมถึงมีผลต่อการตดัสินใจเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่

ทวดดว้ย นอกจากน้ียงัมีการมอบพระเคร่ืองให้แก่คนท่ีรักหรือเคารพ เพื่อเป็นของขวญัในโอกาส

พิเศษ 

ความเห็นต่อพระเคร่ืองรุ่นท่ีมีราคาแพงหรือรุ่นท่ีมีราคาถูกนั้น มี 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังหน่ึงบอกว่า

ต่างกนั ไม่สามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะ อยูท่ี่เจตนาการสร้าง พระใหม่ๆ เจตนาการสร้างไม่ดี สร้าง

เพื่อท่ีจะหาเงินเขา้กระเป๋าคนสร้าง แต่อีกฝ่ังหน่ึงบอกวา่มีพุทธคุณเหมือนกนั ใชแ้ทนกนัได ้ราคาท่ี

แตกต่าง คือ ประสบการณ์ของพระเคร่ืองรุ่นนั้น โดยพระเคร่ืองท่ีมีราคาแพง จะเป็นพระเคร่ืองรุ่นท่ี

มีประสบการณ์มากกวา่ นอกจากน้ีความหายาก ความสวยสมบูรณ์ของพระเคร่ืององค์นั้น ก็มีผลต่อ

ราคา ซ่ึงพระสวยๆ ท่ีมีราคาแพง ก็สามารถน ามาโชว ์สร้างความภาคภูมิใจใหก้บัเจา้ของได ้

อภิปรายผล 

การวเิคราะห์หลวงปู่ ทวดวดัชา้งให ้ภายใตแ้นวคิดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิงธรรมดา ของ อีมิล เดอร์ไคม ์

พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดกลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแตกต่างจากส่ิงธรรมดา จากวตัถุดิบและ

กระบวนการผลิต นัน่คือ วตัถุดิบท่ีน ามาใช้สร้างหลวงปู่ ทวด ไดแ้ก่ วา่นมงคล 108 และดินกากยา

ยกัษ์ เป็นส่ิงท่ีชาวบ้านเช่ือว่ามีพุทธคุณวิเศษ มีฤทธ์ิเป็นยาท่ีสามารถใช้รักษาโรคภัยได้ ผ่าน

กระบวนการผลิตท่ีมีการปลุกเสกโดยเกจิอาจารยข์องภาคใต ้รวมถึงมีการอาราธนาดวงวิญญาณของ

เกจิอาจารยท่ี์เช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิ ท าพิธีในฤกษ์ยามท่ีเป็นมงคลซ่ึงถูกก าหนดโดยหลวงปู่ ทวด

ผา่นอาจารยทิ์ม และพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดยงัมีคาถาส าหรับบูชา ดงัน้ี 

จดัดอกไมธู้ปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย ์กล่าว นะโมฯ 3 จบ ตามดว้ย

คาถาน้ี 

นะโม โพธิสัตโต อาคนัติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ) 
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นอกจากน้ีหนงัสือประวติัหลวงพ่อทวดเหยียบน ้ าทะเลจืดและคุณอภินิหารพระเคร่ืองหลวง

พ่อทวดฯ วดัชา้งให้ พิมพเ์น่ืองในงานฉลองโบสถ์วดัชา้งให้ 24 - 30 เมษายน พ.ศ. 2505 เขียนโดย

คุณอนันต์ คณานุรักษ์ ได้มีการบนัทึกคุณอภินิหารหลวงปู่ ทวดท่ีมีผูป้ระสบกบัตวัเองจ านวน 32 

เร่ือง ซ่ึงมีเร่ืองเก่ียวกบัผูท่ี้เจอคุณอภินิหารหลวงปู่ ทวดเน่ืองจากกระท าการลบหลู่หลวงปู่ ทวดอยู่

ดว้ย 

กระบวนการสร้างพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดให้กลายเป็นสินค้า “พุทธพาณิชย์” ภายใต้แนวคิด

กระบวนการกลายเป็นสินคา้ ของ ธีโอดอร์ อะดอร์โน และ แมกซ์ ฮอร์ไคเมอร์ 

พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดถูกท าให้กลายเป็นสินคา้ โดยมีการผลิตแบบเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

(Standardization) มีการผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass Production) เช่น พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด ปี 

2497 มีการสร้างข้ึนจ านวน 64000 องค์ และมีการผลิตซ ้ า (Reproduction) หลงัจากปี 2497 พระ

อาจารยทิ์มไดส้ร้างพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดข้ึนอีกหลายรุ่น เช่น เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นแรก 2500 

(เหรียญหวัโต) หลวงพ่อทวดรุ่นหลงัเตารีด 2505 หลวงพ่อทวดรุ่นเลขใตฐ้าน (เบตง) 2505 เหรียญ

เล่ือนสมณศกัด์ิหลวงพ่อทวด 2508 เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละรุ่นก็ได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจากพระ

อาจารยทิ์มแลว้ หลวงปู่ ทวดยงัถูกสร้างข้ึนอีกจากหลายเกจิอาจารย ์ซ่ึงก็มีทั้งท่ีไดรั้บความนิยมและ

ไม่ไดรั้บความนิยม แต่ท่ีไดรั้บความนิยมรองลงมาจากพระอาจารยทิ์ม คือ พระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดท่ี

สร้างโดยพระอาจารยน์อง วดัทรายขาว รุ่นท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของอาจารยน์อง คือ หลวง

พอ่ทวดเน้ือวา่น ปี 2514 ถึงแมปั้จจุบนัพระอาจารยทิ์ม และพระอาจารยน์องจะมรณภาพไปแลว้ แต่

ก็ยงัมีการสร้างพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดรุ่นใหม่อยูเ่ร่ือยๆ 

ความหมายและสัญญะท่ีผูเ้ช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดไดรั้บ ภายใตก้รอบแนวคิดตรรกวิทยาแห่ง

การบริโภค ของ ฌอง โบดริยาร์ด 

การเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด เกิดจากการไดย้ินพุทธคุณ ประสบการณ์ของพระเคร่ือง

หลวงปู่ ทวด โดยคลอ้งพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด เพื่อให้เกิดความสบายใจ เกิดความรู้สึกอุ่นใจ และ

เพื่อให้คุม้ครองตวัเองให้แคลว้คลาดปลอดภยั ซ่ึงตรงกบัตรรกะของมูลค่าใช้สอย (Logic of Use 

Value) โดยการเลือกเช่าบูชานั้น แมจ้ะเลือกจากความชอบ แต่ก็เลือกพระเคร่ืองรุ่นท่ีไดรั้บความ

นิยม ท่ีจะมีราคาสูงข้ึนในอนาคต เพื่อท่ีสามารถปล่อยให้เช่าได้ ตรงกับตรรกะของมูลค่าการ

แลกเปล่ียน (Logic of Exchange Value) พระเคร่ืองนอกจากจะเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเป็นชาว

พุทธแลว้ ยงัถูกมอบให้เป็นของขวญั ซ่ึงตรงกบัตรรกะของมูลค่าแลกเปล่ียนเชิงสัญลกัษณ์ (Logic 
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of Symbolic Exchange Value) และพระเคร่ืองหลวงปู่ สวยๆ ท่ีมีราคาแพง สามารถน ามาโชว ์สร้าง

ความภาคภูมิใจใหก้บัเจา้ของได ้ตรงกบัตรรกะของมูลค่าเชิงสัญญะ (Logic of Sign Value) 

ข้อเสนอแนะ 

การสอบถามขอ้มูลเร่ืองรายไดข้องผูใ้ห้เช่าบูชา มกัจะไดรั้บการปฏิเสธท่ีจะตอบ เน่ืองจากมี

ความกงัวลเร่ืองภาษีเงินได ้และการจะสัมภาษณ์ผูเ้ช่าบูชารายใหญ่นั้นท าไดย้าก ดงันั้นผูเ้ก็บขอ้มูล

อาจจะตอ้งรู้จกัผูท่ี้เป็นนักเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวด ส าหรับการท าวิจยัในอนาคต ผูว้ิจยัขอ

เสนอให้ศึกษากระบวนการสร้างพระเคร่ืองหลวงปู่ ทวดรุ่นใหม่และน ามาเปรียบเทียบกับ

กระบวนการสร้างหลวงปู่ ทวดรุ่นเก่าวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
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การส่ือสารเพือ่จูงใจของผู้น าและวฒันธรรมองค์การทีม่อีทิธิพลต่อ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การในบริษัท ลลิลี ่โทเบก้า จ ากดั 

Motivating Language of Leaders and Organizational Culture toward 
Organizational Citizenship Behavior in Lily Tobeka Company Limited 

 

ชโลบล นับแสน 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า วฒันธรรม

องคก์าร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั 2) 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า และวฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั 3) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า และวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานของบริษทั ลิลล่ี 
โทเบก้า จ  ากัด จ านวน 112 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ 1) การส่ือสารเพื่อจูงใจ
ของผูน้ าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง 2) วฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมองค์การ
เชิงรับโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  วฒันธรรมองคก์ารเชิงรุกโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า 1) การส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานบริษัท ลิลล่ี โทเบก้า จ  ากัด 2) วฒันธรรมองค์การเชิง
สร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การเชิงรับ และวฒันธรรมองค์การเชิงรุกโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั 3) 
มิติเนน้ความส าเร็จของวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค ์มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบของวฒันธรรม
องค์การเชิงรุก และด้านการใช้ภาษาเพื่อสร้างก าลงัใจของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าสามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั  
 
ค าส าคัญ: การส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า วฒันธรรมองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร 
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Abstract 
The purposes of this study were 1) to study motivating language of leaders, 

organizational culture and organizational citizenship behavior among employees of Lily Tobeka 
Company Limited, 2) to study the relationship between motivating language of leaders and 
organizational culture toward organizational citizenship behavior among employees of Lily 
Tobeka Company Limited, and 3) to study the effect of motivating language of leaders and 
organizational culture toward organizational citizenship behavior among employees of Lily 
Tobeka Company Limited. In terms of research instrument, a questionnaire was used in a 
population survey. The sample was 112 employees of Lily Tobeka Company Limited. The 
statistics that used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed that 1) 
overall motivating language of leaders was high level, 2) overall constructive culture and overall 
passive - defensive culture were high level, overall aggressive - defensive culture was moderate 
level, and 3) overall organizational citizenship behavior was high level. The hypothesis testing 
results found that 1) overall motivating language of leaders was positive influence on 
organizational citizenship behavior among employees of Lily Tobeka Company Limited, 2) 
overall constructive culture, overall passive - defensive culture and overall aggressive - defensive 
culture were positive influence on organizational citizenship behavior among employees of Lily 
Tobeka Company Limited, and 3) achievement dimension of constructive culture, perfectionistic 
dimension of aggressive - defensive culture and empathetic language of leaders' motivating 
language could jointly predict organizational citizenship behavior among employees of Lily 
Tobeka Company Limited. 
 
Keywords: Motivating Language of Leaders, Organizational Culture, Organizational Citizenship 
Behavior 
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บทน า 
ในการบริหารองค์การนั้น “พนักงาน” ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัท่ีสุด 

โดยเฉพาะองค์การธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 
หากพนกังานมีความทุ่มเทและเต็มใจท่ีจะท างานให้แก่องค์การยอ่มน ามาซ่ึงผลการปฏิบติังานท่ีดี 
และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องคก์าร  โดยเฉพาะองคก์ารซ่ึงด าเนินกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร พนกังานเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อระบบการผลิตและ
ความส าเร็จขององคก์าร  ยิง่องคก์ารตอ้งการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์มากเท่าไรก็ยิ่งตอ้งพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานมากข้ึนเท่านั้น ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์ารนั้นอาจท าไดโ้ดยการ
พฒันาพฤติกรรมในการท างาน ซ่ึงก็คือการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การให้
เกิดข้ึน  

 การด าเนินงานต่างๆ ขององค์การไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากผูน้ าไม่เป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า
องค์การในฐานะผูมี้บทบาทส าคญัตอ้งแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
สร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารให้เกิดข้ึน โดยในการท่ีผูน้ าองคก์ารจะน าพาหรือจูง
ใจพนักงานในองค์การนั้นจะตอ้งอาศยัความสามารถในการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ เน่ืองจากการ
ส่ือสารเป็นกลไกส าคญัในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร  หากผูน้ าองค์การสามารถส่ือสารเพื่อจูงใจ
พนักงานให้เกิดความกระตือรือร้นและปรารถนาท่ีจะท างานให้แก่องค์การ ย่อมท าให้การ
ด าเนินงานขององคก์ารประสบผลส าเร็จ นอกจากน้ีในการท่ีจะสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การให้เกิดข้ึนยงัมีปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึง คือ วฒันธรรมองค์การ เพราะวฒันธรรม
องคก์ารเป็นส่ิงท่ีคนในองคก์ารยึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา หากมีความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ารก็
จะสามารถสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีช่วยสนบัสนุนให้การด าเนินงานขององคก์ารประสบผลส าเร็จ
ได ้ 

บริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั  เป็นบริษทัผูผ้ลิตขนมขบเค้ียว  "ตราถัว่เขาช่อง  "  การด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารมาเป็นเวลากว่า 20 ปี แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของบริษทัฯ โดย
ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนย่อมเป็นผลมาจากประสบการณ์ของผูบ้ริหารและพฤติกรรมในการท างานท่ีดี
ของพนกังานทุกคน ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าและ
วฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนกังานในบริษทั ลิลล่ี 
โทเบกา้ จ  ากดั ซ่ึงหากปัจจยัทั้งสองประการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร
แล้ว องค์การท่ีท าการศึกษาและองค์การต่างๆ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการ
บริหารงานบุคคลต่อไป  
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กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า

และวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี ผูว้ิจยัเลือกใช้แนวคิดการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าตามแนวคิดของ Sullivan (1988) 
แนวคิดวฒันธรรมองคก์ารของ Cooke & Lafferty (1989) และแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารของ Podsakoff et al. (2000) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 

1) พฤติกรรมการช่วยเหลือ 

2) ความอดทนอดกลั้น 

3) ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

4) การปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์าร 

5) การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

6) การใหค้วามร่วมมือ 

7) การพฒันาตนเอง 

Podsakoff et al. (2000) 

การส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า 
1) การใชภ้าษาเพื่อลดความไม่มัน่ใจ 
2) การใชภ้าษาเพื่อสร้างความหมาย 
3) การใชภ้าษาเพ่ือสร้างก าลงัใจ 

Sullivan (1988) 
 

วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค ์
1) มิติเนน้ความส าเร็จ 
2) มิติเนน้ความเป็นตนเอง 
3) มิติเนน้บุคคลและการสนบัสนุน 
4) มิติเนน้ไมตรีสมัพนัธ ์

Cooke & Lafferty (1989) 

วฒันธรรมองคก์ารเชิงรับ 
1) มิติเนน้การเห็นพอ้งดว้ย 
2) มิติเนน้กฎระเบียบ 
3) มิติเนน้การพึ่งพา 
4) มิติเนน้การหลีกเล่ียง 

Cooke & Lafferty (1989) 

วฒันธรรมองคก์ารเชิงรุก 
1) มิติเนน้การเห็นตรงกนัขา้ม 
2) มิติเนน้อ านาจ 
3) มิติเนน้การแข่งขนั 
4) มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบ 

Cooke & Lafferty (1989) 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ 

509

DP
U



แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการส่ือสารเพือ่จูงใจของผู้น า 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของ“การส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า” ว่า

หมายถึง การส่ือสารเพื่อจูงใจโดยภาษาพูดของหัวหนา้งานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมดูแล
พนักงานโดยตรง ตามการรับรู้ของพนักงาน  โดยใช้แนวคิดการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าของ 
Sullivan (1988) เป็นกรอบในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยการใชภ้าษาใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การใชภ้าษาเพื่อลดความไม่มัน่ใจ (Uncertainly Reducing Language) หมายถึง การ
อธิบายถึงขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานไดอ้ย่างชัดเจน อาทิ การอธิบายถึงหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ การแจง้ใหท้ราบถึงนโยบายและกฎระเบียบขององคก์าร การให้ค  าแนะน าในเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน การอธิบายถึงผลตอบแทนและเกณฑ์ในการประเมินผลการท างาน การ
แนะน าแนวทางปรับปรุงการท างาน เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีช่วยให้พนกังานเกิดความเขา้ใจใน
ภาระหนา้ท่ีของตนเองและก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการท างาน 

2. การใชภ้าษาเพื่อสร้างความหมาย (Meaning-Making Language) หมายถึง การอธิบาย
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีส าคญัในการท างานด้วยวิธีการยกตวัอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
เขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน อาทิ  การยกตวัอยา่งพนกังานท่ีประสบความส าเร็จในองคก์าร การเล่าถึงเหตุการณ์
ส าคญัขององคก์าร การพูดถึงค่านิยมขององคก์าร การแนะน าวิธีการวางตวัให้เหมาะสมและวิธีการ
อยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีท าให้พนกังานเกิดความเขา้ใจถึงวิธีการปฏิบติัตนท่ี
สอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์ารและน ามาเป็นแบบอยา่งในการท างานต่อไป 

3. การใชภ้าษาเพื่อสร้างก าลงัใจ (Empathetic Language) หมายถึง การใชภ้าษาพูดเพื่อ
ส่งเสริมดา้นจิตใจของพนกังาน อาทิ การยกย่องและชมเชยเม่ือประสบความส าเร็จ การแสดงออก
ถึงความเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจ การใช้ค  าพูดท่ีรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลใหพ้นกังานท างานในองคก์ารไดอ้ยา่งมีความสุข  

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรมองค์การ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดนิยามศพัท์เฉพาะของ“วฒันธรรมองค์การ” ว่าหมายถึง 
ค่านิยมและแนวทางการประพฤติปฏิบติัของคนในองค์การ ตามการรับรู้ของพนักงาน โดยใช้
แนวคิดวฒันธรรมองคก์ารของ Cooke & Lafferty (1989) เป็นกรอบในการศึกษา ซ่ึงแบ่งวฒันธรรม
องคก์ารออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Styles) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยม
และพฤติกรรมการแสดงออกถึงการให้ความส าคญักบัผลสัมฤทธ์ิของงานและความพึงพอใจของ
พนกังานในองค์การ มีค่านิยมในการท างานท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการความส าเร็จ พนกังานมี
ความความขยนัหมัน่เพียรและมีความสุขกบัการท างาน รวมทั้งชอบท างานท่ีมีความทา้ทาย องคก์าร
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ให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานในองค์การ รวมทั้งสนบัสนุนให้เกิดความรัก
ใคร่กลมเกลียวซ่ึงกนัและกนั แบ่งออกเป็น 4 มิติ ดงัน้ี  

มิติท่ี 1 เนน้ความส าเร็จ (Achievement) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการท างานโดยอาศยัหลกัการและการวางแผนเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ พนกังานมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน รวมทั้งชอบงานท่ีมีความทา้ทาย 

มิติท่ี 2 เน้นความเป็นตนเอง (Self-Actualizing) หมายถึง องค์การท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างการมุ่งความส าเร็จขององค์การและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล องค์การให้การสนับสนุนพนักงานเพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

มิติท่ี 3 เนน้บุคคลและการสนบัสนุน (Humanistic-Encouraging) หมายถึง องคก์ารท่ีมี
ค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกถึงการให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล เพราะถือว่า 
“พนกังาน” เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์าร องคก์ารมีการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
เอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน รวมทั้งสนบัสนุนพนกังานใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการท างาน 

มิติท่ี 4 เนน้ไมตรีสัมพนัธ์ (Affiliation) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในองค์การ เน้นบรรยากาศของความเอ้ืออาทรซ่ึง
กนัและกนั พนกังานในองคก์ารมีความเป็นกนัเอง รวมทั้งใส่ใจความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั 

2. วฒันธรรมองคก์ารเชิงรับ (Passive-Defensive Styles) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยม
และพฤติกรรมการแสดงออกถึงลักษณะการท างานท่ียึดถือกฎระเบียบแบบแผนเป็นหลัก 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นไปในลกัษณะท่ีตอ้งการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ พนกังานในองคก์าร
มุ่งเน้นการปฏิบติัตามค าสั่งและหลีกเล่ียงการตดัสินใจเพื่อความรู้สึกมัน่คงในการท างาน แบ่ง
ออกเป็น 4 มิติ ดงัน้ี  

มิติท่ี 1 เนน้การเห็นพอ้งดว้ย (Approval) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกถึงการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ พนกังานในองค์การมีความพึงพอใจท่ีจะคล้อยตาม
ความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาและปฏิบติัตวัใหเ้หมือนกบัคนส่วนใหญ่ในองคก์าร  

มิติท่ี 2 เนน้กฎระเบียบ (Conventional) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงลกัษณะอนุรักษ์นิยม มีแบบแผนการปฏิบติังานคลา้ยกบัระบบราชการ พนักงานใน
องคก์ารตอ้งปฏิบติัท าตามกฎระเบียบท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด  

มิติท่ี 3 เนน้การพึ่งพา (Dependent) หมายถึง องค์การท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการยึดถือตามสายงานการบงัคบับญัชาและตามการตดัสินใจผูบ้ริหาร พนกังานใน
องคก์ารมุ่งเนน้การปฏิบติัตามค าสั่งและการเป็นผูต้ามท่ีดี  

มิติท่ี 4 เนน้การหลีกเล่ียง (Avoidance) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการเน้นการลงโทษเม่ือเกิดความผิดพลาดในการท างาน และไม่มีรางวลัให้กับ
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ความส าเร็จ พนกังานในองคก์ารเน้นการท างานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้นและหลีกเล่ียง
การกระท าต่างๆ ท่ีอาจท าใหถู้กต าหนิ  

3. วฒันธรรมองค์การเชิงรุก (Aggressive-Defensive Styles) หมายถึง องค์การท่ีมี
ค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกถึงการให้ความส าคญักบัผลสัมฤทธ์ิของงานมากกว่าความพึง
พอใจของพนกังานในองคก์าร มีบรรยากาศของความแตกต่างทางความคิดและการแข่งขนัในการ
ท างาน พนักงานในองค์การมีความต้องการท่ีจะมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน และเน้นความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ในการท างาน แบ่งออกเป็น 4 มิติ ดงัน้ี 

มิติท่ี 1 เน้นการเห็นตรงกนัขา้ม (Oppositional) หมายถึง องค์การท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเผชิญหนา้  มีบรรยากาศของความแตกต่างทางความคิด พนกังานใน
องค์การแสดงออกถึงการต่อตา้นความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งการต าหนิติเตียนและการจบัผิดซ่ึง
กนัและกนัอยูเ่สมอ   

มิติท่ี 2 เนน้อ านาจ (Power) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ถึงการให้ความส าคญักบัอ านาจท่ีไดม้าจากต าแหน่ง พนกังานในองคก์ารมีความตอ้งการเป็นผูน้ า
และตอ้งการอ านาจเหนือบุคคลอ่ืนเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีมัน่คงในการท างาน  

มิติท่ี 3 เนน้การแข่งขนั (Competitive) หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการเนน้การแข่งขนัในการท างาน พนกังานในองคก์ารมีความเช่ือวา่การแข่งขนัช่วยให้
งานประสบผลส าเร็จ และน ามาซ่ึงการยอมรับนบัถือจากสมาชิกในองคก์าร 

มิติท่ี 4 เน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfectionistic) หมายถึง องค์การท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเนน้ความสมบูรณ์แบบในการท างาน พนกังานในองคก์ารเน้นการ
ท างานหนกั ใส่ใจต่อรายละเอียด และพยายามใหง้านไม่มีความผดิพลาด 

นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ Cooke & Lafferty (1989) ไดก้ล่าววา่ วฒันธรรมองคก์าร
เชิงสร้างสรรคเ์ป็นรูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เป็นวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ทั้งผลสัมฤทธ์ิของงานและความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ส่วน
วฒันธรรมองคก์ารเชิงรับและวฒันธรรมองคก์ารเชิงรุกสามารถก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน
และมีความพึงพอใจในการท างานต ่า  

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของ“พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร” วา่หมายถึง พฤติกรรมเชิงบวกทั้งหมดของคนในองคก์ารท่ีช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการ
ท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ ตามการรับรู้ของพนกังาน โดยใช้
แนวคิดของ Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach (2000) เป็นกรอบในการศึกษา โดยแบ่ง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 
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1. พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping Behavior) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่
เพื่อนร่วมงานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและการช่วยเหลือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานขององคก์าร รวมทั้งมีความเอ้ือเฟ้ือต่อเพื่อนร่วมงาน  

2. ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง การอดทนต่อความไม่สะดวกสบายท่ี
เกิดข้ึนในการท างานดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่แสดงออกถึงความไม่พอใจ พยายามหลีกเล่ียงการ
กระท าท่ีอาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทกบัเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีความสุภาพอ่อนน้อมและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 

 3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Organizational Loyalty) หมายถึง การเป็นผูส้นบัสนุน
และปกป้ององคก์าร มีความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นต่างๆ ขององคก์าร รวมทั้งกล่าวถึงภาพลกัษณ์
ขององคก์ารในแง่ดี ไม่วา่องคก์ารจะอยูใ่นสภาวการณ์ใด 

4. การปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์าร (Organizational Compliance) หมายถึง การ
เรียนรู้และปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบั รวมทั้งให้การยอมรับส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นกฎกติกาของ
องคก์าร แมว้า่จะไม่มีผูใ้ดควบคุมอยูก่็ตาม 

5. การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Individual Initiative) หมายถึง การริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่
ในการท างาน มีความพยายามและความกระตือรือร้นเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยวิธีการใหม่ๆ 
รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 6. การใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การมีความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ ขององค์การ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอย่างสม ่าเสมอ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีเสมือนเป็นส่วนหน่ึงขององค์การเช่นเดียวกบัการเป็นพลเมืองคนหน่ึงของ
ประเทศ รวมทั้งติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ขององคก์าร 

 7. การพฒันาตนเอง (Self-Development) หมายถึง การพฒันาความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถของตนเองดว้ยความสมคัรใจเพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน และหมัน่เรียนรู้ในเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานองคก์าร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า วฒันธรรมองคก์าร และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า และวฒันธรรมองคก์าร
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า  และวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานของบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ  ากดั จ านวน 

112 คน โดยค านวณหาจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane ดว้ยค่าความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 และเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยการสุ่มแบบอาศยัความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยเลือกตามเกณฑ์ความเต็มใจและยินดีท่ีจะให้ขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 6  ส่วน ดงัน้ี 1) ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 2) ค าถามเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า 3) ค  าถามเก่ียวกบัวฒันธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ 4) ค  าถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การเชิงรับ 5) ค  าถามเก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์ารเชิงรุก และ 6) ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยมีรายละเอียด
ของสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณนาของตวัแปรต่างๆ ในการวิจยัเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 1 และ 2) สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 2 และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 3 

 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า พบวา่ การส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการใช้ภาษาเพื่อลด
ความไม่มัน่ใจอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 3.87 รองลงมา คือ ดา้นการใชภ้าษาเพื่อสร้าง
ก าลังใจอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และด้านการใช้ภาษาเพื่อสร้างความหมายอยู่ใน
ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดเท่ากบั 3.45 

ผลการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค ์พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค์
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 เม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรคใ์น
แต่ละมิติพบวา่ มิติเน้นความเป็นตนเองอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 3.96 รองลงมา คือ 
มิติเน้นความส าเร็จอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 มิติเน้นไมตรีสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ตามล าดบั และมิติเน้นบุคคลและการสนบัสนุนอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดเท่ากบั 3.45 

ผลการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารเชิงรับ พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารเชิงรับโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารเชิงรับในแต่ละมิติพบวา่ มิติเนน้
การพึ่งพาอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 3.95 รองลงมา คือ มิติเน้นกฎระเบียบอยู่ใน
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ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 มิติเนน้การเห็นพอ้งดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 
ตามล าดบั และมิติเนน้การหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดเท่ากบั 3.00  

ผลการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารเชิงรุก พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารเชิงรุกโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 เม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารเชิงรุกในแต่ละมิติพบวา่ 
มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.12 รองลงมา คือ มิติเนน้การ
แข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 มิติเนน้อ านาจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.05 ตามล าดบั และมิติเนน้การเห็นตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัต ่า มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดเท่ากบั 2.42  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 เม่ือพิจารณาพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์การมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.17 รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรมการช่วยเหลือ ดา้นความอดทนอดกลั้น 
ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.10, 4.05, 4.01, 3.87 และ 3.71 ตามล าดบั และดา้นการให้ความร่วมมือมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดเท่ากบั 
3.59 โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ ากบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร พบวา่ การส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.460, p < 
0.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการใชภ้าษาเพื่อสร้างก าลงัใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงท่ีสุด (r = 0.474, p < 0.01) รองลงมา คือ ดา้นการใช้
ภาษาเพื่อลดความไม่มัน่ใจ (r = 0.393, p < 0.01) และดา้นการใชภ้าษาเพื่อสร้างความหมาย (r = 
0.384, p < 0.01) ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค์กบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 
0.663, p < 0.01) เม่ือพิจารณาในแต่ละมิติพบวา่ มิติเนน้ความส าเร็จมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงท่ีสุด (r = 0.664, p < 0.01) รองลงมา คือ มิติเนน้ความ
เป็นตนเอง (r = 0.590, p < 0.01) มิติเนน้บุคคลและการสนบัสนุน (r = 0.509, p < 0.01) และมิติเนน้
ไมตรีสัมพนัธ์ (r = 0.362, p < 0.01) ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การเชิงรับกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การพบว่าวฒันธรรมองค์การเชิงรับโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.567, p < 
0.01)เม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารเชิงรับในแต่ละมิติพบวา่มิติเนน้เนน้กฎระเบียบมีความสัมพนัธ์
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ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงท่ีสุด (r = 0.612, p < 0.01) รองลงมา คือ 
มิติเนน้การพึ่งพา (r = 0.548, p < 0.01) และมิติเนน้การเห็นพอ้งดว้ย (r = 0.396, p < 0.01) ตามล าดบั 
โดยมิติเนน้การหลีกเล่ียงไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การเชิงรุกกบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า วฒันธรรมองค์การเชิงรุกโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.342, p < 
0.01) เม่ือพิจารณาวฒันธรรมองค์การเชิงรุกในแต่ละมิติพบว่า มิติเน้นความสมบูรณ์แบบมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงท่ีสุด (r = 0.641, p < 0.01) 
รองลงมา คือ มิติเนน้การแข่งขนั (r = 0.394, p < 0.01) ตามล าดบั โดยมิติเนน้การเห็นตรงกนัขา้มมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (r = - 0.554, p < 0.01) และมิติ
เนน้อ านาจไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

ผลการศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าและวฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า มิติเน้นความส าเร็จของวฒันธรรมองค์การเชิง
สร้างสรรค ์มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบของวฒันธรรมองคก์ารเชิงรุก และดา้นการใชภ้าษาเพื่อสร้าง
ก าลงัใจของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าสามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารได ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 
0.860 อ านาจพยากรณ์ร้อยละ 74 และมีทิศทางความสัมพนัธ์ในทางบวกทั้งหมด โดยตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงท่ีสุด คือ มิติเนน้ความส าเร็จของวฒันธรรม
องคก์ารเชิงสร้างสรรค ์รองลงมา คือ มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบของวฒันธรรมองคก์ารเชิงรุก และ
ดา้นการใชภ้าษาเพื่อสร้างก าลงัใจของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า มีค่า Beta = 0.281, 0.248 และ 
0.232 ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า  การส่ือสารเพื่อจูงใจของผู ้น าโดยภาพรวมและรายด้าน มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร แสดงให้เห็นวา่ ถา้หวัหนา้งาน
มีการส่ือสารเพื่อจูงใจอยู่ในระดบัสูง พนกังานก็จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารอยู่
ในระดบัสูง ทั้งน้ีเป็นเพราะในการท างานนั้นพนกังานจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหัวหน้างานเป็น
ส่วนใหญ่ และเม่ือหวัหน้างานมีการส่ือสารท่ีดีและสามารถจูงใจพนกังานให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท างานได้ก็จะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยู่ในระดับสูง 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Sullivan (1988) ท่ีกล่าวว่า ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจ ส่งผลให้
พนกังานเกิดความพึงพอใจในงานและท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย โดยดา้นการใช้ภาษาเพื่อลด
ความไม่มัน่ใจนั้นท าให้พนกังานเกิดความเขา้ใจในภาระหน้าท่ีของตนและก่อให้เกิดความเช่ือมัน่
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ในการท างาน ดา้นการใชภ้าษาเพื่อสร้างความหมายท าให้เขา้ใจถึงวิธีการปฏิบติัตนท่ีสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมขององค์การและน ามาเป็นแบบอย่างในการท างานต่อไป และด้านการใช้ภาษาเพื่อสร้าง
ก าลงัใจส่งผลใหพ้นกังานท างานในองคก์ารไดอ้ยา่งมีความสุข 

ผลการศึกษาพบว่า วฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การเชิงรับ และ
วฒันธรรมองคก์ารเชิงรุกโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ โดยวฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าวฒันธรรมองค์การรูปแบบอ่ืน เม่ือพิจารณาในแต่ละมิติของ
วฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การทุกมิติ แสดงให้เห็นว่า ถา้องค์การมีวฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดบัสูง 
พนกังานก็จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ  Cooke & Lafferty (1989) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรคเ์ป็นวฒันธรรม
องคก์ารท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ทั้งผลสัมฤทธ์ิของ
งานและความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษามีส่วนท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ  Cooke & Lafferty (1989) โดยยงัพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารเชิงรับและวฒันธรรม
องค์การเชิงรุกโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละมิติของวฒันธรรมองคก์ารเชิงรับจะพบวา่มีเพียงมิติเน้นการเห็นพอ้งดว้ย 
มิติเน้นกฎระเบียบ และมิติเน้นการพึ่งพาเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ แสดงให้เห็นว่า ถา้องค์การมีมิติเน้นการเห็นพอ้งดว้ย มิติเน้นกฎระเบียบ 
และมิติเน้นการพึ่งพาของวฒันธรรมองค์การเชิงรับอยู่ในระดบัสูง พนกังานก็จะมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบริบทขององคก์ารซ่ึงมีลกัษณะการ
ท างานท่ีเน้นกระบวนการผลิตจ าเป็นต้องพึ่ งพาอาศยักันของคนจ านวนมาก ท าให้พนักงาน
หลีกเล่ียงการมีความคิดเห็นหรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้เพื่อให้ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้ รวมทั้งแบบแผนการปฏิบติังานในองคก์ารท่ีตอ้งเช่ือฟังค าสั่งของหวัหนา้งาน ท าให้พนกังาน
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและเช่ือฟังค าสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด ซ่ึงส่งผลให้วฒันธรรม
องคก์ารเชิงรับโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
นอกจากน้ี แมว้ฒันธรรมองคก์ารเชิงรุกโดยภาพรวมจะมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร แต่เม่ือพิจารณาในองคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ารเชิงรุกจะเห็นได้
ว่ามีเพียงมิติเน้นการแข่งขนัและมิติเน้นความสมบูรณ์แบบเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร แสดงให้เห็นวา่ ถา้องค์การมีมิติเน้นการแข่งขนัและมิติ
เนน้ความสมบูรณ์แบบของวฒันธรรมองคก์ารเชิงรุกอยู่ในระดบัสูง พนกังานก็จะมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบริบทขององคก์ารซ่ึงด าเนินกิจการ
อุตสาหกรรมอาหารนั้นตอ้งให้ความส าคญักบักระบวนการผลิต ดงันั้น ในการท างานจึงตอ้งเอาใจ
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ใส่ในทุกขั้นตอนเพื่อป้องกนัผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งในการท างานแบบเดิมในทุกวนั หากไม่
มีการแข่งขนัในการท างาน การพฒันาการท างานก็จะมีนอ้ยหรือไม่มีเลยก็เป็นได ้หากไม่มีเป้าหมาย
หรือส่ิงใดมาบีบบงัคบัก็อาจจะท างานเพียงเพื่อให้ผา่นพน้ไป ซ่ึงส่งผลให้วฒันธรรมองคก์ารเชิงรุก
โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

ผลการศึกษาพบว่า มิติเน้นความส าเร็จของวฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ มิติเน้น
ความสมบูรณ์แบบของวฒันธรรมองค์การเชิงรุก และดา้นการใช้ภาษาเพื่อสร้างก าลงัใจของการ
ส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า สามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได ้
โดยมิติเน้นความส าเร็จของวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค์สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารไดสู้งท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากมิติเนน้ความส าเร็จของวฒันธรรมองคก์าร
เชิงสร้างสรรค์ซ่ึงมีลกัษณะของการท างานโดยอาศยัหลกัการและการวางแผนเพื่อให้งานประสบ
ผลส าเร็จ ส่งผลให้พนกังานในองคก์ารท างานดว้ยความกระตือรือร้น รวมทั้งชอบท างานท่ีมีความ
ทา้ทาย ช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงข้ึน รองลงมา คือ มิติ
เน้นความสมบูรณ์แบบของวฒันธรรมองค์การเชิงรุก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบริบทขององค์การซ่ึง
ด าเนินกิจการอุตสาหกรรมอาหาร ถา้มีความผดิพลาดในการท างานจะท าใหเ้กิดความเสียหายตามมา 
ท าให้พนกังานพยายามท่ีจะท างานอย่างละเอียดถ่ีถว้นและใส่ใจในรายละเอียดของงานเพื่อให้งาน
เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ช่วยส่งเสริมให้พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
สูงข้ึน และสุดทา้ย คือ ดา้นการใชภ้าษาเพื่อสร้างก าลงัใจของการส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า อธิบาย
ได้ว่า การใช้ภาษาเพื่อสร้างก าลังใจ อาทิ การยกย่องและชมเชยเม่ือประสบความส าเร็จ การ
แสดงออกถึงความเอาใจใส่ เป็นตน้ ส่งผลให้พนกังานเกิดก าลงัใจในการท างาน ท าให้พนกังานมี
แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า มิติเน้นความส าเร็จของวฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ มิติเน้น
ความสมบูรณ์แบบของวฒันธรรมองค์การเชิงรุก และดา้นการใช้ภาษาเพื่อสร้างก าลงัใจของการ
ส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงข้ึน 
ดงันั้น องคก์ารจึงควรตระหนกัและพยายามสร้างวฒันธรรมองคก์ารในลกัษณะดงักล่าวน้ีให้เกิดข้ึน 
รวมทั้งมีการส่ือสารท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใส่และยกยอ่งชมเชยแก่พนกังานท่ีทุ่มเทท างานให้แก่
องคก์ารอยา่งจริงใจ 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
ควรมีการน าตวัแปรอ่ืนๆ มาท าการศึกษาเพื่อศึกษาว่ามีตวัแปรใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ รวมทั้งการขยายแนวทางการศึกษาไปยงัองค์การท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนั นอกจากน้ี ควรท าการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกและสามารถน า
ผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน  
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ในการท างานของพนักงานบริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1 

Intraorganizational Communication and Organizational Atmosphere Related to 
Work Performance of Employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan 

Region 1 Sales and Services Department 
 

ประภัสสร สว่างชาติ  
ชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ  

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)  ระดบัการส่ือสารในองค์การของพนกังานบริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (2) ระดบับรรยากาศองค์การของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 และ (3) ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารในองค์การและบรรยากาศ
องคก์ารกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 
1  ท าการเก็บขอ้มูลจาก พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 จ านวน 300 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.95 และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการศึกษาพบวา่  (1) พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 มีระดบั
ความคิดเห็นการส่ือสารภายในองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นไดแ้ก่ การส่ือสารจากบนลง
ล่าง อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือการส่ือสารจากล่างข้ึนบน ส่วนการส่ือสารระดบัเดียวกนั อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
(2) ระดบัความคิดเห็นด้านบรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า ด้าน
มาตรฐานการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  ส าหรับดา้นโครงสร้างองค์การ ส าหรับดา้นการสนบัสนุน ดา้นความ
ขดัแยง้อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั  และ (3) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การส่ือสารภายในองค์การ
ภาพรวมและด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง มีความสัมพนัธ์ในทิศเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ทกัษะในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง บรรยากาศองค์การดา้นโครงสร้างองค์การมีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นความรู้ความสามารถ อยู่ในระดบัปานกลาง และบรรยากาศองคก์าร ดา้น
ความขดัแยง้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัประสิทธิภาพในการท างาน  ดา้นความรู้ความสามารถ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  
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ค าส าคัญ :  การส่ือสารในองคก์าร บรรยากาศองค์การ ประสิทธิภาพในการท างาน พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั 

(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
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Abstract 
 The purpose s of this study were to investigate 1) level of intraorganizational communication 
among employees of TOT Company Limited, Metropolitan Region 1 Sales and Services Department; 
2) level of organizational atmosphere of employees at TOT Company Limited, Metropolitan Region 1 
Sales and Services Department; 3) relationship  between intraorganizational communication and 
organizational atmosphere, and work performance of employees at TOT Public Company Limited, 
Metropolitan Region 1 Sales and Services Department. A questionnaire, with its reliability of .95, was 
used with 300 employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan Region 1 Sales and 
Services Department. Data were analyzed into frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
Pearson’s Correlation Coefficients. 
  The findings revealed that 1) employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan 
Region 1 Sales and Services Department rated overall intraorganizational communication at a high 
level. When inspecting at individual aspects, it was found that top-down communication was at a high 
level, while bottom-up communication and parallel communication was at a moderate level; 2) 
organizational atmosphere was rated at a moderate level. When inspecting at individual aspects, it 
was found that performance standard was a t a high level, while organizational structure, support, and 
conflicts were at a moderate level; 3) the hypothesis testing revealed that overall intraorganizational 
communication and top-down communication positively related to work performance’s aspect of 
work skills at a moderate level. Organizational atmosphere’s aspect of organizational structure had 
positive relationship with work performance’s aspect of work skills at a moderate level. 
Organizational atmosphere’s aspect of conflict had negative relationship with work performance’s 
aspect of work skills at a moderate level. All significances were at .05 levels. 
 
Keywords: Intraorganizational Communication, Work Performance, Employees of TOT Public 

Company, Metropolitan Region 1 Sales and Services Department 
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บทน า 

 การเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจท าให้สถานการณ์ของธุรกิจเปล่ียนแปลงจากเดิม ส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรธุรกิจท าให้จ  าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
(Dessler. 2002 : 12)  โดยองค์การจะสามารถอยูร่อดหรือเติบโตกา้วหน้า บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การไดน้ั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการในเร่ืองทรัพยากรมนุษยอ์ย่างดี ถา้ตอ้งการให้การ
ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอนัดบัแรก ๆ 
(จนัทร์สุดา ธงงาม, 2552 : 2)   ปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งมีควบคู่กนัไปเป็นกลไกขบัเคล่ือนคือ การถ่ายทอด
ขอ้มูลข่าวสารและนโยบายการด าเนินงานขององค์การ นัน่คือ “การส่ือสาร”  (ปรียาพรรณ วรรธนะ
วาสิน, 2550 : 3) เพื่อใช้เช่ือมโยงในการสร้าง ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การท าให้เกิด
บรรยากาศในการท างานทีดี  บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรส าคัญ มีส่วนก าหนดทัศนคติและ
พฤติกรรมของการท างานของบุคคล (Steers, 1979 : 364) การเปล่ียนแปลงบรรยากาศองคก์ารจะส่งผล
ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน (Reddin, 1988 : 62) ผลจากการสนองตอบ
หรือความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างขององคก์ารกบัเป้าหมาย ความตอ้งการและความสามารถของ
บุคคจากกลุ่มบรรยากาศเหล่าน้ีมีบทบาทต่อประสิทธิภาพขององคก์าร (Payne and Pugh, 1976 : 103) 
 บริษัท ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้านส่ือสารโทรคมนาคม  ก าลังเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีไดรั้บผลกระทบไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ดงันั้น เพื่อลดความขดัแยง้ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับ ความเขา้ใจในทิศ
ทางการด าเนินงาน ในทางกลบักนัมีการปรับเปล่ียนทางดา้นนโยบาย ทิศทางการท างาน หากไม่มีการ
ส่ือสารใหเ้กิดความชดัเจน ขาดการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมของบริษทั ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมในการท างาน อารมณ์ ทศันคติท่ีดีหรือเกิดความขดัแยง้ ท าให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานและเป้าหมายขององคก์ารได ้ ท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจศึกษา บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน
ส่วนภาคขายและบริการนครลวงท่ี 1 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัในการสร้างรายได้หลกัให้กบั
บริษัท ผูศึ้กษามีความเห็นว่าการส่ือสารภายในองค์การกับบรรยากาศองค์การจะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั โดยผลจาก
การศึกษาในคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแนวทางการปรับปรุงพฒันาการบริหารงาน
และพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการ
นครหลวงท่ี 1ในอนาคตได ้
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการส่ือสารในองคก์ารของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขาย
และบริการนครหลวงท่ี 1 
 2. เพื่อศึกษาระดบับรรยากาศองค์การของพนกังานบริษทัโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและ
บริการนครหลวงท่ี 1 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการส่ือสารในองคก์ารและบรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. การส่ือสารในองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
 2. บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การก าหนดตัวแปรโดยตัวแปรต้นมาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารในองค์การของ 
Schermerhorn, R.J., Hunt G.L., and Osborn, N.R. (2003) ทฤษฏีบรรยากาศองคก์ารของ Litwin and 
Stringer (1986) และทฤษฏีประสิทธิภาพในการท างานของ Thomas J. Peter (1980) และ Person and 
Plowman (1989) ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนคร
หลวงท่ี 1 โดยสุ่มจากพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 983 คน (ขอ้มูลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2557) กลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 300 คน โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) คือ การแบ่งฝ่ายงานโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  
  
 
 
 
 
 
 

การส่ือสารในองค์การ 
1. การติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง 
2. การติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบน 
3. การติดต่อส่ือสารระดบัเดียวกนั 
ทีม่า :  Schermerhorn, R.J., Hunt,  
          G. L., and Osborn, N. R. (2003) 
 

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท ทโีอท ี
จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1 
1. ดา้นความรู้ความสามารถ 
ทีม่า : Thomas J. Peter (1980) 
2. ดา้นปริมาณงานและคุณภาพของงาน 
3. ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน 
4. ดา้นการใชท้รัพยากร  
ทีม่า : Perterson and Plowman (1989)  

บรรยากาศองค์การ 
1. โครงสร้างองคก์าร 
2. การสนบัสนุน 
3. ความขดัแยง้ 
4. มาตรฐานการปฏิบติังาน 

ทีม่า : Litwin and Stringer (1968) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งเป็น 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์
การท างาน 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองค์การของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ภาคขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1 ประกอบดว้ย (1) การส่ือสารจากบนลงล่าง (2) การส่ือสารจาก
ล่างข้ึนบน และ (3) การส่ือสารระดบัเดียวกนั 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขาย
และบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1 ตามองค์ประกอบ  4 ดา้น คือ (1) โครงสร้างของงาน (2) ดา้นการ
สนบัสนุน (3) ดา้นความขดัแยง้ และ (4) ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ภาคขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1 ประกอบดว้ย (1) ดา้นความรู้ความสามารถ (2) ดา้นปริมาณและ
คุณภาพงาน (3) ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน และ (4) ดา้นการใชท้รัพยากร 
 โดยส่วนท่ี 2, 3 และ 4 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นโดยมีลกัษณะ
เป็นมาตรวดัอนัตรภาค (Interval Scale) ตามวิธีของลิกเคอร์ท (Likert) จ  าแนกออกเป็น 5 ระดบัคะแนน 
ไดแ้ก่ 
  5  คะแนน หมายถึง ระดบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
  4  คะแนน หมายถึง ระดบัความเป็นจริงมาก 
  3  คะแนน หมายถึง ระดบัความเป็นจริงปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง ระดบัความเป็นจริงนอ้ย 
  1  คะแนน หมายถึง ระดบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 
 
การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือในดา้นความตรงตามเน้ือหา ความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกตอ้งชดัเจนของภาษา  
 2. หาค่าความเท่ียงตรง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของครอนบาค 
(cronbach’s alpha coefficient) ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า 0.951 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและส่ง email โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดพร้อมทั้งตรวจความสมบูรณ์ จ านวน 300 ชุด 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน ามา
ประมวลผลตามวธีิทางสถิติต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  
 การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 1. การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลทางดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน ใช้สถิติ
ทางดา้นความถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์าร บรรยากาศองคก์าร และ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ใชส้ถิติทางดา้นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้
เกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง การส่ือสารภายในองค์การ/บรรยากาศองค์การ/ประสิทธิภาพใน
การท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง การส่ือสารภายในองค์การ/บรรยากาศองค์การ/ประสิทธิภาพใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.60-3.40 หมายถึง การส่ือสารภายในองค์การ/บรรยากาศองค์การ/ประสิทธิภาพใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง การส่ือสารภายในองค์การ/บรรยากาศองค์การ/ประสิทธิภาพใน
การท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง การส่ือสารภายในองค์การ/บรรยากาศองค์การ/ประสิทธิภาพใน
การท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2. การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระดบัการส่ือสารในองคก์ารกบับรรยากาศองคก์ารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน
การท างาน วิเคราะห์โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ซ่ึงการ
แปลความหมายของความสัมพนัธ์และแปลผลค่า r ตามเกณฑ์ของ Davis’s Descriptors โดยค่า r จะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงัน้ี 
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                          ค่าระดับความสัมพนัธ์                        ระดับความสัมพนัธ์ 
  0.70 หรือสูงกวา่   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
  0.50 -  0.69   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง   
  0.30 -  0.49   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
  0.10 - 0.29   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
  0.00 – 0.09   แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
70.3 อายเุฉล่ียระหวา่ง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.70 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.0 
มีระดบัต าแหน่งงาน ระดบั 4-6 คิดเป็นร้อยละ 87.70 มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 87.70 และหน่วยงานท่ีสังกดัส่วนใหญ่ปฏิบติังานฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1.2 คิด
เป็นร้อยละ 44.30 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์การส่ือสารภายในองค์การของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)ภาค
ขายและบริการนครหลวงที ่1  
 ผลการศึกษา พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์ารของบริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x =3.36, S.D. = 0.18) เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การส่ือสารจากบนลงล่างมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
( x =3.61, S.D. = 0.21) รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารจากล่างข้ึนบนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.52, 
S.D. = 0.29) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการส่ือสารระดบัเดียวกนัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( x =2.96, S.D. = 0.41)  
 
 2. ผลการวเิคราะห์บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ภาคขายและ
บริการนครหลวงที ่1 
 ผลการศึกษา พบว่า ดา้นบรรยากาองค์การภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานมาก ( x = 3.29, 
S.D. = 0.41) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.78, S.D. = 0.28) รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างองคก์าร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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( x  = 3.67, S.D. = 0.31) และดา้นการสนบัสนุน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.09, S.D. = 0.37) 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นความขดัแยง้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.66, S.D. = 0.26)  
 
 3. ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด  (มหาชน) ภาค
ขายและบริการนครหลวงที ่1 

ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาค
ขายและบริการนครหลวงท่ี 1 ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.88 , S.D. = 0.11) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใชท้รัพยากรในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.97 , 
S.D. = 0.26)  รองลงมาคือ ดา้นปริมาณและคุณภาพของงานมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.96 , S.D. = 
0.17)  ดา้นทกัษะในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.84 , S.D. = 0.23) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ ดา้นความรู้ความสามารถมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.76 , S.D. = 0.26)   
 
 4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารภายในองค์การกับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวง 
ที ่1 

ผลการศึกษา พบว่า การส่ือสารภายในองค์การในภาพรวมและดา้นการส่ือสารจากบนลงล่างมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน ด้านทกัษะในการปฏิบติังาน อยู่ในระดับต ่า 
(r=0.081) ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารจากล่างข้ึนบน (r =0.294) รองลงมา คือ การส่ือสารจากบนลงล่าง (r = 
0.108) และการส่ือสารระดบัเดียวกนั (r=0.087)  
 
 5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานบริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1 

ผลการศึกษา พบว่า บรรยากาศองค์การดา้นโครงสร้างองคก์ารมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นความรู้ความสามารถ ภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า (r = 0.039) ไดแ้ก่ ดา้น
โครงสร้างองค์การ (r = 0.138) รองลงมาคือ ดา้นการสนบัสนุน (r = 0.109) ดา้นมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน (r = 0.072) และดา้นความขดัแยง้ (r = 0.008) และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ดา้นความขดัแยง้ มีสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยู่ในระดบัปาน
กลาง กบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นความรู้ความสามารถ (r = -0.341) และมีความสัมพนัธ์ใน
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ทิศทางตรงกันข้ามในระดับต ่า กับประสิทธิภาพในการท างาน ด้านทักษะในการปฏิบัติในการ
ปฏิบติังาน (r = -1.60) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการส่ือสารภายในองค์การกับบรรยากาศองค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการภูมิภาคท่ี 1 
สามารถน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. การส่ือสารภายในองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
ผลการศึกษา พบว่า การส่ือสารภายในองค์การภาพรวมและด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( >0.30 -  0.49)  การส่ือสารภายในองคก์าร ดา้นการส่ือสารจากบนลงล่าง ดา้นการส่ือสารจากล่าง
ข้ึนบนและดา้นการส่ือสารระดบัเดียวกนั มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
ความรู้ความสามารถ ดา้นปริมาณและคุณภาพของงาน  ดา้นทกัษะในการปฏิบติังานและดา้นการใช้
ทรัพยากรอยูใ่นระดบัต ่า (> 0.10 -  0.29) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของหทยัรัตน์ ตนัสุวรรณ (2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
และบรรยากาศในองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน การนิคอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยส านกังานใหญ่ จากการวิจยั พบว่า มีระดบัความคิดเห็น ดา้นบรรยากาศในองคก์ร อยู่ใน
ระดบัดี คือ ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นความเส่ียงของงานดา้นความอบอุ่น ดา้นมาตรฐานงาน ดา้นการ
ให้รางวลั ดา้นความขดัแยง้และด้านโครงสร้างองค์กรและ มีความคิดเห็นดา้นบรรยากาศในองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านการสนับสนุน พนักงานมีระดับความคิดเห็น ในด้าน
ประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบัดี 
 2. บรรยากาศองคก์ารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ผลการศึกษา 
พบว่า บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการ
ท างาน ด้านความรู้ความสามารถ อยู่ในระดบัปานกลางและบรรยากาศองค์การด้านความขดัแยง้ มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นความรู้ความสามารถ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง( > 0.30 -  0.49) ส่วนบรรยากาศองคก์ารดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นการสนบัสนุน ดา้นความ
ขดัแยง้และดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
ปริมาณและคุณภาพของงาน ดา้นทกัษะในการปฏิบติังานและดา้นการใชท้รัพยากร อยูใ่นระดบัต ่า และ
บรรยากาศองค์การ ดา้นโครงสร้างองค์การ ดา้นความขดัแยง้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กบั
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ประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน ( > 0.30 - 0.49) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ  นพรัตน์ พงศ์ฐากูร (2553) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ 
บรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 
จ  ากดั ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั รายไดต่้างกนั ปฏิบติังานในสายงานท่ีต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์ราย
ดา้น ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร ในดา้นสายงานท่ีปฏิบติั ดา้นความเส่ียงของงาน ดา้นความอบอุ่น ดา้น
การสนบัสนุน ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน และดา้นความเป็นหน่ึงเดียว   มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
ทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตติท่ีระดบั 0.5   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากการศึกษาเร่ืองการส่ือสารภายในองค์การกับบรรยากาศองค์การท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 
1 มีดงัน้ี 
 1.1 การส่ือสารภายในองค์การ พบว่า การส่ือสารภายในองคก์ารในภาพรวมและดา้นการ
ส่ือสารจากบนลงล่างมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน ด้านทกัษะในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้จิยัขอเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการพฒันาองคก์รดงัน้ี  
 1.2 สายการบงัคบับญัชาจะตอ้งการสั่งการไปยงัผูป้ฏิบติังาน โดยการถ่ายทอดค าสั่งจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูง การช้ีแจงนโยบายต่างๆ ขององค์การ ผูบ้ริหารอาจจะใช้วิธีการส่ือสารดว้ยวาจาให้
ชดัเจน 
 1.3 การท าป้ายประกาศ ภายในองคก์ารจะตอ้งมีป้ายประกาศเพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร โดยผูบ้ริหารจะใช้ป้ายประกาศเพื่อเป็นการแจง้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ไปยงัผูใ้ตบ้งัตบั
บญัชาใหไ้ดรั้บข่าวสารและความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
 1.4 จดหมายภายในภายในองค์การอาจใช้จดหมายภายในเพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารจากผูบ้ริหารไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นการแจง้ข่าวสารไปยงัพนกังานแต่ละคนโดยตรง 
 1.5 จัดท าคู่มือพนักงาน มีหนังสือคู่มือแจกแก่พนักงานท่ีเข้าท างานใหม่ทุกคน ซ่ึง
หนังสือคู่มือนั้นจะมีขอ้มูลขององค์การ เช่น กฏระเบียบขอ้บงัคบัท่ีพนักงานตอ้งปฏิบติั บทลงโทษ 
ผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บ 
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  1.6  การจดัท ารายงานประจ าปี ในรูปของหนงัสือหรือเอกสารในรายงานประจ าปีของ
องค์กร ซ่ึงเป็นการรายงานผลการด าเนินงานขององค์การตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เป็นการแจง้
ข่าวสารผลการด าเนินงานใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

 2.  บรรยากาศองค์การ พบว่า บรรยากาศองค์การด้านความขดัแยง้มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นความรู้ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลางและทกัษะใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัต ่า  
  2.1 ผูบ้งัคบับญัชาควรเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีมี
ปัญหา หรือขอ้เสนอแนะในการท างาน หรือยินยอมให้เปิดเผยขอ้ขดัแยง้ในระดบัท่ีเปิดเผยในองค์การ
ได ้เพื่อใหไ้ดรู้้สึกวา่ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง สามารถยอมรับไดห้รือไม่ 
  2.2 ควรแก้ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมจดัการความขดัแยง้ ท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รสูง หรือช่องทางในการอุทธรณ์ร้องทุกข ์  
  2.3  ควรส่งเสริมให้พนักงานมีการกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้พนักงานมี
ความสามคัคี มีความคุน้เคยกนัซ่ึงจะมีส่วนช่วยลดความขดัแยง้ลง   
  2.4 ควรจดัให้พนกังานมีการอบรม พฒันาทกัษะในการปฏิบติังานเพิ่มเติมให้ตรงกบั
สาขาวชิาชีพในสายงานเพื่อใหมี้ความช านาญมากยิง่ข้ึน  
  2.5 ควรปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความชัดเจน เป็นระบบ ลดขั้นตอนท่ีไม่
จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วน  
  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึก เพิ่มหัวขอ้ท่ีส าคญัเพื่อความครอบคลุมเน้ือหาของการวิจยั 
โดยท าในลกัษณะการวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัการวจิยัเชิงปริมาณ 

2.2 ควรเพิ่มจ านวนประชากรจากกลุ่มตัวอย่างให้มากยิ่งข้ึนเพื่อให้ผลการวิจัย
น่าเช่ือถือ  สามารถน าผลวจิยัตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
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การอยู่ร่วมกนัฉันสามภีริยาของบุคคลเพศเดยีวกนั 
ตามกฎหมายไทยเปรียบเทยีบกบักฎหมายฝร่ังเศส 

Same-sex relationship comparative study on French and Thai Law. 
 

กมลวรรณ  อยู่วฒันะ 
 

 

บทคัดย่อ 
 ตามกฎหมายไทยการอยู่ร่วมกนัฉันสามีภริยาท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองท าให้เกิด
สิทธิ  หน้าท่ีและสถานะตามกฎหมายเฉพาะเม่ือจดทะเบียนสมรสแล้ว เท่านั้น  ดังนั้น  การอยู่
ร่วมกนัฉนัสามีภริยาตามความเป็นจริงโดยทั้งคู่มีเจตนาจะผกูพนักนัในฐานะสามีภริยาแต่ไม่ไดจ้ด
ทะเบียนสมรส  จึงไม่ถือเป็นสามีภริยาตามกฎหมาย  ทั้งการท าสัญญาสมรสจะท าไดต่้อเม่ือ ชาย
และหญิงมีอายสิุบเจด็ปีบริบูรณ์แลว้  คู่สมรสจะตอ้งเป็นคนละเพศกนั  โดยเพศของบุคคลกฎหมาย
รับรองและถือเอาตามเพศท่ีถือก าเนิดมา  บุคคลเพศเดียวกันจึงไม่อาจท าการสมรสกันได้ตาม
กฎหมาย  ต่างจากกฎหมายฝร่ังเศสท่ีการเป็นสามีภริยาอาจเกิดจากการท าสัญญาสมรส (Marriage 
Contract)  การท าขอ้ตกลงอยู่กินกนัภายใตข้อ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั (Pacte civil de solidarité)  
การอยู่ร่วมกนัฉนัสามีภริยา (Concubinage)  โดยไม่มีขอ้จ ากดัทางเพศ  ผูท่ี้จะผูกพนัในฐานะสามี
ภริยาจึงอาจเป็นบุคคลต่างเพศกนัหรือเพศเดียวกนัก็ได ้ ดงันั้น  จึงอาจเป็นการท าสัญญาระหวา่งชาย
กบัหญิงหรือชายกบัชายหรือหญิงกบัหญิงก็ได ้ ท าใหท้ั้งสองเกิดสิทธิและหนา้ท่ีต่อกนัในฐานะสามี
ภริยา  มีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นและรับผดิชอบในหน้ีสินร่วมกนั   
 
ค าส าคัญ : การอยูร่่วมกนั, สามีภริยา, บุคคลเพศเดียวกนั, กฎหมาย 
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Abstract 
According of Thai Civil and Commercial Code, the rights and duty of the status of same-

sex relationship when the marriage registration only. So sex relationship as husband and wife by 
the fact the couple intended to be together as husband and wife, but not married. It is not 
considered legal spouses. It stated that “A marriage can take place only when the man and woman 
have completed their seventeenth year of age. In Thai Law, the marriage can be done only when 
one party is male and other is female basing on his and her inborn sex. Discrepancy of The 
French civil code, the rights of Husband and Wife potential of Marriage Contract, Pacte civil de 
solidarité and Concubinage, without restrictions of sex. It may be a contract between man and 
woman, man and man, woman and woman. Make both the rights and duties to each other as 
husband and wife. Participation in the property and liability sharing. 
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บทน า 
การท่ีมนุษย์มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเพราะ “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” ตามค ากล่าวของ

อริสโตเติล (Aristotle) นกัปรัชญาส านกักฎหมายธรรมชาติ  เน่ืองจากมนุษยมี์วิถีทางในการด าเนิน
ชีวติท่ีแตกต่างจากสัตวป์ระเภทอ่ืน  การรวมกลุ่มของมนุษยจ์ะเร่ิมตน้จากความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั
ในลกัษณะของกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ท่ีสมาชิกในกลุ่มต่างมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดแลว้
ค่อย ๆ แผข่ยายเป็นวงกวา้งออกไปตามความสนิทสนมจนกลายเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ในท่ีสุด  
การรวมตวัของกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ในรูปแบบของครอบครัว  สมาชิกจะมีความรักและ
ความผกูพนัในระดบัสูง   เม่ือเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุมนุษยเ์ร่ิมมีความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองเพศและมีความ
ตอ้งการทางเพศ  เพศสัมพนัธ์จึงเป็นเหตุผลประการหน่ึงของการอยู่ร่วมกนัเพื่อสร้างครอบครัวซ่ึง
เป็นสถาบนัสากลทางสังคม  ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีมาตรการทางสังคมและทางกฎหมายเพื่อ
รับรองและคุม้ครองสิทธิของพลเมืองในการสร้างครอบครัว  เพื่อยืนยนัวา่สังคมโลกจะสงบสุขและ
มีสันติภาพได้ต่อเม่ือสมาชิกในครอบครัวไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐและสังคม  ดว้ยการประกนั
สิทธิและสถานะของบุคคลอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบ (คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน, 2550) 

ในอดีตก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2478  การรับรองสถานะของสมาชิกในครอบครัว  จะเกิดข้ึน
เม่ือชายหญิงไดแ้สดงออกตามประเพณีแห่งศาสนาวา่ประสงคจ์ะอยูร่่วมกนั  โดยมิไดน้ าเอาการจด
ทะเบียนสมรสมาเป็นเง่ือนไขส าคญัในการให้สิทธิหรือปฏิเสธความสัมพนัธ์ของสามีภริยา  ทั้ง
ยินยอมให้ชายมีภริยาไดห้ลายคนตามหลกั Polygamy โดยถือวา่ภริยาทุกคนเป็นภริยาท่ีชอบดว้ย
กฎหมายแต่อาจมีฐานะลดหลัน่กนัไปตามล าดบัชั้น เช่น เมียกลางเมือง เมียกลางนอก เมียกลางทาษี  
ตามอิทธิพลของขนมธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในขณะนั้น  ต่อมาเม่ือมีการแกไ้ขกฎหมาย
ใหม่  จึงน าเอาหลกัการมีคู่สมรสคนเดียวหรือ Monogamy มาใชบ้งัคบัในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยว์า่ดว้ยครอบครัวและก าหนดให้การสมรสมีเพียงการจดทะเบียนเท่านั้น  นบัแต่นั้นเป็นตน้
มาชายหญิงท่ีอยู่กนัฉันสามีภริยาจะมีสถานะเป็นสามีภริยาท่ีชอบดว้ยกฎหมายและอยู่ในฐานะคู่
สมรสต่อเม่ือผ่านการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1457 
ประกอบมาตรา 1448  การสมรสจะท าไดต่้อเม่ือ ชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แลว้  แต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร  ศาลอาจอนุญาตใหท้ าการสมรสก่อนนั้นได ้  จะเห็นวา่การเป็นสามีภริยาจะ
มีเฉพาะมีผา่นการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น  ทั้งท่ีปัจจุบนัมีครอบครัวท่ีอยูร่่วมเป็นสามีภริยาโดยไม่
ผา่นการจดทะเบียนเป็นจ านวนมาก  ทั้งความสัมพนัธ์ดงักล่าวก็มิไดมี้เฉพาะระหว่างชายหญิงแต่
กลบัขยายวงออกไปยงักลุ่มรักร่วมเพศหรือกลุ่มรักเพศเดียวกนั  ทั้งในกรณีของชายรักชายและหญิง
รักหญิงโดยแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าจะอยู่กินและใช้ชีวิตร่วมกนัอย่างสามีภริยาตลอดไป  เม่ือ
พิจารณาตามกฎหมายครอบครัว  สิทธิในการสร้างครอบครัวตามกฎหมายจ ากดัดว้ยเง่ือนไขของ
การจดทะเบียน  ทั้งให้สิทธิเฉพาะชายหญิง  การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกนัจึง
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ไม่ก่อให้เกิดสิทธิและหนา้ท่ีในทางกฎหมาย  ซ่ึงต่างจากหลายประเทศท่ีมีมาตรการทางกฎหมายท่ี
รับรองสิทธิของบุคคลเพศเดียวกนัในการอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยามากกวา่การจดทะเบียนสมรสโดย
ไม่ค  านึงถึงเพศของบุคคล 

ผูว้จิยัเห็นวา่  บุคคลทุกคนไม่วา่เพศใดยอ่มมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการเลือกเพศคู่ครอง
เพื่อสร้างรูปแบบครอบครัวตามหลกัเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract) โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองเพศ   จึงเห็นควรศึกษาการอยู่ร่วมกนัฉันสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกันตาม
กฎหมายไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายฝร่ังเศส  ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใช้กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร
เช่นเดียวกนั  เพื่อหามาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการคุม้ครองประโยชน์ของ
บุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ศึกษาเก่ียวกบัการร่วมกนัฉนัสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกนัตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบ
กบักฎหมายประเทศฝร่ังเศส  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันากฎหมายเพื่อรองรับสิทธิของบุคคลเพศเดียวกนัในการอยู่ร่วมกนั
ฉนัสามีภริยา  เป็นกระบวนการวจิยัเพื่อหามาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมมาปรับใชใ้นกฎหมาย
ไทย  ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงด าเนินการวิจัยทางเอกสาร 
(Documentary Research) โดยการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษากฎหมายและเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันา
กฎหมายเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลเพศเดียวกนัท่ีอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา  อนัจะ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติของประชากรในสังคมไทยต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. พฒันาการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกนัของไทย 
การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกนัในสังคมไทยนั้น  มีการกล่าวถึงกนั

มานานพอสมควร  แต่ท่ียงัไปไม่ถึงไหนทั้งน้ีเน่ืองมาจากภาพความคิดมีท่ีมองวา่การสร้างครอบครัว
เป็นสามีภริยา เป็นบิดามารดาควรเป็นเร่ืองของชายหญิงเท่านั้น  เช่นเม่ือปี พุทธศักราช 2540  
สถาบนัราชภฎัออกกฎ หา้มไม่ใหเ้กย ์กะเทย ทอม ด้ี เขา้เรียนในคณะครุศาสตร์ ต่อมาปี พุทธศกัราช 
2542 กรมประชาสัมพนัธ์ ก็ไดท้  าหนงัสือถึงสถานีวิทยุโทรทศัน์ทุกช่องให้กวดขนัในการน าเสนอ
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ภาพของเกย ์กะเทย ทอม ด้ี ทางทีวี ดว้ยเหตุผลเร่ืองการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเด็ก   อยา่งไร
ก็ตาม  ในเดือนเมษายนปี พุทธศักราช  2544 ดร.ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์  รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นไดใ้หส้ัมภาษณ์ในท านองเห็นดว้ยท่ีจะใหมี้การจดทะเบียนคู่ของคน
เพศเดียวกนั  แต่พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร  นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดดงักล่าว  
โดยอ้างว่าประเทศไทยยงัไม่มีเสรีภาพถึงขั้นนั้นและมองว่ากลุ่มรักร่วมเพศเป็นกลุ่มท่ีมีความ
ผิดปกติทางอารมณ์นั้น (http://www.forsogi.org/?p=94) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พุทธศกัราช 
2545 กรมสุขภาพจิต ท าหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการว่าการรักเพศเดียวกันไม่ถือเป็นความ
ผิดปกติ  เดือนมีนาคม พุทธศกัราช 2548  สมาชิกวุฒิสภาท่านหน่ึงจึงออกมาให้สัมภาษณ์วา่คนรัก
เพศเดียวกนั หากตอ้งการให้มีกฎหมายจดทะเบียนรับรองคู่ชีวิตเพศเดียวกนั สามารถรวบรวม
รายช่ือขอแกไ้ขกฎหมายได ้ เดือนสิงหาคม พุทธศกัราช 2555  มีการยื่นค าร้องขอจดทะเบียนสมรส
ท่ีส านกัทะเบียน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  แต่ส านักทะเบียนไม่อนุมติัให้มีการจดทะเบียน
สมรส  เน่ืองจากตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบกบัค าร้องขอพบวา่บุคคลทั้งสองเป็นเพศชาย
ทั้งคู่  จึงไม่เขา้เง่ือนไขแห่งการสมรสตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1448  

จากขอ้ขดัขอ้งดงักล่าว  จึงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
น ามาสู่การเสนอกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลเพศเดียวกนั  ดงันั้น  ปัจจุบนัมีการเสนอร่าง
พระราชบญัญติั การจดทะเบียนคู่ชีวิต พุทธศกัราช... ทั้งส้ิน 3 แนวทางด้วยกนั คือ แนวทางแรก
เสนอโดยคณะกรรมาธิการวุฒิสภา   แนวทางท่ีสองเป็นของภาคประชาชนท่ีเสนอโดยมูลนิธิเพื่อ
สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ   และแนวทางท่ีสามเป็นของโครงการจดัตั้งมูลนิธิอญัจารี   

2.  แนวคิดเกีย่วกบัศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2.1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ให้
ความส าคญักบัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล บุคคลสามารถอา้ง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน  เพื่อเป็นเคร่ือง
ยืนยนัว่าสิทธิของปวงชนจะไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมาย  ตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและตามพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู ่

1.2 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลกัสิทธิมนุษยชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human 

Rights) ซ่ึงท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติได้ให้การรับรองตามข้อมติท่ี 217 ( III) เม่ือวนัท่ี 10 
ธนัวาคม คริสตศ์กัราช 1948 (พุทธศกัราช 2491) โดยประเทศไทยไดอ้อกเสียงสนบัสนุน  เป็นค า
ประกาศเจตนารมณ์ในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ข้อ 16 (1) ชายหญิงเม่ือเจริญวยั
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บริบูรณ์แล้วมีสิทธิท่ีจะสมรสและท่ีจะสร้างครอบครัวโดยไม่มีการจ ากดัใด ๆ เน่ืองจากเช้ือชาติ 
สัญชาติหรือศาสนา  บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิเท่าเทียมกนัในเร่ืองการสมรส ในระหวา่งการสมรสและ
ในการขาดจากการสมรส  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนให้ความส าคญักบัศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยโ์ดยเฉพาะเร่ืองความเสมอภาคในทางกฎหมาย  ซ่ึงมีหลกัการให้ความคุม้ครองโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนัในความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
 2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการสมรส  
   2.1 ทฤษฎสัีญญาประชาคม (Social Contract) 
    ส านกักฎหมายธรรมชาติ  มองว่ากฎหมายมีรากฐานมาจากเหตุผลตามธรรมชาติ
ของมวลมนุษยชาติ  ครอบครัว สามีภริยาและบุตร เป็นอะตอมหรือหน่วยชีวิตท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแต่
เพราะอยู่ใกล้กนัจึงรวมเป็นครอบครัว ด้วยเหตุน้ี ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) จึง
เกิดข้ึน โดยมองวา่การอยู่ร่วมกนัโดยจิตอิสระและมีการยอมตนเพื่ออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นเป็นการผูกพนั
และท าสัญญาประชาคมข้ึน ดงันั้น  การท่ีบุคคลตกลงยินยอมอยู่ร่วมกนัฉันสามีภริยา  เป็นการ
ผกูพนัตนในฐานะสามีภริยาตามทฤษฎีสัญญาประชาคมต่อกนั  เพื่อให้สังคมอยูก่นัไดอ้ยา่งปกติสุข
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑต์ามธรรมชาติ (ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2553)  
 
 
  2.2 ทฤษฎสัีญญาสวามิภักษ์ (Pactum Subjection) 
    อ านาจอธิปไตยของรัฐเกิดข้ึนจากการท่ีราษฎรไดเ้ขา้มาท าสัญญาจดัตั้งข้ึน  ดงันั้น  
ประชาชนจึงมีหน้าท่ีเช่ือฟังกฎหมายของรัฐ ซ่ึงเป็นท่ีมาของทฤษฎีสัญญาสวามิภกัษ์  (Pactum 
Subjection) แต่กฎหมายท่ีออกมาใช้บงัคบักบัราษฎรจะตอ้งเป็นกฎหมายท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมายธรรมชาติ (ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2553)  ดงันั้น  การมอบอ านาจให้แก่รัฐาธิปัตยใ์นฐานะท่ี
เป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดตามหลักสัญญาสวามิภักด์ิในการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสมรส  
ประชาชนในฐานะท่ีเป็นผูย้อมตนจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีตนไดใ้ห้ค  าสัญญาเอาไว ้ตอ้งปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ์  ทั้ งในเร่ืองของเง่ือนไขการสมรส รวมทั้งสิทธิและหน้าท่ีเน่ืองจากการสมรสท่ี
ออกมาจากกฎเกณฑธ์รรมชาติ  
 3. เงื่อนไขการเป็นสามีภริยาตามกฎหมายไทย 
  กฎหมายก าหนดเง่ือนไขแห่งการสมรส (Conditions of Marriage) ดงัน้ี 

1) เพศของคู่สมรส  การสมรสโดยหลกัมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างครอบครัวและให้
ก าเนิดบุตร  ดงันั้น ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจึงต่างยอมรับการสมรสของชายหญิงและดว้ยเจตนารมณ์
ท่ีจะเพิ่มประชากร  กฎหมายครอบครัวจึงก าหนดวา่ผูท่ี้จะสมรสกนัตอ้งเป็นชายหญิง  ไม่ยอมให้คน
ในเพศเดียวกันท าการสมรสกันได้ แต่เม่ือสถานการณ์เปล่ียนไปหลายประเทศต่างมีนโยบาย
ส่งเสริมการคุมก าเนิด (วิมลศิริ  ช านาญเวช, 2555)  อยา่งไรก็ดี  ปัจจุบนัหลายประเทศมีกฎหมาย
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รองรับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั  ท าให้ทั้งคู่อยู่ในฐานะคู่สมรสมีสิทธิและหน้าท่ีต่อกนั  
ส าหรับประเทศไทย  การสมรสจะมีไดเ้ฉพาะบุคคลต่างเพศกนัเท่านั้น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 157/2524  
เพศของบุคคลธรรมดากฎหมายรับรองและถือเอาตามเพศท่ีถือก าเนิดมา ผูร้้องเป็นชายโดยก าเนิด
แมจ้ะไดรั้บการผา่ตดัเปล่ียนแปลงอวยัวะเพศเป็นหญิงแลว้ก็ตาม  แต่ก็ไม่มีกฎหมายรับรองให้สิทธิ
ผูร้้องท่ีจะขอเปล่ียนแปลงเพศท่ีถือก าเนิดมาได้  ทั้งมิใช่กรณีท่ีผูร้้องจะตอ้งใช้สิทธิทางศาลตาม
กฎหมาย  ฉะนั้นผูร้้องจะขอใหศ้าลมีค าสั่งใหผู้ร้้องเปล่ียนเพศมาเป็นหญิงไม่ได ้ หมายความวา่ เพศ
ของบุคคลในการสมรสจะถือตามสภาพในขณะถือก าเนิด ดงันั้น การท่ีชายสมรสกบัชายท่ีมีจิตใจ
เป็นหญิงหรือได้รับการผ่าตดัแปลงเพศมาแล้ว  หรือหญิงสมรสกบัหญิงท่ีมีจิตใจเป็นชาย  การ
สมรสดงักล่าวยอ่มเป็นโมฆะใชบ้งัคบัไม่ได ้

2) อายุของคู่สมรส  กฎหมายจึงก าหนดเง่ือนไขในเร่ืองอายุไวว้า่ ชายหญิงท่ีจะท าการ
สมรสจะตอ้งมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรส
ก่อนนั้นได ้มาตรา 1448  หากมีการสมรสฝ่าฝืนเง่ือนไข  เน่ืองจากอายุยงัไม่ถึง 17 ปี  การสมรสจะ
ตกเป็นโมฆียะ มาตรา 1503  บิดามารดาซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจยื่นค าร้องขอให้ศาลเพิกถอนการ
สมรสนั้นได ้มาตรา 1504  แต่จะตอ้งด าเนินการก่อนท่ีชายหญิงจะมีอายุ 17 ปี หรือก่อนหญิง
ตั้งครรภ์เพราะมิฉะนั้นแลว้จะถือว่าการสมรสท่ีเป็นโมฆียะนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกท าการสมรส 
มาตรา 1504 วรรคสอง     

3) ความสามารถของคู่สมรส  กฎหมายจึงก าหนดเป็นเง่ือนไขว่าชายหญิงท่ีท าการ
สมรสจะตอ้งไม่เป็นคนวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ  หากมีการสมรสท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขโดยท า
การสมรสกบัคนวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถการสมรสจะเป็นโมฆะ มาตรา 1495 ผูมี้ส่วนได้
เสียสามารถขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะซ่ึงจะท าให้การสมรสเสียเปล่ามาแต่
เร่ิมแรก       

 4) ตอ้งไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตต่อกนั  กฎหมายห้ามมิให้บุคคลท าการสมรสดว้ยกนั 
คือ ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป ไดแ้ก่ บิดามารดา ปู่ ยา ตายาย และทวด ญาติสืบสายโลหิต
โดยตรงลงมา  ไดแ้ก่ บุตร หลาน เหลนและล่ือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั ไดแ้ก่ พี่น้องพ่อแม่
เดียวกนั พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั ไดแ้ก่ พี่น้องบิดาเดียวกนัแต่คนละมารดาหรือมารดา
เดียวกนัแต่คนละบิดา  หากมีการฝ่าฝืนขอ้หา้ม  การสมรสจะมีผลเป็นโมฆะ มาตรา 1495   
  5) ตอ้งไม่เป็นผูรั้บบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม  กฎหมายก าหนดให้ผูรั้บบุตรบุญ
ธรรมท าหน้าท่ีเป็นบิดามารดา  ส่วนบุตรบุญธรรมจะอยู่ในฐานะเดียวกบับุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
ของผูรั้บบุตรบุญธรรม  หากมีการสมรสฝ่าฝืนขอ้ห้ามน้ีจะมีผลให้ให้การรับบุตรบุญธรรมเป็นอนั
ยกเลิก มาตรา 1598/32  

 6) ตอ้งไม่มีคู่สมรสอยูก่่อนแลว้  โดยไม่หมายความรวมถึงกรณีท่ีเคยมีสามีหรือภริยามา
ก่อนและภายหลงัการสมรสส้ินสุดลงหรือมีสามีหรือภริยาแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสระหว่างกนั  
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การสมรสในขณะท่ีมีคู่สมรสอยูก่่อนแลว้ ถือเป็นการสมรสซ้อน มีผลเป็นโมฆะ มาตรา 1495 แมคู้่
สมรสจะกระท าโดยสุจริตโดยไม่ทราบว่าอีกฝ่ายหน่ึงมีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้วก็ไม่มีผลท าให้การ
สมรสท่ีเป็นโมฆะนั้นสมบูรณ์ข้ึนมาได ้

 7) การสมรสของหญิงหมา้ย หญิงท่ีสามีตายหรือท่ีการสมรสส้ินสุดลงดว้ยประการอ่ืน 
จะท าการสมรสใหม่ไดต่้อเม่ือการสมรสไดส้ิ้นสุดไปแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สามร้อยสิบวนั  เวน้แต่ใน
กรณีท่ีหญิงคลอดบุตรแล้วในระหว่างเวลานั้นหรือสมรสกับคู่สมรสเดิมหรือมีใบรับรองแพทย์
ประกาศนียบตัรหรือปริญญาซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมตามกฎหมายวา่มิได้
มีครรภห์รือมีค าสั่งของศาลใหส้มรสได ้  

 8) ความยนิยอมของคู่สมรส  บุคคลผูแ้สดงเจตนาท าสัญญาสมรสตอ้งกระท าดว้ยความ
สมคัรใจ มาตรา 1548 ก าหนดว่า การสมรสจะท าไดต่้อเม่ือชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากนัและ
ตอ้งแสดงความยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบนัทึก
ความยนิยอมนั้นไวใ้นขณะนั้นดว้ย   

 9)  ความยินยอมของบิดามารดา  ผูรั้บบุตรบุญธรรมหรือผูป้กครอง  ความยินยอมใน
กรณีน้ีเป็นความยินยอมท่ีบิดามารดาหรือผูป้กครองให้แก่ผูเ้ยาวเ์พื่อท าการสมรส  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูเ้ยาวย์งัอยูภ่ายใตอ้  านาจปกครองของบิดามารดา  ดงันั้นหากชายหญิงอายุ 17 ปี แต่ยงัไม่ครบ 20 ปี
บริบูรณ์ ประสงคจ์ะท าการสมรสตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบิดามารดา  บิดาหรือมารดา  ผูรั้บบุตร
บุญธรรมหรือผูป้กครองแลว้แต่กรณีก่อน การสมรสของผูเ้ยาวโ์ดยปราศจากความยินยอมยอ่มเป็น
โมฆียะ   
  10)  การจดทะเบียนสมรส  มาตรา 1457 การสมรสตามประมวลกฎหมายน้ีจะมีได้
เฉพาะเม่ือไดจ้ดทะเบียนแลว้เท่านั้น  ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม พุทธศกัราช 2478  ตามกฎหมายลกัษณะ
ผวัเมียไม่ไดก้  าหนดให้การสมรสตอ้งมีการจดทะเบียน  แต่เม่ือมีการแกไ้ขกฎหมายการสมรสท่ีจะ
ท าให้ชายหญิงเป็นสามีภริยาท่ีชอบด้วยกฎหมายจะเร่ิมเม่ือมีการจดทะเบียน (Registration of 
Marriage) โดยไม่จ  าตอ้งมีพิธีการอย่างอ่ืน  วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดให้ตอ้งมีการจดทะเบียนสมรส
ตามแบบแห่งการสมรส (Form of Marriage) ก็เพื่อให้การสมรสนั้นเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไป  โดยให้มี
ทะเบียนสมรสท่ีเป็นเอกสารมหาชนอนัมีผลทางกฎหมายต่อคู่สมรส ต่อบุคคลภายนอกและต่อรัฐ 
(ประสพสุข  บุญเดช, 2553) 
 4. เงื่อนไขการเป็นสามีภริยาตามกฎหมายฝร่ังเศส    
  ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศท่ีใชก้ฎหมายระบบลายลกัษณ์อกัษร การสมรสท่ีชอบดว้ย
กฎหมายจึงอยูภ่ายใตร้ะบบทะเบียนสมรสและมีการประกาศการสมรสโดยเจา้หน้าท่ีทางทะเบียน
ราษฎร์ (Officier de I état civil) การสร้างครอบครัวในประเทศฝร่ังเศสนอกเหนือจากการจด
ทะเบียนสมรสแลว้ยงัมีการอยู่ร่วมกนัท่ีก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายอีก 2 ประเภท คือ การอยู่
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ร่วมกนัฉันสามีภริยา (Concubinage) และการอยู่ร่วมกนัภายใตข้อ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนั (Pacte 
civil de solidarité) ดงัน้ี  

1. กรณีจดทะเบียนสมรส 
  การสมรสไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสถาบนัอยา่งหน่ึง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคกลาง  

ซ่ึงฝ่ายศริสตศาสนาจกัรมีอิทธิพลสูงสุด  การสมรสจึงเป็นเร่ืองของศาสนาไม่ใช่สัญญาทางแพ่ง 
(ไพโรจน์  กมัพสิูริ,  2553) โดยมีการก าหนดเง่ือนไขแห่งการสมรส ดงัน้ี 

  1)  เพศของคู่สมรส ปัจจุบนัการสมรสในประเทศฝร่ังเศสสามารถท าไดท้ั้งในกรณี
ท่ีคู่สมรสเป็นคนต่างเพศกนัหรือคู่สมรสเป็นคนเพศเดียวกนัก็ได้  เป็นประเทศท่ี 14 ท่ีอนุมติัให้
บุคคลเพศเดียวกนัสมรสกนัได ้ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2556  ก่อนหนา้จะมีกฎหมายฉบบัน้ีออกมา
ใชบ้งัคบัมีประชาชนกวา่ 300,000 คน ไดอ้อกมาเดินขบวนประทว้งกลางกรุงปารีสเพื่อต่อตา้นการ
ออกกฎหมายให้คู่ รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ ขณะท่ีนายโดมินิก  เวนแนร์  นัก
ประวติัศาสตร์และนกัเคล่ือนไหวสายขวาจดัไดต้ดัสินใจยิงตวัตายในมหาวิหารนอ เทรอดาม  เพื่อ
ปลุกใหช้าวฝร่ังเศสตระหนกัถึงความเลวร้ายของกฎหมายอนุญาตการแต่งงานระหวา่งเพศเดียวกนั 

  2)  อายุของคู่สมรส  กฎหมายประเทศฝร่ังเศสก าหนดอายุเก่ียวกบัการสมรสไวว้่า  
ชายหญิงจะท าการสมรสไดต่้อเม่ือชายหญิงมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์  การสมรสท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขเร่ืองอายุ
จะท าใหก้ารสมรสเป็นโมฆะไม่มีผลทางกฎหมาย   

  3)  ความสามารถของคู่สมรส  นอกเหนือจากจะตอ้งมีอายุครบเกณฑ์ตามท่ี
กฎหมายก าหนดแลว้  คู่สมรสยงัตอ้งรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการสมรส  ดงันั้นคู่สมรสจึงตอ้งเป็นผู ้
ไม่มีความบกพร่องทางจิตใจ ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือคนไร้ความสามารถ 

  4)  ตอ้งไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตกนั  กฎหมายแพ่งฝร่ังเศสมีการบญัญติัห้ามการ
สมรสระหว่างญาติไว ้ โดยห้ามสมรสระหว่างบุพการี  ผูสื้บสันดานโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา  
รวมถึงญาติท่ีเกิดจากการสมรสทางตรง  ห้ามสมรสระหวา่งพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั  พี่น้อง
ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนักฎหมายแพ่งฝร่ังเศสมีการบญัญติัห้ามการสมรสระหว่างพี่น้อง
ร่วมสายโลหิตและพี่นอ้งโดยการสมรส  ทั้งหา้มสมรสระหวา่งลุงป้านา้อากบัหลาน 

  5)  ต้องมิได้มีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้ว  ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศท่ีนิยมระบบ
ครอบครัวแบบผวัเดียวเมียเดียว  ดงันั้นการสมรสจะเกิดข้ึนไดส้ าหรับคนท่ีมิไดมี้คู่สมรสอยู่ก่อน
แลว้เท่านั้น 

  6)  หา้มสมรสระหวา่งผูรั้บบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 
  7)  ความยินยอมในการสมรส การสมรสในประเทศฝร่ังเศสจะตอ้งเกิดข้ึนจาก

ความยนิยอมร่วมกนัของคู่สมรสเช่นเดียวกนั 
  8)  ความยินยอมของบิดามารดาหรือผูป้กครอง  ผูเ้ยาวท่ี์อายุยงัไม่ถึง 21 ปี จะตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากบิดามารดาในการสมรสก่อน  มิฉะนั้นการสมรสจะเป็นโมฆียะ 
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  2. กรณีอยูร่่วมกนัภายใตข้อ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั (Pacte civil de solidarité) 
   ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั (Pacte civil de solidarité) เป็นขอ้ตกลงท่ีมีการก าหนด
สถานะของสามีภริยาท่ีมีลกัษณะชดัเจน แต่มิใช่การสมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  เกิดข้ึนจากการ
เรียกร้องของพลเมืองฝร่ังเศสท่ีไม่อาจท าการจดทะเบียนสมรสไดต้ามท่ีตอ้งการ  จึงอาจแยกเกณฑ์
เง่ือนไขของขอ้ตกลงดงัน้ี 
   1) เพศของผูท้  าขอ้ตกลง  บุคคลท่ีจะเขา้มาท าขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัจะเป็น
บุคคลต่างเพศกันหรือเพศเดียวกนัก็ได้  ดงันั้น  ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกนัจึงอาจเป็นข้อตกลง
ระหว่างชายกบัหญิงหรือชายกบัชายหรือหญิงกบัหญิงก็ได้  ตั้งแต่ปี 2542 ประเทศฝร่ังเศสได้
อนุญาตให้เจา้หน้าท่ีศาลหรือโนตารีพบัลิคสามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงในการอยู่กินร่วมกนัของ
บุคคลเพศเดียวกนัได ้ทั้งยงัรับรองการอยูกิ่นร่วมกนัของบุคคลเพศเดียวกนัท่ีเรียกวา่ Concubinage 
ดว้ย (ไพโรจน์  กมัพสิูริ, 2556) 
   2) อายุของผูท้  าขอ้ตกลง  กฎหมายไม่ได้ก าหนดเกณฑ์อายุของผูท้  าขอ้ตกลงใน
การอยูร่่วมกนัเอาไวอ้ย่างเช่นในกรณีของการสมรสท่ีชายหญิงจะตอ้งมีอายุ 18 ปี มาตรา 144 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพง่ฝร่ังเศส 
   3) ห้ามการท าขอ้ตกลงกบัญาติ  ขอ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนัของฝร่ังเศสมีขอ้ห้าม
เก่ียวกบัการท าขอ้ตกลงวา่  คู่สัญญาท่ีมาท าความตกลงในการอยูกิ่นกนัภายใตข้อ้ตกลงจะตอ้งไม่มี
ความเก่ียวพนักันทางสายโลหิตโดยตรงและญาติท่ีเก่ียวพนักนัในทางการสมรส เช่น ระหว่าง
บุพการีกบัผูสื้บสันดาน 
   4) หา้มการท าขอ้ตกลงกบัผูท่ี้มีคู่สมรสอยูแ่ลว้  แมก้ฎหมายแพง่ฝร่ังเศสจะยินยอม
ให้มีการท าขอ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนัได้อย่างเสรีโดยมิได้จ  ากดัในเร่ืองเพศ  ซ่ึงอาจเป็นการท า
ขอ้ตกลงระหว่างบุคคลเพศเดียวกนัหรือต่างเพศกนัก็ได้  แต่ประเทศฝร่ังเศสซ่ึงเป็นประเทศท่ีใช้
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรยงัยึดหลกัการสร้างครอบครัวดว้ยระบบผวัเดียวเมียเดียว (Monogamy) 
ดงันั้น กฎหมายจึงไม่อนุญาตให้มีการท าขอ้ตกลงกบับุคคลท่ีท าการสมรสแลว้เพื่อป้องกนัการล่ม
สลายของสถาบนัครอบครัว 
   5) ห้ามการท าขอ้ตกลงกบัผูท่ี้มีขอ้ตกลงกบัผูอ่ื้นอยู่ก่อนแลว้  ขอ้ห้ามของการท า
ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัมิไดมี้เฉพาะหา้มท าขอ้ตกลงกบัผูท่ี้มีคู่สมรสอยูแ่ลว้เท่านั้น  แต่ยงัรวมไป
ถึงการห้ามมิให้ท าขอ้ตกลงกบัผูท่ี้มีขอ้ตกลงอยู่กบัผูอ่ื้นก่อนแลว้เช่นกนั  ซ่ึงหากฝ่าฝืนขอ้ห้ามใน
การท าขอ้ตกลงจะมีผลเป็นโมฆะไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้ 
   6) แบบวธีิในการท าขอ้ตกลงการอยูร่่วมกนั  เม่ือบุคคลสองฝ่ายต่างประสงคจ์ะท า
ข้อตกลงทางแพ่งในการอยู่ร่วมกัน  เพื่อแสดงออกซ่ึงความสัมพันธ์ของทั้ งคู่ให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน  สามารถท าไดด้ว้ยการจดทะเบียนขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั ณ ส านกังานศาลในเขต
ทอ้งท่ีตนมีภูมิล าเนา   
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การอยูร่่วมกนัภายใตข้อ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั  มีหนา้ท่ีตอ้งช่วยเหลืออุปการะ
ซ่ึงกนัและกนั  เน่ืองจากการท าขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัเป็นการแสดงออกท่ีปรากฏชดัวา่คู่สัญญา
ประสงคท่ี์จะใชชี้วติอยูร่่วมกนัภายใตข้อ้ตกลงท่ีตนท าข้ึนดว้ยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายวา่ตนจะ
ใหก้ารช่วยเหลืออุปการะอีกฝ่ายหน่ึงทั้งในเร่ืองทรัพยสิ์น การเงิน และรับผิดชอบในหน้ีสินร่วมกนั  
กฎหมายก าหนดให้ เ ป็นหน้า ท่ีของสามีภริยา ท่ีจะต้องรับผิดชอบในหน้ีสินท่ี เ กิด ข้ึนต่อ
บุคคลภายนอก  แม้ว่าสามีภริยาภายใต้ขอ้ตกลงของการอยู่ร่วมกันจะมิใช่สามีภริยาท่ีชอบด้วย
กฎหมาย  และไดรั้บประโยชน์ท่ีเป็นสวสัดิการทางสังคมจากรัฐ อาทิ  การประกนัสุขภาพมารดา
ระหวา่งตั้งครรภ ์  สิทธิในการลาคลอด  ประกนัการวา่งงาน เป็นตน้   

3. การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยา (Concubinage) 
  การอยู่ร่วมกนัฉนัสามีภริยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรสเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ไดท้ั้งในกรณีของบุคคลเพศเดียวกนัและบุคคลต่างเพศกนั  การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยาท่ีจะไดรั้บ
สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย  คู่สัมพนัธ์จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงหลกัเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกนัฉันสามี
ภริยา  ทั้งในเร่ืองของความมัน่คงแน่นอนของชีวิตคู่และระยะเวลาในการอยู่ร่วมกนั  หลกัเกณฑ์
ของการอยูร่่วมกนัสามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ประการดงัน้ี 

1) การมีความสัมพนัธ์ทางเพศในฐานะสามีภริยา 
2) มีความมัน่คงของชีวติคู่และมีระยะเวลาของการอยูร่่วมกนั 
3) อนุญาตทั้งบุคคลเพศเดียวกนัหรือต่างเพศกนัก็ได ้
4) มีการเปิดเผยสถานะของการอยูร่่วมกนัต่อสาธารณะชน 

  การอยู่ร่วมกนัฉันสามีภริยามิใช่การเป็นสามีภริยากนัตามกฎหมาย  ดงันั้นจึงไม่
อาจน าบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและหนา้ท่ี  ความเสมอภาคระหวา่งสามีภริยา  มาตรา 
212 ถึงมาตรา 226 แห่งประมวลกฎหมายแพง่ฝร่ังเศสมาใชบ้งัคบัได ้ สามีภริยาตามหลกัการน้ีจึงไม่
มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดูอีกฝ่ายหน่ึง  ทั้งไม่มีหนา้ท่ีจะตอ้งซ่ือสัตยต่์อ
คู่สัมพนัธ์ของตน ไม่ก่อให้เกิดสถานะในทางกฎหมาย  ไม่เกิดสิทธิท่ีจะใชช่ื้อสกุลของอีกฝ่ายหน่ึง  
หากขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่ภริยามีชูห้รือสามีประพฤติผดิในทางเพศดว้ยการมีหญิงอ่ืน  สามีภริยาท่ีอยู่
ร่วมกนัฉนัสามีภริยาไม่อาจใชสิ้ทธิฟ้องหยา่ได ้ แมจ้ะเป็นพฤติการณ์ท่ีถือวา่เป็นความผิดเน่ืองจาก
เป็นการละเมิดต่อหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งซ่ือสัตยสุ์จริตต่อคู่สมรสของตน มาตรา 229 และมาตรา 230 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศสก็ตาม  ทั้งไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการเรียกค่าอุปการะเล้ียงดูจากอีกฝ่าย
หน่ึง 
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สรุปผลการวจัิย  
ตามกฎหมายไทย  การท าสัญญาสมรสตามกฎหมายครอบครัวจะมีลกัษณะท่ีแตกต่าง

สัญญาประเภทอ่ืน  เน่ืองจากกฎหมายก าหนดเพศของคู่สัญญาไวอ้ยา่งชดัเจนตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์มาตรา 1448  การสมรสจะท าไดเ้ฉพาะชายและหญิง  โดยเพศของบุคคลกฎหมาย
รับรองและถือเอาตามเพศท่ีถือก าเนิดมา  ดงันั้น  คู่สัญญาสมรสฝ่ายหน่ึงตอ้งเป็นเพศชายและอีกฝ่าย
หน่ึงเป็นเพศหญิงเท่านั้น  แมช้ายจะไดผ้า่ตดัแปลงเพศมาเป็นหญิงครบถว้นแลว้ก็ไม่อาจเปล่ียนเพศ
เป็นเพศอ่ืนไดน้อกจากเพศตามธรรมชาติ   ทั้งไม่มีกฎหมายให้อ านาจบุคคลสามารถร้องขอต่อศาล
เพื่อใหเ้ปล่ียนเพศของตนได ้ ดงันั้น โดยธรรมชาติและตามกฎหมายผูผ้า่ตดัแปลงเพศยงัคงเป็นเพศ
ชายอยู่เช่นเดิม  ทั้งบทบญัญติัท่ีว่า “อาจอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้” เป็นบทบญัญติัท่ี
กฎหมายเปิดช่องให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจอนุญาตเม่ือมีเหตุจ าเป็นอนัสมควรท่ีชายและหญิงซ่ึง
อายุยงัไม่ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ตอ้งท าการสมรสเท่านั้น  โดยไม่ไดห้มายความถึงเหตุจากเพศของ
บุคคลดว้ย  ดงันั้น  เม่ือกฎหมายบญัญติัให้การสมรสมีไดแ้ต่เฉพาะชายหญิง  โดยไม่มีกฎหมายให้
อ านาจบุคคลสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้เปล่ียนเพศของตนไดแ้ละไม่มีบทบญัญติัท่ีให้สิทธิแก่
บุคคลเพศเดียวกนัยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้ท าการสมรสกนัได ้ การอยู่ร่วมกนัฉันสามี
ภริยาตามกฎหมายไทยท่ีไดรั้บการรับรองและคุม้ครองสิทธิ  หนา้ท่ีและสถานะในทางกฎหมายจึงมี
เฉพาะชายและหญิงเท่านั้น  การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกนัจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ
และหนา้ท่ีในทางกฎหมาย    

 
อภิปรายผล 

กฎหมายบญัญติัให้การสมรสมีได้แต่เฉพาะชายหญิง  โดยไม่มีบทบญัญติัท่ีให้สิทธิแก่
บุคคลเพศเดียวกนัท่ีจะสามารถท าการสมรสกนัได้  ทั้งการเป็นสามีภริยาจะตอ้งเกิดจากการจด
ทะเบียนสมรสต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  บุคคลเพศเดียวกนัจึงไม่อาจยื่นค าขอเพื่อท าการสมรสได ้ แม้
มีเจตนาท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งสามีภริยากฎหมายก็ไม่ถือวา่เป็นสามีภริยาท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมาย  ซ่ึงจะต่างจากกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสท่ีการสร้างครอบครัวสามารถเกิดข้ึนระหวา่ง
บุคคลต่างเพศกนัหรือเพศเดียวกนัก็ได ้ ดงันั้น  การเป็นสามีภริยาจึงอาจเป็นระหว่างชายกบัหญิง
หรือชายกบัชายหรือหญิงกบัหญิงก็ได ้  รูปแบบการสร้างครอบครัวตามกฎหมายฝร่ังเศสมีความ
หลากหลายกวา่กฎหมายไทย  เน่ืองจากการเป็นสามีภริยาอาจเกิดจากการท าสัญญาสมรส (Marriage 
Contract)  การท าขอ้ตกลงอยู่กินกนัภายใตข้อ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั (Pacte civil de solidarité)  
การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยา (Concubinage)   
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ข้อเสนอแนะ  
เม่ือการอยู่ร่วมกนัของบุคคลเพศเดียวกนัเป็นการสร้างครอบครัวในมิติใหม่  ซ่ึงแตกต่าง

จากการสร้างครอบครัวในอดีตท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อขยายเผ่าพนัธ์ุและให้ก าเนิดบุตรอนัเป็นการ
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากบิดามารดาสู่บุตร  โดยรัฐน าเอารูปแบบการจดทะเบียนสมรสมา
เป็นมาตรการควบคุมการมีเพศสัมพนัธ์ตามหลกั Monogamy การมีคู่สมรสคนเดียวหรือผวัเดียวเมีย
เดียว กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 ท่ีใช้บงัคบัอยู่มีบทบญัญติัท่ีโยงใยและเช่ือมต่อความสัมพนัธ์
ระหว่างสามีภริยากนัเองและระหว่างบิดามารดาต่อบุตรเขา้ดว้ยกนั  ทั้งไดก้  าหนดเหตุส้ินสุดการ
สมรสด้วยการหย่าไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น เหตุหย่าเน่ืองจากการเป็นชู้ หรือมีชู้   ขณะท่ีค าว่าสามี 
หมายความวา่ ผวั  ชายท่ีเป็นคู่ครองของหญิงคู่กบัภรรยาหรือภริยา ส่วนภริยา หมายความวา่คือ เมีย 
หญิงท่ีเป็นคู่ครองของชาย คู่กบัสามี  ดงันั้น  การอยูกิ่นกนัระหวา่งบุคคลเพศเดียวกนัหากบงัคบัตาม
กฎหมายครอบครัวปัจจุบนัอาจมีปัญหาวา่บุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นฐานะสามีภริยาของกนัและกนัได้
หรือไม่เพียงใด   ฝ่ายใดจะอยู่ในฐานะสามี ฝ่ายใดจะอยู่ในฐานะภริยา  เม่ือเพศของบุคคลตอ้งถือ
ตามท่ีก าเนิดมา   

ดงันั้นเพื่อเป็นการรองรับสิทธิของบุคคลเพศเดียวกนัให้สามารถใชชี้วิตอยูร่่วมกนัฉนัสามี
ภริยา   จึงควรมีการสร้างกฎเกณฑ์ดว้ยการพฒันากฎหมายเฉพาะท่ีมีความชดัเจนและเหมาะสมกบั
สภาวการณ์และเจตจ านงสูงสุดของในการบงัคบักฎหมาย  ให้บุคคลเพศเดียวกันท่ีมีอายุ 17 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไปท่ีไม่เป็นคนวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ และมิไดเ้ป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรง
ข้ึนไปหรือลงมา  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนัหรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั  สามารถ
สร้างครอบครัวและใชชี้วติร่วมกนัเสมือนคู่สมรสชายหญิง ดว้ยความยนิยอมและภายใตก้ารควบคุม
ของรัฐตามหลกั monogamy ดว้ยการจดทะเบียน  เพื่อให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเกิดผลในทางปฏิบติั
และสามารถคุม้ครองสิทธิของบุคคลไดอ้ย่างทัว่ถึงโดยไม่เลือกปฏิบติัเพราะเหตุความแตกต่างใน
เร่ืองเพศ   
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ความคาดหวงัและความพงึพอใจในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอนิทราเน็ตของ
พนักงานบริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1 

 

Expectation and Satisfaction toward Intraorganizational Communication via Intranet System 
among Employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan Region 1 Sales and Services 

Department 
 

ทนิกร มีทรัพย์  
ชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความคาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์าร
ดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (2) 
ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนกังานบริษทั ทีโอที 
จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 และ (3) เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึง
พอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 ท าการเก็บขอ้มูลจากพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขาย
และบริการนครหลวงท่ี 1 จ านวน 400 คน สุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม โดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98 และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ t - test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
 ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานมีความคาดหวงัต่อการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบ
อินทราเน็ตโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการความบนัเทิง ความตอ้งการเสริม
ความคิดเห็น ความตอ้งการขอ้มูลเพื่อสนทนา ความตอ้งการช่วยตดัสินใจ ความตอ้งการการมีส่วนร่วม
และความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ ตามล าดบั (2) พนกังานมีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์าร
ดว้ยระบบอินทราเน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจดา้นความตอ้งการเสริมความคิดเห็น
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการความบนัเทิง ดา้นความตอ้งการขอ้มูลเพื่อสนทนา ดา้น
ความตอ้งการมีส่วนร่วม ดา้นความตอ้งการช่วยตดัสินใจ ดา้นความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ ตามล าดบั 
และ (3) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบ
อินทราเน็ตพบว่า พนกังานมีความคาดหวงัต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตสูงกว่า
ความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านความตอ้งการความบนัเทิง ความตอ้งการเสริมความคิดเห็น ความตอ้งการ
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ขอ้มูลเพื่อสนทนา ความต้องการช่วยตดัสินใจ ความตอ้งการการมีส่วนร่วมและความตอ้งการรับรู้
เหตุการณ์  แตกต่างกนัทุกดา้น ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ค าส าคัญ  :  ความคาดหวงั ความพึงพอใจ การส่ือสารภายในองคก์าร ระบบอินทราเน็ต พนกังานบริษทั ทีโอ

ที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
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Abstract 
 The purposes of this study were to 1) investigate expectation toward intraorganizational 
communication via intranet system among employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan 
Region 1 Sales and Services Department; 2) investigate satisfaction toward intraorganizational 
communication via intranet system among employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan 
Region 1 Sales and Services Department; and 3) to compare expectation and satisfaction toward 
intraorganizational communication via intranet system among employees at TOT Public Company 
Limited, Metropolitan Region 1 Sales and Services Department. A sample group in the study was 400 
employees, recruited by stratified random sampling method. A questionnaire, with its reliability of .98, 
was used in the study. Data were analyzed into mean, standard deviation, and t-test. 
 Findings revealed that 1) overall expectation toward intraorganizational communication via 
intranet system was at a high level: entertainment, opinion support, seeking for information to converse, 
support for decision making, willing to participate, and keeping posted, respectively; 2) overall satisfaction 
toward intraorganizational communication via intranet system was at a high level. The highest rated aspect 
was opinion support, followed by entertainment, seeking for information to converse, willing to 
participate, seeking for decision making support, and keeping posted; and 3) a comparison of expectation 
and satisfaction toward intraorganizational communication via intranet system revealed that the employees 
had higher level of expectation, as compared to level of satisfaction in the aspect of entertainment, opinion 
support, seeking for information to converse, seeking for decision making support, willing to participate, 
and keeping posted, differently at .05 levels. 
 
Keywords: Expectation, Satisfaction, Intraorganizational Communication, Intranet System, TOT Public 

Company Limited, Metropolitan Region 1 Sales and Service Department 
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บทน า 

 ระบบอินทราเน็ต ถือเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยสนับสนุนให้การ
ปฏิบติังานของพนักงานมีการพฒันางาน ด าเนินงานด้วยความรวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้น ระบบอินทราเน็ตยงัช่วยให้ทราบถึงขอ้มูลให้พนกังานปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี การส่ือสาร
ด้วยระบบอินทราเน็ต เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานระหว่างผูบ้ริการกบัพนักงาน การ
พูดคุยแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหวา่งกนัอนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจในทิศทางการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและเป้าหมายธุรกิจขององคก์าร ปัญหาเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ารท่ี
ทุกหน่วยงานก าลงัเผชิญ คือ ขาดการส่ือสารภายในองค์การท่ีดีในด้านการสร้างการรับรู้ ด้านขอ้มูล 
ความเขา้ใจในทิศทางการด าเนินงานขององค์การท่ีไม่ชดัเจน ไม่ทนัต่อสถานการณ์ ยอ่มก่อให้เกิดการ
ท างานผิดพลาด หรือเขา้ใจผิด การไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ก็จะส่งผลกระทบต่อการ
วางแผน การบริหารจดัการและการพฒันาองคก์าร  ท าใหอ้งคก์ารเกิดการเสียเปรียบทางการแข่งขนัและ
เสียโอกาสทางธรุกิจได ้ แมว้า่ระบบการส่ือสารผา่นระบบอินทราเน็ตสามารถจะช่วยลดอุปสรรคและ
ปัญหาดา้นการส่ือสารต่างวฒันธรรม (Intercultural Communication) (เมตตา วิวฒันานุกูล, 2548 : 2) ท่ี
อาจเป็นปัญหาใหญ่ในการปฏิบติังาน คือ เป็นอุปสรรคดา้นความรู้และความคิด (Cognitive) หากขาด
ความเป็นอิสระในการน าเสนอ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ก็จะเกิดความขดัแยง้ 
ระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานได้ เน่ืองจากพนักงานมีความต้องการขอ้มูลข่าวสารในแต่ละด้านท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบติังานแตกต่างกนัตามหนา้ท่ีงาน 
 จากปัญหาของการส่ือสารภายในองค์การดว้ยระบบอินทราเน็ตดงักล่าว  บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 ได้น าระบบอินทราเน็ตมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสะดวกสบายของการเขา้ถึงขอ้มูลความรวดเร็ว
ของขอ้มูล และความสามารถของการกระจายขอ้มูลข่าวสาร ลดปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
ของพนกังานได้  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา ความคาดหวงัและความพึงพอใจในการส่ือสารภายใน
องค์การดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนักงาน บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการลูกคา้
นครหลวงท่ี 1 ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงปัญหาอุปสรรคและขอ้จ ากดั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์น าไปสู่การ
พฒันาปรับปรุงการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตของบริษทัในโอกาสต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนกังาน
บริษทั         ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนกังาน
บริษทั        ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1  
 3. เปรียบเทียบความความหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการรับบริการการส่ือสารภายใน
องคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวง
ท่ี 1 
สมมติฐานการวจัิย 
 พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 มีความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการรับบริการการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตแตกต่างกนั  
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การก าหนด     
ตวัแปรโดยตวัแปรตามมาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การ
ดว้ยระบบอินทราเน็ต McCombs & Becker (1979) ดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ความคาดหวงั 
 

ความพงึพอใจในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบ
อนิทราเน็ต 
1. ความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ (Surveillance)  
2. ความตอ้งการช่วยตดัสินใจ (Decision)  
3. ความตอ้งการขอ้มูลเพื่อสนทนา (Discussions) 
4. ความตอ้งการมีส่วนร่วม (Participating)  
5. ความตอ้งการเสริมความคิดเห็น หรือการสนบัสนุน    
    การตดัสินใจท่ีไดก้ระท าไปแลว้ (Reinforcement) 
6. ความตอ้งการความบนัเทิง (Relaxing and Entertainment) 
 
ท่ีมา :  McCombs & Becker (1979) 

ความพงึพอใจ 
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วธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 จ  านวนทั้งส้ิน 
983 คน (ขอ้มูลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557) 

กลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ชั้นภูมิ   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งเป็น 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการ
ปฏิบติังาน และอายกุารท างาน 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใชร้ะบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ
พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
 โดยส่วนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นโดยมีลกัษณะเป็นมาตร
วดัอนัตรภาค (Interval Scale) ตามวธีิของลิกเคอร์ท (Likert) จ  าแนกออกเป็น 5 ระดบัคะแนน ไดแ้ก่ 
 5 คะแนน หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบัมาก 
 3 คะแนน หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบันอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือในดา้นความตรงตามเน้ือหา ความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกตอ้งชดัเจนของภาษา  
 2. หาค่าความเท่ียงตรง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของครอนบาค 
(cronbach’s alpha coefficient) ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า 0.988 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 ใชว้ธีิส ารวจโดยใชแ้บบสอบกบักลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนดไว ้ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลและศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือวารสาร 
บทความและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  
 การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 1. การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลทางดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการปฏิบติังาน และอายุการท างาน 
ใช้สถิติทางดา้นความถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใช้ระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 ใช้
สถิติทางดา้นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใชร้ะบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใชร้ะบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.60-3.40 หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใชร้ะบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใชร้ะบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบันอ้ย 
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 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ความคาดหวงั/ความพึงพอใจในการใชร้ะบบเครือข่ายอินทราเน็ต อยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ การทดสอบสมมติฐานใช ้ t-
test ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
69.2 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 36–45 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.7 ส่วน
ใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพนกังาน ระดบั 4-6 คิดเป็นร้อยละ 77.8 และมีประสบการณ์การท างาน 6–10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 87.0 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอินทราเน็ตของ
พนักงานบริษัท    ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคาดหวงัในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบ
อินทราเน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.93, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พนกังาน
มีความคาดหวงัเก่ียวกับการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอินทราเน็ตอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วม ( x = 4.09, S.D. = 0.41) ดา้น
ความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ ( x = 4.06, S.D. = 0.40) ดา้นความตอ้งการช่วยตดัสินใจ ( x = 3.95, S.D. = 
0.46) ดา้นความตอ้งการขอ้มูลเพื่อการสนทนา ( x = 3.95, S.D. = 0.49) ดา้นความตอ้งการเสริมความ
คิดเห็น ( x = 3.78, S.D. = 0.53) และดา้นความตอ้งการความบนัเทิง ( x = 3.70, S.D. = 0.58) (ตาราง 1) 
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวงั ในการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ย
ระบบอินทราเน็ต ภาพรวมและรายดา้น 

การส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอนิทราเน็ต ความคาดหวงั 
x  S.D. ระดบั 

ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วม 4.09 0.41 มาก 
ดา้นความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ 4.06 0.40 มาก 
ดา้นความตอ้งการช่วยตดัสินใจ 3.95 0.46 มาก 
ดา้นความตอ้งการขอ้มูลเพื่อการสนทนา 3.95 0.49 มาก 
ดา้นความตอ้งการเสริมความคิดเห็น 3.78 0.53 มาก 
ดา้นความตอ้งการความบนัเทิง 3.70 0.58 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.93 0.42 มาก 
 

 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอินทราเน็ตของ
พนักงานบริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบ
อินทราเน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.81, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พนกังาน
มีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอินทราเน็ตอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ ( x = 4.02, S.D. = 0.43) 
ดา้นความตอ้งการช่วยตดัสินใจ ( x = 3.96, S.D. = 0.48) ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วม ( x = 3.82, S.D. 
= 0.51) ดา้นความตอ้งการขอ้มูลเพื่อการสนทนา ( x = 3.77, S.D. = 0.54) ดา้นความตอ้งการเสริมความ
คิดเห็น ( x = 3.64, S.D. = 0.62) และดา้นความตอ้งการความบนัเทิง ( x = 3.62, S.D. = 0.61) (ตาราง 2) 
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ย
ระบบอินทราเน็ต ภาพรวมและรายดา้น  
 

การส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอนิทราเน็ต ความพงึพอใจ 
x  S.D. ระดบั 

ดา้นความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ 4.02 0.43 มาก 
ดา้นความตอ้งการช่วยตดัสินใจ 3.96 0.48 มาก 
ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วม 3.82 0.51 มาก 
ดา้นความตอ้งการขอ้มูลเพื่อการสนทนา 3.77 0.54 มาก 
ดา้นความตอ้งการเสริมความคิดเห็น 3.64 0.62 มาก 
ดา้นความตอ้งการความบนัเทิง 3.62 0.61 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.81 0.47 มาก 
 

 3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจในการส่ือสาร
ภายในองค์การด้วยระบบอินทราเน็ตของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ภาคขายและบริการ 
นครหลวงที ่1 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายใน
องคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังาน
มีความคาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองค์การดว้ยระบบอินทราเน็ตสูงกวา่ความพึงพอใจ และเม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า พนักงานมีความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายใน
องค์การด้วยระบบอินทราเน็ตแตกต่างกนัทุกด้านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ด้าน
ความตอ้งการช่วยตดัสินใจ (ตาราง 3) 
 โดยดา้นความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ พนกังานมีความคาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์าร
ดว้ยระบบอินทราเน็ตสูงกวา่ความพึงพอใจ ดา้นความตอ้งการขอ้มูลเพื่อการสนทนา พนกังานมีความ
คาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตสูงกวา่ความพึงพอใจ ดา้นความตอ้งการ
มีส่วนร่วม พนกังานมีความคาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตสูงกวา่ความ
พึงพอใจ ด้านความตอ้งการเสริมความคิดเห็น พนักงานมีความคาดหวงั ท่ีมีต่อการส่ือสารภายใน
องค์การดว้ยระบบอินทราเน็ตสูงกว่าความพึงพอใจ และดา้นความตอ้งการความบนัเทิง พนกังานมี
คว ามค าดหวัง ท่ี มี ต่ อก า ร ส่ื อส า รภ า ย ในองค์ ก า รด้ ว ย ระบบ อินทร า เ น็ ต สู ง ก ว่ า ค ว า ม 
พึงพอใจ  
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบ

อินทราเน็ต 
 

การส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอนิทราเน็ต 
ความคาดหวงั ความพงึพอใจ 

t p-value 
x  S.D. x  S.D. 

ดา้นความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ 4.06 0.40 4.02 0.43 3.236 0.001* 
ดา้นความตอ้งการช่วยตดัสินใจ 3.95 0.46 3.96 0.48 -0.228 0.820 
ดา้นความตอ้งการขอ้มูลเพื่อการสนทนา 3.95 0.49 3.77 0.54 9.859 0.000* 
ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วม 4.09 0.41 3.82 0.51 16.634 0.000* 
ดา้นความตอ้งการเสริมความคิดเห็น 3.78 0.53 3.64 0.62 7.323 0.000* 
ดา้นความตอ้งการความบนัเทิง 3.70 0.58 3.62 0.61 6.236 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 3.93 0.42 3.81 0.47 16.414 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคาดหวงั และความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบ
อินทราเน็ตของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 สามารถน ามา
อภิปรายผลดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ที ่1. ความคาดหวงัต่อการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอนิทราเน็ตของ
พนักงานบริษัท ทีโอทจี ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคาดหวงัในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบ
อินทราเน็ตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ศุภนาฏ บวับางพลู (2546) พฤติกรรมการส่ือสาร ความคาดหวงั การใช้ประโยชน์ และความพึง
พอใจในเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภค
ภณัฑ์ ผลการวิจยั พบว่า พนกังานในกลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์มีความคาดหวงัในเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบเครือข่ายอินทราเน็ตโดยรวมในระดบัมาก  
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 วัตถุประสงค์ที่ 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอินทราเน็ตของ
พนักงานบริษัททโีอทจี ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1  
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบ
อินทราเน็ตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พรพรรณ สุขสวสัด์ิ (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการใชร้ะบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังานบริษทั รถไฟฟ้าบีทีเอส ผลการศึกษาพบวา่ โดยส่วนใหญ่พนกังานมี
ความพึงพอใจในการใชร้ะบบเครือข่ายอินทราเน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เปรียบเทียบความความหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการรับบริการการ
ส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอินทราเน็ตของพนักงานบริษัททีโอทีจ ากัด(มหาชน) ภาคขายและ
บริการนครหลวงที ่1 
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายใน
องคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานมี
ความคาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองค์การดว้ยระบบอินทราเน็ตสูงกว่าความพึงพอใจ และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่ พนกังานมีความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสาร
ภายในองค์การดว้ยระบบอินทราเน็ตแตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้
ดา้นความตอ้งการช่วยตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนุศิษฏ์ หีตอนนัต์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากรต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอินทราเน็ต ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนรวมเจา้หน้าท่ีตรวจสอบภาษีมีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในอินทราเน็ตของกรมสรรพากรในระดบัปานกลาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชท้  างาน 
ตวัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษีเองเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการใช ้และใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows XP 
โดยส่วนรวมเทคโนโลยสีารสนเทศในอินทราเน็ตของกรมสรรพากรไดรั้บความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง ประชากรท่ีมีอายุและประสบการณ์การใชอิ้นทราเน็ตแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกนั   
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากผลการศึกษา พบว่า พนกังานมีความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายใน
องคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา่พนกังานมีความคาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตสูง
กวา่ความพึงพอใจ ดงันั้นขอ้เสนอแนะผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมีดงัน้ี   
 1. ควรพฒันาระบบอินทราเน็ตให้มีการเช่ือต่อกนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความนิยมใน
ปัจจุบนั เพื่อให้พนกังานสามารถคน้หาขอ้มูล ด าเนินงานในวนัหยุดไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเขา้มาท างานใน
บริษทั  
 2. ควรมีการอพัเดทข่าวสารให้เป็นปัจจุบนั เพื่อเป็นช่องทางให้พนกังานรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ทนัสมยั และทนัต่อการปฏิบติังานในแต่ละวนั   
 3. ควรพฒันาระบบอินทราเน็ตให้พนกังานทุกคนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดทุ้กเม่ือ เน่ืองจาก
ระบบอินทราเน็ตน าความเขา้ใจท่ีตรงกนัเขา้มาสู่การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร โดยการหลีกเล่ียงการ
ส่ือสารท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั อาทิเช่น การท่ีพนกังานคาดเดาหรือสรุปเร่ืองต่างๆ เอาเอง โดยปราศจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 4. ควรปรับปรุงระบบอินทราเน็ตมีประสิทธิภาพให้สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และปรับ
เน้ือหาของเวบ็ใหน่้าสนใจและใชง้านง่าย 
 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาหัวขอ้ท่ีส าคญัเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหามากยิ่งข้ึนเพื่อน าผลการวิจยัไป

พฒันา ปรับปรุง ฐานขอ้มูลในการรองรับการใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในด้วยระบบอินทราเน็ต เพื่อน า

ผลการวจิยัท่ีไดไ้ปพฒันารูปแบบช่องทางการส่ือสารภายในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ 
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ความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพบริการของเจ้าหน้าทีท่ีม่ต่ีอร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จังหวดันครราชสีมา   

A Study of Expectation and Satisfaction on Service Quality among Officer at the 
Army Welfare Store at Fort Suranaree, Nakhon Ratchasima 

 
เสกพงษ์  ยมจินดา  
ชัญญ์ญาณ์  ค าบุญ  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ท าการเก็บ
ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามมี
ค่าความเช่ือมัน่คงเท่ากับ 0.83 และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า Dependent Sample t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ความคาดหวงัด้านคุณภาพบริการภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่  ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ  ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ีและดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หน้าท่ีและ ดา้นความน่าเช่ือถือ
ไวใ้จได้ ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความ
น่าเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี และ ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี และ ผลการ
เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา พบว่าความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี ดา้นความเอาใจใส่ต่อ
เจา้หน้าท่ีและด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ : ความคาดหวงั/ความพึงพอใจ คุณภาพบริการ ร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดั
นครราชสีมา  
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Abstract 
The purposes of this study were to compare expectation and satisfaction of officer on 

service quality at the Army Welfare Store at Fort Suranaree, Nakhon Ratchasima. A sample group 
consisted of 400 personnel at Fort Suranaree, Nakhon Ratchasima. A questionnaire, with its 
reliability of .83, was used in the study. Data were analyzed into frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and dependent t-test. Overall expectation on service quality was at a high 
level. The highest average aspect was concrete service, followed by response to customers, 
attention to customer, and dependability; overall satisfaction on service quality was at a moderate 
level. The highest average aspect was dependability, followed by response to customers, and 
attention to customers; a comparison on expectation and satisfaction among customers on service 
quality showed that all aspects (dependability, assurance to customers, response to customers, 
attention to customers, and concrete service) were significantly different at .05 level. 
 
Keywords: Expectation, Satisfaction, Service Quality, the Army Welfare Store, Fort Suranaree, 

Nakhon Ratchasima  
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บทน า 
ร้านคา้สวสัดิการ (พีเอ็กซ์) หน่วยบญัชาการป้องกนัภยัทางอากาศกองทพับกค่ายสุรนารี 

จงัหวดันครราชสีมา เป็นหน่วยงานของทางราชการหรือองค์การธุรกิจเอกชนจดัให้มีข้ึน เพื่อให้
ขา้ราชการ พนกังาน หรือผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารนั้น ๆ ไดรั้บความสะดวกสบายในการท างาน 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้จดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี และราคายอ่มเยา ตรงตามความตอ้งการ ซ่ึงการ
บริการท่ีดีของร้านคา้สวสัดิการนั้นยอ่มก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง สามารถ
บริหารจดัการองค์กรให้สัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร คือ ปัญหางาน
บริการท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของร้านคา้สวสัดิการ อาจเน่ืองมาจากตวับุคลากรของงานร้านคา้ท่ียงัไม่
มีประสบการณ์ประเภทของสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายยงัมีจ านวนไม่มากพอ กระบวนการการให้บริการ
ของงานร้านคา้ยงัไม่ทนัสมยั อาคารสถานท่ีคบัแคบ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้านคา้
สวสัดิการมีจ านวนนอ้ย ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไม่ประทบัใจ เช่น การบริการท่ีล่าชา้ ความไม่
สะดวกในการรับบริการ เจา้หน้าท่ีให้บริการไม่เพียงพอ สถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย สินคา้ท่ีน ามา
จ าหน่ายมีจ านวนนอ้ยเกินไปไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูม้ารับบริการ สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีการ
หมดอายุ เป็นตน้ จากปัญหาในหลายๆ ดา้น ท าให้เกิดผลกระทบกบัการด าเนินการของร้านคา้
สวสัดิการ ผลก าไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

ดงันั้นจากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัซ่ึงปัจจุบนัเป็นขา้ราชการประจ า ต าแหน่ง เสมียนพิมพดี์ด 
ซ่ึงตอ้งใกลชิ้ดและพบปะกบัขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีท่ีใชบ้ริการของร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่าย
สุรนารี จึงสนใจศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของ เจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อ
ร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงสามารถน าผลการวิจยัไปพฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ขการให้บริการของร้านคา้สวสัดิการในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่
เจา้หนา้ท่ีท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ตลอดจนเป็น
แนวทางในการปรับปรุงร้านคา้สวสัดิการของหน่วยอ่ืนๆ  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี 
จงัหวดันครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี 
จงัหวดันครราชสีมา 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อ
ร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา  
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สมมติฐานการวจัิย    
 ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของเจา้หนา้ท่ีร้านคา้สวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดนครราชสีมา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
                  ตวัแปรอสิระ                                                            ตวัแปรตาม 
 
 
                                  
 
 
          
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
1. ประชากร (Population) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ค่ายสุรนารี 

จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 2,020 นาย (ท่ีมา : ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 
2557) 

2. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาไดจ้ากการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane จ  านวน 400 ชุด แยกตามสาขางานตาม
สัดส่วน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยั คือแบบสอบถาม โดยจะวางแนวค าถามตามแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน 

ความพึงพอใจ 

ความคาดหวงั 

คุณภาพบริการของร้านค้าสวสัดกิารทหารบก 
ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา 

1. ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้(Reliability) 
2. การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) 
3. การตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี 

(Responsiveness) 
4. ความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี (Empathy) 
5. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

(Tangible) 
ท่ีมา : Parasuraman, Zeithamal and Berry (1995) 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพบริการร้านคา้สวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ในส่วนของรูปแบบค าถามนั้น มีลกัษณะเป็นมาตรวดั
ตามวิธีของ ลิกเคอร์ท (Likert. 1967:90-95) โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ย ดา้นความ
น่าเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ดา้นดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี ดา้นความเอาใจใส่
ต่อเจา้หนา้ท่ี และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
การตรวจสอบเคร่ืองมือวดั 
1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามผูว้จิยัไดน้ าแบบร่างของแบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึน เสนอผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 3 ท่าน วดัดา้นเน้ือหา (Content Validity) 
2. การทดสอบแบบสอบถามท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้น าแบบสอบถามนั้นไปทดลองใช้ (Try 

Out) กบักลุ่มผูท่ี้มีคุณสมบติัใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง คน้หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.829 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการบรรยายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่างท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการร้านคา้
สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา โดยใชส้ถิติ t-test dependent ในการทดสอบ
สมมติฐาน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ผลการวจัิย 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001-35,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.75 
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ความคาดหวงัในคุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคาดหวงัในคุณภาพบริการของเจา้หน้าท่ี
ภาพรวม 
 

ความคาดหวงัในคุณภาพบริการ X   S.D. ระดบัความคาดหวงั ล าดบั 

ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ 3.33 0.60 ปานกลาง 4 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ 3.78 0.66 มาก 3 
ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี 3.80 0.67 มาก 2 
ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี 3.80 0.67 มาก 2 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.96 0.67 มาก 1 

ค่าเฉลีย่รวม 3.81 0.48 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ความคาดหวงัในคุณภาพบริการในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( x = 3.81, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ดา้นท่ีมีความคาดหวงัใน
คุณภาพบริการมากท่ีสุดคือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ( x = 3.96, S.D. = 0.67) 
รองลงมาคือดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี และดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี ( x = 3.80, S.D. = 
0.67) และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ ( x = 3.33, S.D. = 0.60) รายละเอียดแต่ละ
ดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ความคาดหวงัในคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ขอ้ท่ีมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือ มีการบนัทึกขอ้มูล
ในการซ้ือของเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รองลงมาคือพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในสินคา้สามารถ
แนะน าสินคา้ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจและล าดบัสุดทา้ยคือ เจา้หน้าท่ีไดรั้บบริการสินคา้ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ  

2.  ความคาดหวงัในคุณภาพบริการดา้นการให้ความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าขอ้ท่ีมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนในการซ้ือสินคา้ไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น และมีความคล่องตวั รองลงมาคือมีความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการซ้ือสินคา้ 
และล าดบัสุดทา้ยคือ มีสินคา้ท่ีใหบ้ริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง  

3. ความคาดหวงัในคุณภาพบริการด้านการตอบสนองต่อเจ้าหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ขอ้ท่ีมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีมีน ้ าใจ มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่รองลงมาคือเจา้หนา้ท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการ
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ใหบ้ริการและล าดบัสุดทา้ยคือเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความสุภาพ  ยิม้แยม้แจ่มใส มีกิริยามารยาท มี
การพดูจาดว้ยถอ้ยค าและน ้าเสียงสุภาพ  

4. ความคาดหวงัในคุณภาพบริการดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา่ขอ้ท่ีมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ในการ
บริการและให้ข้อมูลสินค้าเป็นอย่างดี รองลงมาคือช่วงเวลาในการเปิด-ปิดให้บริการส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ และล าดบัสุดทา้ยคือเจา้หนา้ท่ีสามารถให้บริการขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแม่นย  าตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  

5.  ความคาดหวงัในคุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่าขอ้ท่ีมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือ การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นต่อการให้บริการจากผูบ้ริโภค เช่น กล่องรับความเห็น เป็นตน้ รองลงมาคือมีสถานท่ี
พกัคอย ตูเ้อทีเอ็ม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจา้หน้าท่ี และล าดบัสุดทา้ยคือจุดบริการคิดเงิน
เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอ (เช่น มีมากกวา่ 1 ช่องบริการหรือมีการใหบ้ริการหลายเคาน์เตอร์) 

 
ความพงึพอใจในคุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพบริการของเจา้หน้าท่ี
ภาพรวม 

 ความพงึพอใจในคุณภาพบริการ X   S.D. ระดบัความพงึพอใจ ล าดบั 

ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ 3.57 0.56 มาก 1 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ 3.42 0.76 มาก 3 
ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี 3.43 0.74 มาก 2 
ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี 3.08 0.76 ปานกลาง 5 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.33 0.85 ปานกลาง 4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.33 0.61 ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ความพึงพอใจในคุณภาพบริการในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ดา้นท่ีมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากท่ีสุด
คือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้รองลงมาคือดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี และล าดบัสุดทา้ยคือ
ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี รายละเอียดแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
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1.  ความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จไดอ้ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีไดรั้บบริการสินคา้ท่ี
ตรงตามความตอ้งการ รองลงมาคือเจา้หนา้ท่ีมีความสะดวกในการเขา้ถึงการใชบ้ริการของร้านได้
ง่าย เช่น มีท่ีจอดรถ และล าดบัสุดทา้ยคือมีการบนัทึกขอ้มูลในการซ้ือของเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2.  ความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นการให้ความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าขอ้ท่ีมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือขั้นตอนในการซ้ือสินคา้ไม่
ยุง่ยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั รองลงมาคือระยะเวลาในการรอคอยคิดเงินและการบนัทึก
ขอ้มูลไม่นานเกินไปและล าดบัสุดทา้ยคือมีสินคา้ท่ีใหบ้ริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

3.  ความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นการตอบสนองต่อเจา้หน้าท่ีอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือเจา้หนา้ท่ีมีน ้ าใจ มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่รองลงมาคือเจา้หนา้ท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ และล าดบัสุดทา้ยคือเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มีกิริยามารยาท มี
การพดูจาดว้ยถอ้ยค าและน ้าเสียงสุภาพ  

4.  ความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือเจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่
ในขั้นตอนการคิดเงิน มีการทวนราคาสินคา้และเงินท่ีรับจากผูบ้ริโภค รองลงมาคือเจา้หน้าท่ี
สามารถใหบ้ริการขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการและล าดบัสุดทา้ยคือช่วงเวลา
ในการเปิด-ปิดใหบ้ริการส าหรับเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ 

5.  ความพึงพอใจในคุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าขอ้ท่ีมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือมีสถานท่ีพกั
คอย ตูเ้อทีเอ็ม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ี รองลงมาคือการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ใหบ้ริการจากผูบ้ริโภค เช่น กล่องรับความเห็น เป็นตน้ และล าดบัสุดทา้ยคือมีป้ายขอ้ความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์ ของสินคา้ตามประเภทต่างๆอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย  

การเปรียบเทยีบความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อร้านค้า
สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จังหวดันครราชสีมา 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อ
คุณภาพบริการภาพรวม 
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คุณภาพบริการ 
ความคาดหวงั ความพงึพอใจ 

t p-value 
x  S.D. x  S.D. 

ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ 3.33 0.60 3.57 0.56 -6.442 0.000* 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ 3.78 0.66 3.42 0.76 8.287 0.000* 
ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี 3.80 0.67 3.43 0.74 8.556 0.000* 
ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี 3.80 0.67 3.08 0.76 15.668 0.000* 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.96 0.67 3.33 0.85 11.647 0.000* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.81 0.48 3.33 0.61 14.095 0.000* 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี 

จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีต่อคุณภาพบริการโดยรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จไดมี้ความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ด้านการให้ความเช่ือมัน่ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
จากผลการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อร้านคา้

สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อร้านค้าสวสัดิการ

ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซ่ึงพบความแตกต่างกนัทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี ดา้น
การตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการและดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่  

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จไดมี้ความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบว่าขอ้ท่ีเจา้หน้าท่ีมีความ
คาดหวงัต ่ากวา่ความพึงพอใจคือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บบริการสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการและเจา้หนา้ท่ี
มีความสะดวกในการเขา้ถึงการใชบ้ริการของร้านไดง่้าย เช่น มีท่ีจอดรถ และขอ้ท่ีเจา้หนา้ท่ีมีความ
คาดหวงัสูงกว่าความพึงพอใจคือมีการบนัทึกขอ้มูลในการซ้ือของเจา้หน้าท่ีได้อย่างถูกตอ้งและ
พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในสินคา้สามารถแนะน าสินคา้ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithamal and Berry (1995) กล่าววา่ ความ
น่าเช่ือถือไวใ้จได ้ คือความน่าช่ือถือเม่ือเจา้หน้าท่ีเขา้มาใช้บริการ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีไดรั้บบริการท่ี
ตรงตามความต้องการ มีความสะดวกในการเขา้ถึงการใช้บริการ มีการบนัทึกข้อมูลต่างๆ ของ
เจา้หน้าท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีได้รับจากผลการบริการของร้านคา้
สวสัดิการ  

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ด้านการให้ความเช่ือมัน่ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบวา่เจา้หนา้ท่ีมีความคาดหวงั
ต่อคุณภาพบริการจากร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมาสูงกว่าความพึง
พอใจและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หน้าท่ีมีความคาดหวงัและความพึงพอใจแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกประเด็นค าถาม โดยมีความคาดหวงัสูงกวา่ความพึงพอใจ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithamal and Berry 
(1995) กล่าววา่ การให้ความเช่ือมัน่คือการให้ความมัน่ใจกบัเจา้หนา้ท่ีวา่เจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บบริการ
อย่างดีท่ีสุด ไดแ้ก่ มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั ความสะดวก 
รวดเร็วของการใหบ้ริการ มีใหบ้ริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และระยะเวลาในการรอคอยรับบริการ
ไม่นานเกินไป 
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ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบว่าเจา้หน้าท่ีมีความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบริการจากร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมาสูงกว่า
ความพึงพอใจและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความคาดหวงัและความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกประเด็นค าถาม โดยมีความคาดหวงัสูงกว่า
ความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการของ Parasuraman, 
Zeithamal and Berry (1995) กล่าววา่ การตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ีคือความรวดเร็วของการให้บริการ 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มีกิริยามารยาท มีการพูดจาดว้ยถอ้ยค าและ
น ้าเสียงสุภาพ เจา้หนา้ท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ เจา้หนา้ท่ี
มีน ้ าใจ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบค าถาม ช้ีแจงขอ้สงสัย ให้ค  าแนะน า ช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ เจา้หนา้ท่ี และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ โสภา นรน่ิม (2556) ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจาก
ร้านคา้สวสัดิการ พระราชวงัสนามจนัทร์ ส านกัพระราชวงั พบว่าความพึงพอใจของประชาชน
ผูรั้บบริการจากร้านคา้สวสัดิการพระราชวงัสนามจนัทร์ ส านกัพระราชวงั ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานเม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า เจ้าหน้าท่ีแต่งกายอย่างเหมาะสม 
เรียบร้อย เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตย  ์ สุจริต ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่ขายเกิดนราคา เจา้หนา้ท่ีมีกริยา
มารยาท ท่าทาง ท่ีสุภาพในการให้บริการขอ้มูลดา้นสินคา้ต่างๆ เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับดว้ยรอยยิม้ เป็น
มิตร มีอธัยาศยัดี เท่ากบั เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการอยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั 

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบว่าเจา้หน้าท่ีมีความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบริการจากร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมาสูงกว่า
ความพึงพอใจและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความคาดหวงัและความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกประเด็นค าถาม โดยมีความคาดหวงัสูงกว่า
ความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการของ Parasuraman, 
Zeithamal and Berry (1995) กล่าววา่ ความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ีคือความสนใจของเจา้หนา้ท่ีเม่ือ
เจา้หนา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า ช่วงเวลาในการ
เปิด-ปิดให้บริการส าหรับเจา้หนา้ท่ีเพียงพอ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีดว้ยความเป็นกนัเอง และ
เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมและยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ โสภา นรน่ิม (2556) ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากร้านคา้สวสัดิการ 
พระราชวงัสนามจนัทร์ ส านกัพระราชวงั พบวา่ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากร้านคา้
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สวสัดิการพระราชวงัสนามจนัทร์ ส านกัพระราชวงั  ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า ขั้นตอนในการให้บริการไม่ซบัซ้อน
ยุง่ยาก มีการจดัล าดบัของผูรั้บบริการอยา่งเหมาะสม การใหบ้ริการมีความโปร่งใส ยุติธรรม มีความ
ชดัเจน ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการใหบ้ริการ และมีความรวดเร็วในการบริการตามล าดบั 

ความคาดหวงักับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อคุณภาพบริการจากร้านค้าสวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบว่าเจา้หนา้ท่ีมีความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบริการจากร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมาสูงกว่า
ความพึงพอใจและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความคาดหวงัและความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกประเด็นค าถาม โดยมีความคาดหวงัสูงกว่า
ความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการของ Parasuraman, 
Zeithamal and Berry (1995) กล่าววา่ความเป็นรูปธรรมของการบริการคือส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ท่ีมีให้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ไดแ้ก่ จุดบริการเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอ (เช่น มีมากกวา่ 1 
ช่องบริการ – หรือมีการให้บริการหลายเคาน์ เตอร์)  มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับความเห็น และมีสถานท่ีท่ีจอดรถในการอ านวยความความสะดวกและเพียงพอให้กับ
เจา้หน้าท่ี และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ โสภา นรน่ิม (2556) ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรั้บบริการจากร้านคา้สวสัดิการ พระราชวงัสนามจนัทร์ ส านกัพระราชวงั พบวา่ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรั้บบริการจากร้านคา้สวสัดิการพระราชวงัสนามจนัทร์ ส านกัพระราชวงั โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีความคิดเห็น อนัดบัท่ีหน่ึงคือ ดา้น
อาคารสถานท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่าสถานท่ีตั้งของร้านคา้
สวสัดิการมีความเหมาะสม ความสะอาดบริเวณร้านคา้สวสัดิการ มีการจดัท่ีนัง่ส าหรับผูรั้บบริการ
ร้านคา้สวสัดิการอยา่งเหมาะสม มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน ้ า โทรศพัทส์าธารณะ 
อินเตอร์เน็ต ตูเ้อทีเอ็มอยา่งเพียงพอและเหมาะสม และมีป้ายบอกจุดบริการ ประชาสัมพนัธ์มีความ
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา  

1.1 ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ ผลการวิจยัพบวา่ การบนัทึกขอ้มูลในการซ้ือของเจา้หนา้ท่ี
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้นทางร้านคา้สวสัดิการควรจะจดัระบบการบนัทึกขอ้มูล
ประวติัของเจ้าหน้าท่ีสมาชิก ประวติัการช าระเงิน ประวติัการกู้ยืมและอ่ืน ๆ ให้เป็นระบบ มี
ความถูกต้อง ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ และสามารถท าการเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีจะช่วยตรวจสอบประวติัการใช้บริการของเจ้าหน้าท่ีและจะท าให้
ร้านคา้สวสัดิการสามารถน าไปใชว้างแผนการปรับปรุงการใหบ้ริการไดใ้นอนาคตต่อไป 

1.2 ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ผลการวิจยัพบวา่ มีสินคา้ท่ีให้บริการอยา่งครบถว้น อยูใ่นล าดบั
สุดทา้ย ดังนั้นทางร้านคา้สวสัดิการควรจะท าการส ารวจวิธีการให้บริการเจ้าหน้าท่ีและท าการ
ปรับปรุงขั้นตอนในการใหบ้ริการและการซ้ือสินคา้อ่ืน ๆ ใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บความสะดวกสบายและ
ความรวดเร็วในการซ้ือหรือการใชบ้ริการให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยให้บริการ
ใหค้  าแนะน าต่าง ๆ ในช่วงท่ีมีเจา้หนา้ท่ีมาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะท าให้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการ
บริการท่ีมีความคล่องตวัมากยิง่ข้ึนได ้

1.3 ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี ผลการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความสุภาพ ยิม้
แยม้แจ่มใส มีกิริยามารยาท มีการพดูจาดว้ยถอ้ยค าและน ้าเสียงสุภาพ อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้นทาง
ร้านคา้สวสัดิการควรจะส่งเสริมใหพ้นกังานหรือเจา้หนา้ท่ีให้บริการประจ าร้านคา้มีจิตส านึกท่ีดีใน
การให้บริการเจา้หน้าท่ีทุกคนดว้ยการให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าการใชบ้ริการต่าง ๆ ให้กบั
เจา้หนา้ท่ีทุกคนมากยิง่ข้ึน รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีในกรณีตามท่ีจ าเป็นโดยท่ีไม่ตอ้ง
ใหเ้จา้หนา้ท่ีร้องขอและกระท าดว้ยความเตม็ใจ 

1.4 ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ี ผลการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้บริการขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้งแม่นย  าตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการอยอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้นทางร้านคา้สวสัดิการควรจะ
ใหพ้นกังานหรือเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประจ าร้านคา้ท าการศึกษาขอ้มูลสินคา้หรือบริการท่ีมีให้บริการ
ภายในร้านคา้อยูเ่สมอ ซ่ึงจะท าให้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีให้บริการประจ าร้านคา้มีความรู้เก่ียวกบั
สินคา้และบริการท่ีจ าหน่ายภายในร้านคา้และจะสามารถให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่เจา้หนา้ท่ีตลอดจน
ค าแนะน าต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้หนา้ท่ีไดต่้อไป 

1.5 ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผลการวิจยัพบวา่ มีป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ/
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ของสินคา้ตามประเภทต่างๆอย่างชัดเจนและเขา้ใจง่าย ดังนั้นทางร้านค้า
สวสัดิการควรจะจดัช่องทางการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากเจ้าหน้าท่ีผูใ้ช้บริการไวอ้ย่าง
หลากหลายช่องทาง และในการน าขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากเจา้หนา้ท่ีไปปรับปรุง และทาง
ร้านคา้สวสัดิการควรจะมีการแจง้ผลการด าเนินการตามขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
จากเจา้หนา้ท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปไดรั้บทราบไวด้ว้ย 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมการให้บริการของ

พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประจ าร้านคา้ เน่ืองจากปัญหาจากพนกังานให้บริการเป็นปัญหาท่ี
มีความส าคญัท่ีสุด การศึกษาวจิยัถึงพฤติกรรมการใหบ้ริการจะช่วยใหท้างร้านคา้สวสัดิการสามารถ
น าลกัษณะพฤติกรรมการใหบ้ริการมาปรับปรุงใหเ้กิดกระบวนการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมไดต่้อไป 

2.2 ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
ร้านค้าสวสัดิการและท าการเปรียบเทียบกับร้านค้าสวสัดิการอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จในการ
บริหารงาน และจะได้เป็นแนวทางในการน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของทางร้านค้า
สวสัดิการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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ความเช่ือมัน่ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อความภักดีในกลุ่มลูกค้า 
โดยศึกษาจากเคร่ืองประดบัไข่มุกใต้ของเมืองเป่ยไห่ในประเทศจีน 

The Influence of Trust and Marketing Mix on Customer Loyalty:  A study 
on Beihai South Pearl Jewelry (Chinese Akoyo Pearl) 

 
Meng Meng  Li 

กุล 

บทคัดย่อ 
             ไข่มุกใตเ้ป็นไข่มุกท่ีดีท่ีสุดของประเทศจีนและเป็นท่ีรู้กนัดีในประเทศจีนวา่เมืองเป๋ยไห่นั้น
เป็นเมืองตน้ต ารับของไข่มุกใตก้ารศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีบทบาทของความเช่ือถือและส่วน
ประสมทางการ ตลาดท่ีมีต่อการสร้างและรักษาความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่ออญัมณีไข่มุกใตข้องเป๋ย
ไห่(BSPJ) ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยสุ่มเลือกจากลูกคา้ชาวจีนจ านวน 400 คน จากบริเวณแหล่ง
ศูนยก์ลางการซ้ือขายอญัมณีไข่มุกใตข้องเป๋ยไห่ (BSPJ) ผูว้จิยั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ
สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ วธีิถดถอยเชิงพหุคูณ มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นยงัแสดงใหเ้ห็นอีกวา่:1.ความเช่ือมัน่ ประกอบดว้ย
ความอ่อนนอ้ม และการรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ มีผลในทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ของ BSPJ 2. 
ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  และบรรจุภณัฑ ์มี
ผลในทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ของ BSPJ 3. ราคา ประกอบดว้ย รายการราคา และส่วนลด มี
ผลในทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ของ BSPJ. 4. การส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การ
โฆษณา พนกังานขาย การประชาสัมพนัธ์  และการตลาดทางตรงมีผลในทางบวกต่อความภกัดีของ
ลูกคา้ของ BSPJ 5. ช่องทางการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย การเขา้ถึงสินคา้ และ การจดัวางร้านคา้ มี
ผลในทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ของBSPJ โดยตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายระดบั ความ 
สัมพนัธ์ กบั ความ ภกัดีท่ีมีต่อ BSPJ ท่ีร้อยละ 56.2, 62.5, 60.5และ60.5 ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ความเช่ือมัน่ ส่วนประสมทางการตลาด ความภกัดี  อญัมณีไข่มุกใตข้องเป๋ยไห่ 
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Abstract 
              South Pearl is the best sea-pearl of China, and Beihai City is known as the “Hometown of 
the South Pearls” in China. This study aims to investigate the vital role of Trust and Marketing Mix 
play in establishing and maintaining customer loyalty of Beihai South Pearl Jewelry (BSPJ). Data 
were collected from 400 Chinese customers selected randomly from mainly trading venues of Beihai 
South Pearl Jewelry (BSPJ) and quantitative approach was the major method used. Mean, Standard 
deviation and Multiple Regressions were applied to analyze data and test hypothesis. The results 
showed that: 1. Trust, composing of benevolence and perceived credibility, has a positive effect on 
the consumer loyalty of Beihai South Pearl jewelry (BSPJ). 2. Product, composing of product quality, 
product variety and package, has a positive effect on the consumer loyalty of BSPJ.3. Price, 
composing of list price and discount, has a positive effect on the consumer loyalty of BSPJ.4. 
Promotion, composing of advertising, personal selling, public relation and direct marketing, has a 
positive effect on the consumer loyalty of BSPJ .5. Place, composing of availability and store layout, 
has a positive effect on the consumer loyalty of BSPJ. And the independent variables can describe 
loyalty of BSPJ at 56.2%, 60.1% , 62.5%,and 60.5% by average, respectively               
 
 KEY  WORDS: Trust, Marketing Mix, Customer Loyalty, Beihai South Pearl Jewelry 
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Introduction 
            Beihai is a city located in Guangxi province of the southern China, it began to produce 
pearls 2000 years ago (Zhang; & He. 2007).The produced pearls are well known for their quality and 
authenticity, earning them the title of China’s “south pearls” (Guangxi Marine Research Institute. 
2006). In 1958, China’s very first pearl farm was set up in Beihai. In 1965, Beihai City succeeded in 
breeding China’s first sea-water pearl producing clams. In 1981, Beihai City’s first pearl production 
company was founded and formed a rapidly developing pearl industry chain (Beihai 
Government.1999).As a result, in China, Beihai City is known as the “hometown of the south Pearls”. 
Today, Beihai has been China’s largest distribution center of sea-pearl products (Beihai Government, 
2010), and Beihai South Pearl Jewelry (BSPJ) is the city’s most famous and popular commodity 
(Guangxi Marine Research Institute. 2006). For nearly ten years, BSPJ has brought in several billion 
Yuan of revenue every year and has contributed to growth in local economy (Beihai 
Government.1999). Over the years, BSPJ has held a high reputation in China, and has been one of 
the hottest products on the Jewelry market (Guangxi Marine Research Institute. 2006). Subsequently, 
the market possesses a number of highly loyal customers, and loyalty has been one of the main 
points of focus for the businesses in the market and is one of the keys which Beihai’s related 
departments care about (Behai’s Aquatic Animal Husbandry and Bureau. 2011).     

         Many studies highlight the vital role of trust in customer loyalty (Morgan; & Hunt, 1994). 
Reichheld and Schefter (2000) even argued that, “to gain the loyalty of customers, you must first 
gain trust”. However, there have also been debate that, it is possible for a customer to be loyal 
without being highly trust (e.g. when there are few other choices), and to be highly trust and yet not 
be loyal (e.g. when many alternatives are available). Thus, this study suggests that measuring 
relationship between trust and customer loyalty should not stop there. 

        Marketing mix as “a creator of differentiation” (Waterschoot, 1918), allows marketers to 
gain a competitive advantage, and can develop customer loyalty (Oliver, 1999). However, some 
researchers found that such market-led approaches simply increase the sales temporarily, some 
elements of it even made a negative impact on customer loyalty (e.g.Owomoyela; Olasunkanmi ;& 
Oyeniyi .2013). Therefore, we may ask, for jewelry industry, especially for BSPJ, should marketers 
invest resources in developing all the elements of marketing mix designed to increase their customer 
loyalty? This study provides an answer to these questions. This study tries to establish the 
conceptual link between customer loyalty of BSPJ with that trust and marketing mix (4Ps) have a 
positive influence on the loyalty of BSPJ customers. 
 Objectives  
       The purposes of the study are: 
       1. to examine the influence of trust on customer loyalty towards Beihai South Pearl 
Jewelry(BSPJ) in Beihai City. 
        2. to examine the influence of the elements of marketing mix(4P’) on customer loyalty towards 
Beihai South Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City.  
        3. to explore customer loyalty towards Beihai South Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City.  
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          Significance of the Study 
              First, the framework raised in this paper provides a reference on the relationship among 
trust, the elements of marketing mix (4P’) and customer loyalty. Second, this research offers a useful 
exploration for the further study on customer loyalty to Beihai South Pearl Jewelry (BSPJ). Third, the 
information used in this paper is based on the real situation of Beihai South Pearl Jewelry (BSPJ), it 
is useful for accumulating experience for the business future carrying out the research in this area. 
Fourth, although the findings are based on the evidence from the Beihai South Pearl Jewelry (BSPJ), 
they are helpful in other pearl industries as well. 
 

Framework 
        Independent variable                       

 
 
       Dependent Variable 

 
 
                   

       
                  
                  

 
                                                 

 
 
 Hypotheses 

 
   1. H1: Trust ,composing of benevolence and perceived credibility, has a significant effect 

on the customer loyalty towards Beihai South Pearl Jewelry (BSPJ) in Beihai City.  
             2. H2: Product, composing of product quality, product variety and package , has a 
significant effect on the customer loyalty towards Beihai South Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City. 
             3.H3: Price ,composing of list price and discount, has a significant effect on the customer 
loyalty towards Beihai South Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City. 
             4. H4: Promotion, composing of advertising, personal selling, public relations and direct 
marketing, has a significant effect on the customer loyalty towards Beihai South Pearl Jewelry(BSPJ) 
in Beihai City. 

     Price 
  1. List price  
  2. Discount  

  

       Trust  
1.Benevolence 
2.Perceived credibility 

     Product  
  1. Product quality 
  2. Product variety  
  3. Package   
   

 
Customer loyalty towards BSPJ 

1.Behavioral loyalty 
2.Attitudinal loyalty 

   Promotion 
 1 .Advertising  
 2. Personal selling 
 3. Public relation 
 4 .Direct marketing  
 

    Place 
 1. Availability 
 2. Store layout  
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             5. H5: Place ,composing of availability and store layout., has a significant effect on the 
customer loyalty towards Beihai South Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City. 

   
Literature Review 
1. Trust and loyalty   
                  Trust is the very basis of loyalty (Berry;& Parasuraman .1991). Ballester and 
Aleman(2001) claim that trust is an important antecedent of loyalty and has a direct effect on 
customer loyalty . As trust plays a major role in the world of business (Morgan; & Hunt.1994), to win 
back loyalty ,customer marketers began to embrace the idea of building a strong relationship with 
customers so as to win over their trust(Bennet. 1996). 
 2. Marketing Mix and loyalty    
                 Numerous studies have firmly established the relationship between marketing and 
customer loyalty (Cengiz;& Yayla. 2007). For example, Bolton and Drew (1991) believe that there is 
a direct relation between increasing customer’s loyalty and the elements of the marketing mix. A 
suitable marketing mix–product, price, place, and promotions, can help contribute to customer 
loyalty towards a certain brand or company (McCarthy.1971).  
3. Product of BSPJ 
                During the Expo 2010 Shanghai China, the “Pearl Fairy” of BSPJ, was given the title 
‘Greatest treasure’ in the Guangxi exhibition hall. “Pearl Fairy” is worth 6 million Yuan, while the 
pearl held in her hand are worth 2 million Yuan. It is China’s largest natural seawater pearl (Guangxi 
Daily, 2010,May 4).   
 

 
Figure 1: Product of BSPJ and China’s largest natural seawater pearl. 
Source: http://www.bh.chinanews.com/news/zh/20100417/74178.shtml 
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4.Price of BSPJ  
            Customer can choose different price based on individual decision, in general, the rule 
are :(1)different price for different quality. (2) Different price for different brand. (3) Different price for 
different varieties. (4) Different price for different style. (5) Different price for different sales 
environment. 
 

 
The Pearl Pendant                The Pearl Ring                     The Pearl Bracelets 
In A Pearl Shopping Mall        In A Pearls Sales Store            In A Pearl Market                                              

Figure 2 : The Price Of BSPJ 
5.Promotion of BSPJ 
            Beihai’s pearl enterprises main concern is about promotion. Beihai’s pearl enterprises and 
related department, respectively, in 1991, in 1993, in 1997 and in 2004, took part in international 
pearl festivals, hosted “South Pearl” seminars, theatrical performances, photography and calligraphy 
exhibitions, and the “Miss South Pearl” competition (Beihai Government. 2010). In addition, related 
departments shorted TV feature film, edited historical books of BSP (Beihai Government.1999).In 
Beihai’s famous scenic spots a group of sculptures of BSP are built. Moreover, there is “Pearl 
Square”, “Pearl Avenue”. “Pearl Hotel”,“Pearl Commercial Building”. South Pearl has been one of the 
business card of Beihai City (Beihai Government. 2010). 

 
Figure 3: Beihai International pearl festivals 

Source:http://www.sinowaytravel.com/Chinese-Culture/Beihai-International-Pearl-Festival.203.aspx        
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6.Place of BSPJ 
               Today, there are more than 400 businesses in Beihai city. Among them, “Chinese pearl 
town” is known as China’s largest seawater pearl market, with a business area of over 7500 square 
meters, including 125 pearl businesses (Beihai Government. 2010).     

 
             Pearl Sales Mall of BSPJ                  China’s Exhibition Center of Pearls In Beihai City 
              Figure 3:  Pearl Sales Mall of BSPJ and China’s Exhibition Center of Pearls In Beihai City 
   
Research Methodology 
            Population and sampling: 
           The study involved a number of Chinese customers who had ever bought BSPJ from 
Beihai City. The sample size is calculated by using the unknown population formula and 385 
respondents are required as the sample size and to be rounded up to 400 respondents. This 
research uses Multi- stage sampling as follows:1. Purposive Sampling: First, this researcher selected 
specific 3 main locations to collect dada which are pearl markets, shopping malls and pearl sales 
shops, because those places are mainly trading venues of Beihai South Pearl Jewelry in Beihai City, 
where would annually attract a large number of customers for shopping pearl Jewelry. 2. Quota 
sampling: Second, this researcher used quota sampling for collecting data by allocating 133-134 
questionnaires in each location.3. Convenience sampling: Third, this researcher chose customers 
intending to answer the questionnaires from pearl shops located in the 3 main locations  
       Research Instrument development    
       Instrument used in this research is 1 questionnaire which consists of questions about 
consumers’ opinion on trust, marketing mix, and customer loyalty, which was divided into 5 parts 
and includes 47 questions with Likert scale, and the questions about personality of respondents. 
There are 5 close-ended response questions. This researcher compiled the suggestions from 
specialists to rectify each question in the questionnaire before trying out the 40 verified 
questionnaires with population which similar to sample group by alpha cronbach coefficient method.  
            Data collocation 
          The data collection for this research consists of primary and secondary data. Primary data 
were collected from 400 Chinese customers selected randomly from mainly trading venues of BSPJ, 
while secondary data were mainly from documents, textbooks and research work, including the 
ideas, theories and research results involved with study variables. 
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             Data analysis 
            1. Descriptive statistics: Number and percentage were used to describe demography, while 
mean and standard deviation were used to analyze customers’ opinion in BSPJ. 2. Inferential 
statistics: Enter regression analysis was used to test hypothesis. 
 
Results 
  1. The results found that most respondents were female(67%), aged 41 years and above(44%), 
having an income over 4000 Yuan (73%).The majority of the respondents were married (78 %),and 
were non-local customers(53%). 
  2 The descriptive analysis of trust, marketing mix, and loyalty is shown in the following table: 
Table 1 Descriptive Analysis of Trust, Marketing Mix, and Loyalty of  BSPJ 

Grand total of trust 4.05 5.31 High 
Grand total of product attribute of BSPJ 3.82 .60 Good 
Grand total of price attribute of BSPJ 3.36 .69 moderate 

Grand total of promotion attribute of  BSPJ 3.87 .55 Good 
Grand total of place attribute of BSPJ 3.81 .60 Good 
Grand total of loyalty towards BSPJ 3.92 .62 High 

 
3 To test these hypotheses, multiple regression analysis was employed in this study, using the 
“enter regression” method to enter all variables, with level of confidence at 95%. The null hypothesis 
(H0) will be rejected when sig. (2-tailed) is lower than .05. The results are shown in the table below. 
Table 2 Standardized regression coefficient result and the relation between trust and customer loyalty. 
 B SE(b) Beta t Sig. 
Benevolence .509 .049 .425 10.331 .000 
Perceived credibility .384 .040 .401 9.537 .000 
Constant = .286      R=.751 ,    R2=.565    Adjusted R2 =.562    n=400      
*Statistical significance at 0.05 level. ** Statistical significance at 0.01 level 

 
Table3 Standardized regression coefficient result and the relation between product and customer 
loyalty. 
 B SE(b) Beta t Sig. 
 Product quality .632 .052 .522 12.148 .000 
 Product variety  .206 .039 .226 5.281 .000 
 Package .108 .035 .133 3.060 .002 

Constant=.177    R=.777     R2=.604    Adjusted R2 =.601     n=400  
*Statistical significance at 0.05 level. ** Statistical significance at 0.01 level 
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Table 4 Standardized regression coefficient result and the relation between price and customer 
loyalty. 
 B SE(b) Beta t Sig. 

List price .206 .052 .242 3.940 .000 
Discount .138 .050 .167 2.725 .007 

  Constant=. 277         R=.372     R2=.139    Adjusted R2 =.134     n=400      
*Statistical significance at 0.05 level. ** Statistical significance at 0.01 level 

 
Table 5 Standardized regression coefficient result and the relation between promotion and customer 
loyalty. 
 B SE(b) Beta t Sig. 
 Advertising .197 .035 .210 5.590 .000 
 Personal selling  .264 .037 .292 7.204 .000 

 Public relation .214 .033 .247 6.508 .000 
 Direct marketing  .217 0.33 .255 6.507 .000 
Constant =.483  R=.793     R2=.629    Adjusted R2 =.625     n=400      
*Statistical significance at 0.05 level. ** Statistical significance at 0.01 level 

 
Table 6 Standardized regression coefficients result and the relation between place and customer 
loyalty. 
 b SE(b) Beta t Sig. 
  Availability .425 .037 .457 11.624 .000 
  Store layout .385 .037 .413 10.508 .000 
Constant =.833 R=.779     R2=.607    Adjusted R2 =.605     n=400      
*Statistical significance at 0.05 level. ** Statistical significance at 0.01 level 
  
            As seen in Table 2-6, results indicate that the elements of trust and marketing mix have 
positive effects on the consumer loyalty of Beihai South Pearl jewelry (BSPJ) in Beihai City. 
 
4. This research used the coefficient in Table 2-6, to write a prediction equation of loyalty towards 
BSPJ as follows: 
      (1)   Loyalty towards BSPJ = 0.286 + 0.509 Benevolence + 0.384 Perceived credibility 

   As seen in this equation, the variables, which have positive relation with loyalty towards 
BSPJ in Beihai and have a statistical significance level at 0.05, are benevolence and perceived 
credibility, with the value equal to 0.509 and 0.384 respectively, which can be explained as follows:  

  For the regression coefficient of benevolence aspect, this research found it have the positive 
relation with loyalty towards BSPJ, which can explain that if the customers in Beihai city have 
increase in the attitude towards benevolence for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will increase 0.509 
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unit (define the other variables is constant). For the regression coefficient of perceived credibility 
aspect, this research found it have the positive relation with loyalty towards BSPJ which can explain 
that if the customers in Beihai city have increase in the attitude towards perceived credibility for 1 
unit, the loyalty towards BSPJ will increase 0.384 unit (define the other variables is constant).    
       (2)   Loyalty towards BSPJ = 0.177 +0 .632 Product quality + 0.206 Product variety+ 0.108 
Package 

    As seen in this equation, the variables, which have positive relation with loyalty towards 
BSPJ in Beihai and have a statistical significance level at 0.05, are product quality, product variety, 
package with the value equal to 0.632, 0.206 and 0.108 respectively, which can be explained as 
follows:  

  For the regression coefficient of product quality aspect, this research found it have the 
positive relation with loyalty towards BSPJ which can explain that if the customers in Beihai city 
have increase in the attitude towards product quality for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will 
increase 0 .632 unit (define the other variables is constant).  For the regression coefficient of product 
variety aspect, this research found it have the positive relation with loyalty towards BSPJ which can 
explain that if the customers in Beihai city have increase in the attitude towards product variety for 1 
unit, the loyalty towards BSPJ will increase 0.206 unit (define the other variables is constant). For 
the regression coefficient of package aspect, this research found it have the positive relation with 
loyalty towards BSPJ which can explain that if the customers in Beihai city have increase in the 
attitude towards package for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will increase 0.108 unit (define the 
other variables is constant).  
    (3)     Loyalty towards BSPJ =0.277 +0.206 List price + 0.138 discount  

   As seen in this equation, the variables, which have positive relation with loyalty towards 
BSPJ in Beihai and have a statistical significance level at 0.05, are list price and discount with the 
value equal to 0.206 and 0.138 respectively, which can be explained as follows:  

  For the regression coefficient of list price aspect, this research found it have the positive 
relation with loyalty towards BSPJ which can explain that if the customers in Beihai city have 
increase in the attitude towards list price for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will increase 0.206 unit 
(define the other variables is constant). For the regression coefficient of discount aspect, this 
research found it have the positive relation with loyalty towards BSPJ which can explain that if the 
customers in Beihai city have increase in the attitude towards discount for 1 unit, the loyalty towards 
BSPJ will increase 0.138 unit (define the other variables is constant).  
     (4)   Loyalty towards BSPJ = 0.483 +0.264 Personal selling + 0.217 Direct marketing + 0.214 
Public relation+0.197 Advertising 

   As seen in this equation, the variables, which have positive relation with loyalty towards 
BSPJ in Beihai and have a statistical significance level at 0.05, are personal selling, direct marketing, 
public relation and advertising with the value equal to 0.264 ,0.217, 0.214 and 0.197 respectively, 
which can be explained as follows:  

  For the regression coefficient of personal selling aspect, this research found it have the 
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positive relation with loyalty towards BSPJ which can explain that if the customers in Beihai city 
have increase in the attitude towards personal selling for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will 
increase 0.264 unit (define the other variables is constant). For the regression coefficient of direct 
marketing aspect, this research found it have the positive relation with loyalty towards BSPJ which 
can explain that if the customers in Beihai city have increase in the attitude towards direct marketing 
for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will increase 0.217 unit (define the other variables is constant). 
For the regression coefficient of public relation aspect, this research found it have the positive 
relation with loyalty towards BSPJ which can explain that if the customers in Beihai city have 
increase in the attitude towards public relation for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will increase 
0.214 unit (define the other variables is constant). For the regression coefficient of advertising aspect, 
this research found it have the positive relation with loyalty towards BSPJ which can explain that if 
the customers in Beihai city have increase in the attitude towards advertising for 1 unit, the loyalty 
towards BSPJ will increase 0.197 unit (define the other variables is constant).  
   (5)     Loyalty towards BSPJ =0.833 +0.425 Availability + 0.385 Store layout 

   As seen in this equation, the variables, which have positive relation with loyalty towards 
BSPJ in Beihai and have a statistical significance level at 0.05, are availability and store layout with 
the value equal to 0.425 and 0.385 respectively, which can be explained as follows : 

  For the regression coefficient of availability aspect, this research found it have the positive 
relation with loyalty towards BSPJ which can explain that if the customers in Beihai city have 
increase in the attitude towards availability for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will increase 0.425 
unit (define the other variables is constant). For the regression coefficient of place of store layout 
aspect, this research found it have the positive relation with loyalty towards BSPJ which can explain 
that if the customers in Beihai city have increase in the attitude towards store layout for 1 unit, the 
loyalty towards BSPJ will increase 0.385 unit (define the other variables is constant). 
5. Summarize of Hypothesis for customer loyalty towards BSPJ as follows: 
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Table 7 Summarize of Hypothesis for customer loyalty towards BSPJ. 
Hypotheses Result of Hypotheses 

Hypotheses1: Trust, composed of perceived credibility and benevolence, has a 
significant effect on the customer loyalty towards Beihai South Pearl jewelry (BSPJ) in 
Beihai City. 

Accept Hypothesis 

Hypotheses 2: Product, composed of product quality, product variety, and package has 
a significant effect on the customer loyalty towards Beihai South Pearl jewelry(BSPJ) in 
Beihai City. 

Accept Hypothesis 

Hypotheses 3: Price, composed of list price and discount, has a significant effect on the 
customer loyalty towards Beihai South Pearl jewelry (BSPJ) in Beihai City. 

Accept Hypothesis 

Hypotheses 4: Promotion, composed of advertising, personal selling, public relation and 
direct marketing, has a significant effect on the customer loyalty towards Beihai South 
Pearl jewelry(BSPJ) in Beihai City. 

Accept Hypothesis 

Hypotheses 5: Place, composed of availability and store layout, has a 
significant effect on the customer loyalty towards Beihai South Pearl 
jewelry(BSPJ) in Beihai City. 

Accept Hypothesis 

 
Conclusions and Discussion 
           1. Trust in BSPJ: Trust has an effect on customer loyalty of BSPJ. The reason is that 
production of Beihai south pearl have been well known for quality and authenticity for 2000 years, 
and Beihai’ s pearl product has been built up an image as good quality product with trustworthy 
brand. In addition, a number of Beihai’s pearl processing companies have operated for 20 to 50 
years. Those pearl processing companies have promoted trustworthy image through so many 
different channel, especially through word-of-mouth by customers. With so many years of buying 
experience, customers trust in BSPJ.   
           2. Product of BSPJ: The product aspect has an effect on customer loyalty of BSPJ. The 
reason is that Beihai’s climate and environment is very suitable for the production of seawater pearl, 
and there are a large number of outstanding enterprises in Beihai handle work-in-process pear. As a 
result, the pearl produced in Beihai has better shape and better quality. In addition,  Beihai is the 
main place of manufacturing, processing and distributing of Chinese sea pearl, where may provide 
more complete product variety than the other place. Therefore,  BSPJ provide various kinds / styles 
/colors of product and package.             
           3 Price of BSPJ: The price aspect has an effect on customer loyalty of BSPJ. The reason is 
Customers buying Beihai pearl jewelry emphasis on value for money, customers viewed the prices 
offered by BSPJ’s salesmen are fair prices. Besides, in general, for same products, discounting will 
attract more customers to buy.  
          4. Promotion of BSPJ: The promotion aspect has an effect on customer loyalty of BSPJ. The 
reason is that the frequent and colorful advertising by Beihai pearl enterprises will further enhance 
customer awareness of Beihai pearl jewelry. In addition, the salesmen of BSPJ would illustrate the 
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product detail patiently. Sales person’s friendly attitude towards customers has encouraged purchase 
and repeat purchase. Moreover, in order to promote enterprise image and reputation, the companies 
always organize many different kinds of activities open to public, such as pearl theory seminar, 
dinner gala, product presentation. By doing so, the companies has enhanced its relationship with 
public and also promoted its product. Besides, Beihai pearl enterprises are gradually changing their 
traditional way of doing business and adapting other selling channels, such as postal selling, 
telephone selling and online selling to increase more customers to purchase. Direct marketing 
becomes a more convenient channel for customer to purchase 
   5: Place of BSPJ: The place aspect has an effect on customer loyalty of BSPJ. The reason is that 
most of pearl jewelry stores are located in city urban area and tourist attractions. Those areas all 
features convenient transportation and logistics flow. Convenient store location encourages product 
purchasing and re-purchasing. Besides, most high-end pearl jewelry stores make lots of effort on 
their in-store interior design which embraces fashionable element and is simple design.  
 
Suggestion and Further Research   
      From the research result, researcher suggests that entrepreneur should develop more 
various styles and colors of product, and should pay more attention to relate price to be value in the 
menu pricing, and should develop more creative advertisement rather than promote only the history 
and culture of product. 
            It is recommended to further research to collect data from more other places. Besides, it is 
recommended to further research to collect data from foreign customers besides from Chinese.   
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีศู่นย์บริการรถยนต์โตโยต้าในเขตจังหวดัปทุมธานี                                                                                                                                                    
Customers’ satisfaction toward service of the Toyota Centers  

in Pathumthani province 
                                                                                                                                                          

จันทมิา  สมรรคะบุตร  
 
บทคัดย่อ                                                                                                                                                                                     
 การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ
ความพึงพอใจรวมในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่งใน
การวจิยั คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการศูนยบ์ริการ ฯในเขตจงัหวดัปทุมธานีจ านวน 200 คนโดยใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจงและใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ                                                                                                                                 
 ผลการวจิยัพบวา่ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นการช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร  ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจรวมในการใช้
บริการศูนย ์บริการฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความพึงพอใจดา้นกระบวนการส่งผล
ต่อความพึงพอใจรวมมากท่ีสุดตามดว้ย ดา้นบุคคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 
ค าส าคัญ :   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ความพึงพอใจ  ศูนยบ์ริการรถยนต ์                
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 Abstract     
            This research aims to study the influence of marketing mix on the total satisfaction toward 
service center of Toyota vehicles in the province of Pathumthani. Two hundred samples in this study 
are the consumers who have ever used service from the automobile service centers in Pathumthani.  
The sampling method is purposive sampling and questionnaires are used to collect data. Statistical 
data analysis was mean, standard deviation, and multiple regression analysis.  
            The results showed that customers’ satisfaction toward the marketing mix i.e distribution 
factor, personnel factor, physical environment factor, and processes factor affect overall customers’ 
satisfaction toward service center of Toyota vehicles statistically significant at the 0.05 level. Factor 
that the most influence on overall satisfaction is the process factor followed by personnel factor, 
distribution factor,  and the environmental factor.  
Keywords : Marketing Mix,  Customers Satisfaction , Car Service Center 
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บทน า 
          รถยนตเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการด ารงชีวติของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั นอกจากรถยนตจ์ะเป็น
พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง รถยนตย์งัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ส่วนบุคคลของผูเ้ป็นเจา้ของไดเ้ป็น
อยา่งดี  ในปัจจุบนัจ านวนรถยนตไ์ดเ้พิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  กรมการขนส่งทางบก ( 2557) ไดร้ายงาน
วา่ ณ วนัท่ี31 มีนาคม 2557 มีรถจดทะเบียน (สะสม) ทั้งส้ิน 34,997,233 คนัเพิ่มจากช่วงเดียวกนัในปี 
2556 ร้อยละ5.52 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การขยายตวัของประชากรมีอตัราเพิ่มสูงจึงส่งผลใหร้ะบบการ
บริการขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการรถยนตส่์วนบุคคลมากข้ึน ประกอบ
กบันโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลท าใหป้ริมาณรถยนตเ์พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว   

ปริมาณของรถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนไดส่้งผลต่อการเติบโตของศูนยบ์ริการ
รถยนตเ์ช่นกนั ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ดีนอกจากจะเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั รถยนต ์ยงัเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีผูบ้ริโภคท่ีใช้ในการพิจารณาในการซ้ือรถยนต์ ดังนั้น ศูนย์บริการยนต์จึงต้องค านึงถึงการ
ใหบ้ริการท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ ซ่ึงส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
พึงพอใจ ความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า  
           ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการรับบริการถือวา่มีความส าคญัมาก Lovelock and Wirtz (2007) 
ระบุว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจะมีผลต่อการกลบัมาซ้ือซ ้ าและการบอกต่องานวิจยัหลายช้ินได้
แสดงใหเ้ห็นวา่ ความพึงพอใจมีผลต่อความภกัดีในสินคา้/บริการต่างๆ เช่น ธุรกิจซ้ือมาขายไป (Biong, 
1993) รีสอร์ท (Faullant, Matzler and Fuller, 2008) และธุรกิจร้านอาหารจานด่วน (Pettijohn, Pettijohn 
and Luck, 1997) เป็นตน้ ดงันั้น ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการ ฯ 
นอกจากจะส่งผลต่อการน ารถยนตม์าใชบ้ริการซ ้ า ยงัจะส่งผลต่อการซ้ือรถยนตค์นัต่อไปดว้ย 
           ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจรวมของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อการใหบ้ริการของศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวคือความพึงพอใจต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจรวมในการให้บริการ งานวิจยัน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ท่ีประกอบธุรกิจอยูแ่ลว้สามารถน าขอ้มูลในการวิจยัไป
ใชพ้ฒันาการบริหารธุรกิจและปรับปรุงการบริการของกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิง่ข้ึนในโอกาสต่อๆไป 
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แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการและความพึงพอใจในการ
ให้บริการ  

แนวคิดทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการมีความส าคญัมากต่อนกัการตลาดท่ี
จะจดัรูปแบบส่วนประสมการตลาดบริการต่างๆให้สอดคลอ้งเพื่อจะน าเสนอต่อผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนั
และในอนาคต ปัจจยัทางการตลาด(Marketing Factors)หมายถึงชุดเคร่ืองมือกิจกรรมทางการตลาดท่ี
บริษัทใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมาย(Kotler,2003)ซ่ึงประกอบดว้ย 

         1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ 
ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้ และ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้

         2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า 
( Value ) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น 
การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

         3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( 
Channels ) 

        4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสาร
ให้ผูใ้ช้บริการโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการ
และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

         5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆขององคก์รเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ี
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและสามารถสร้าง
ค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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         6. ด้านลักษณะทางกายภาพของสถานที่ให้บริการ (Physical Evidence) เป็นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้โดยการน าเสนอผา่นลกัษณะทางกายภาพของศูนยบ์ริการและ
ความสนใจแก่ผูรั้บบริการเช่นการตกแต่งสถานบริการ ความสะอาด ความรวดเร็ว เป็นตน้ 

         7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจโดยการน าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของตลาดบริการมาใช้
และมีการวางแผนการน าไปใช้พร้อมศึกษาอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนก็จะมีผลท าให้รูปแบบบริการ
ต่างๆท่ีออกมานั้นมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลอีกทั้งยงัท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมี
ความประทบัใจและเกิดความพึงพอใจอีกดว้ย 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการให้บริการ  
 ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2557) ไดใ้ห้ความหมายของความ
พึงพอใจในการบริการ สามารถจ าแนกเป็น 2 ความหมาย ในความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ (Consumer Satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
ของผูใ้หบ้ริการ  
ความหมายของความพงึพอใจในการบริการ  
  ความหมายของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ตามแนวคิดของนกัการตลาดจะพบนิยามของ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็น 2 นยั คือ  

1.1 ความหมายท่ียึดสถานการณ์การซ้ือเป็นหลกั ให้ความหมายวา่ “ความพึงพอใจเป็นผลท่ี
เกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง” มกัพบใช้ใน
งานวจิยัการตลาดท่ีเนน้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์  

1.2 ความหมายท่ียดึประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกั ให้ความหมายวา่ “ความ
พึงพอใจ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ อย่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการในระยะเวลาหน่ึง” หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ “ความพึงพอใจ หมายถึง 
การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง” อาจกล่าวไดว้า่ความพึงพอใจในการบริการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในสถานการณ์การบริการให้ด าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ หาก
องค์การบริการสามารถสร้างความพึงพอใจในการบริการโดยท าให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการบริการมี
ความรู้สึกในทางบวก อนัเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บจริงในระดบัท่ีสอดคลอ้ง
หรือมากกวา่ส่ิงท่ีคาดหวงัไวใ้นสถานการณ์การบริการท่ีเกิดข้ึนยอ่มก่อใหเ้กิดผลดีต่อกิจการบริการนั้น  
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ความส าคัญของความพงึพอใจในการบริการ เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานบริการ
ข้ึนอยูก่บั กลยทุธ ์การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจใน
บริการท่ีไดรั้บจนติดใจและ กลบัมาใชบ้ริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ตลอดจน
ผูป้ฏิบติังานบริการจึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบใน
เชิงการแข่งขนั ทางการตลาด เพื่อความกา้วหนา้และการเติบโตของธุรกิจบริการอยา่งไม่หยดุย ั้ง และ
ส่งผลใหส้ังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนจึงกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจมีความส าคญัต่อผูใ้หบ้ริการ
และผูรั้บบริการ 

1 ความส าคญัต่อผูใ้ห้บริการ องค์การบริการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความถึงพอใจต่อการบริการ 
ดงัน้ี  

1.1 ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของการบริการผูบ้ริหารการ
บริการและผูป้ฏิบติังานบริการจ าเป็นตอ้ง ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการและ
ลกัษณะของการน าเสนอ บริการท่ีลูกคา้ช่ืนชอบ เพราะขอ้มูลดงักล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมิน
ความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณสมบติัของการบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ และวธีิการ
ตอบสนองความตอ้งการแต่ละอยา่งในลกัษณะท่ีลูกคา้ปรารถนาซ่ึงเป็นผลดีต่อผูใ้หบ้ริการในอนัท่ีจะ
ตระหนกัถึงความคาดหวงัของผูรั้บบริการและสามารถสนองตอบบริการท่ีตรงกบัลกัษณะและรูปแบบ
ท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไว ้ไดจ้ริง  

1.2 ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการ
หากกิจการใดน าเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการตามความคาดหวงัของ ลูกคา้ ก็ยอ่ม
ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้นและมีแนวโนม้จะใชบ้ริการซ ้ าอีกต่อ ๆไป คุณภาพของ
การบริการท่ีจะท าใหลู้กคา้พึงพอใจข้ึนอยูก่บัลกัษณะการบริการท่ี ปรากฏใหเ้ห็น (ไดแ้ก่ สถานท่ี 
อุปกรณ์เคร่ืองใช ้และบุคลิกลกัษณะของพนกังานบริการ) ความน่าเช่ือถือไวว้างใจของการบริการ 
ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการดว้ยความเช่ือมัน่และความ
เขา้ใจต่อผูอ่ื้น  

1.3 ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นตวัช้ีคุณภาพและความส าเร็จของงาน
บริการการใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการ และความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น
ไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ การสร้างความพึงพอใจในงานให้กบัผูป้ฏิบติังานบริการ
ยอ่มทาใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ
อนัจะน ามาซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และส่งผลให้กิจการบริการ
ประสบความส าเร็จในท่ีสุด  
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2. ความส าคญัต่อผูรั้บบริการ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
2.1 ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชีวติท่ีดี เม่ือองคก์ารบริการ

ตระหนกัถึงความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ ก็จะพยายามคน้หาปัจจยัท่ีก าหนดความพึงพอใจ
ของลูกคา้ส าหรับน าเสนอบริการท่ี เหมาะสม เพื่อการแข่งขนัแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการ 
ผูรั้บบริการยอ่มไดรั้บการบริการทีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการท่ีตนคาด หวงัไวไ้ด ้การ
ด าเนินชีวติท่ีตอ้งพึ่งพาการบริการในหลาย ๆ สถานการณ์ทุกวนัน้ียอ่มนาไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติท่ี
ดีตามไปดว้ย เพราะการบริการหลายดา้นช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการตอบสนองความ 
ตอ้งการของบุคคลดว้ยตนเอง  

2.2 ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการช่วยพฒันาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ
บริการงานเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อชีวติของคนเราเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงรายไดใ้นการด ารงชีวิตและการแสดงออก
ถึงความสามารถในการท างานใหส้าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เป็นท่ียอมรับวา่ความพึงพอใจในงานมีผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงานในแต่ละองคก์าร ในอาชีพบริการก็เช่นเดียวกนั เม่ือองคก์าร
บริการใหค้วามส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจในงานใหก้บัผูป้ฏิบติังานบริการทั้งในดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ค่าตอบแทน สวสัดิการและความกา้วหนา้ในชีวิตการงาน พนกังานบริการ
ก็ยอ่มทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ ใหก้า้วหนา้ ยิง่ ๆข้ึนไป ในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ให ้ใชบ้ริการต่อ ๆไปท าให้
อาชีพบริการเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการบริการจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นผลจากการท่ีผูใ้หบ้ริการใหค้วามส าคญั
และเอาใจใส่ในการบริการจนเป็นท่ีพึงพอใจต่อผูรั้บบริการโดยการบริการตอ้งเป็นการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและจ าเป็อยา่งยิง่ท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งมีมาตรฐานและตอ้งพฒันาคุณภาพของการบริการและ
การดาเนินงานบริการให้ดียิง่ข้ึนเพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อผูรั้บบริการ  
 
ความพงึพอใจของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริการ  
ความส าคญัในการบริการก็คือความพึงพอใจท่ีลูกคา้หรือผูรั้บบริการมีต่อการบริการนัน่คือ การท่ีลูกคา้
ไดรั้บการบริการจากผูใ้หบ้ริการตามความตอ้งการของผูรั้บบริการโดยประเมินจาก คุณภาพการ
ปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความเตม็
ใจความตั้งใจของผูใ้หบ้ริการต่อการบริการ เพราะเม่ือผูป้ฏิบติังานบริการมีความรู้สึกดีต่องานท่ี
รับผดิชอบก็ยอ่มจะปฏิบติังานการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจอยา่งเตม็ความสามารถซ่ึงส่งผลให้
ผูรั้บบริการพึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บ  
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 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกใน
ทางบวกของผูรั้บบริการต่อการบริการ อนัเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ
ในการบริการกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัว่าจะได้รับจากการบริการในแต่ละสถานการณ์ของการ
บริการท่ีเกิดข้ึนซ่ึงความรู้สึกน้ีสามารถแปรเปล่ียนไดห้ลายระดบัตามปัจจยัแวดลอ้มและเง่ือนไขของ
การบริการในแต่ละคร้ังได ้ 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีปัจจยัส าคญั ๆ ดงัน้ี  
1.1 ผลิตภณัฑ์บริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บบริการท่ีมี

ลกัษณะคุณภาพและระดบัการให้บริการตรงกบัความตอ้งการความเอาใจใส่ขององคก์ารบริการในการ
ออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยความสนใจในรายละเอียดของส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใชใ้นชีวิตประจ าวนั วิธีการใช้
หรือสถานการณ์ท่ีลูกคา้ใช้สินคา้หรือบริการแต่ละอย่างและค านึงถึงคุณภาพของการน าเสนอบริการ
เป็นส่วนส าคญัยิง่ในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  

1.2 ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยู่กับราคาค่าบริการท่ี
ผูรั้บบริการยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจท่ีจะจ่าย 
(Willingness to pay) ของผูรั้บบริการทั้งน้ีเจคติของผูรั้บบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการ กบัคุณภาพของ
การบริการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการท่ีมี
ราคาสูงเป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูง ในขณะท่ีลูกคา้บางคนจะพิจารณาราคาค่าบริการตาม
ลกัษณะความยากง่ายของการใหบ้ริการ เป็นตน้  

1.3 สถานท่ีบริการการเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือลูกคา้มีความตอ้งการยอ่มก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้งและการกระจายสถานท่ีบริการให้ทัว่ถึงเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ ลูกคา้ จึงเป็นเร่ืองส าคญั  

1.4 การส่งเสริมแนะบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บริการเกิดข้ึนไดจ้ากการไดย้ิน
ขอ้มูลข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวกซ่ึงหากตรงกบัความเช่ือ
ท่ีมีอยูก่็จะรู้สึกดีกบับริการดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการบริการตามมาได ้ 

1.5 ผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการ  ผูบ้ริหารการบริการและผูป้ฏิบติังานบริการ ลว้นเป็น
บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการให้ผูรั้บบริการเกิด ความพึงพอใจทั้งส้ิน ผูบ้ริหารการ
บริการท่ีวางนโยบายการบริการโดยค านึงถึงความสาคญัของลูกคา้เป็นหลกั  ย่อมสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจไดง่้าย เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานบริการหรือพนกังาน
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บริการท่ีตระหนกัถึงลูกคา้เป็น ส าคญั จะแสดงพฤติกรรมการบริการ และสนองบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ
ดว้ยความสนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ย จิตส านึกของการบริการ  

1.6 สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ลูกคา้มกัจะช่ืนชมสภาพแวดลอ้มของการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบอาคาร สถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสรร การ
จดัแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วนตลอดจนการออกแบบวสัดุเคร่ืองใชใ้นงานบริการ  

1.7 กระบวนการบริการวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคญั
ในการสร้างความพึงพอใจ ให้กบัลูกคา้ ประสิทธิภาพของการจดัการระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบติังานบริการแก่ลูกคา้ มีความคล่องตวัและสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งมี
คุณภาพ  
                กุลธน ธนาพงศธร (2528) เสนอวา่หลกัการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 1) หลกัความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่กล่าวถือประโยชน์และบริการท่ีองคก์รจดัให้นั้น จะตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจดัให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 2) 
หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ตอ้งด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 3) หลกั
ความเสมอภาค บริการนั้นตอ้งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัไม่มีการใชสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคล
ใดบุคคลหน่ึงในลกัษณะแตกต่างจากคนอ่ืนๆ 4) หลกัความประหยดั ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชไ้ปในการบริการ
ตอ้งไม่มากจนเกินกว่าผลท่ีไดรั้บ 5) หลกัความสะดวก ตอ้งเป็นไปตามลกัษณะทีปฏิบติัไดง่้ายและ
สะดวกสบายส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั และไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากให้แก่ผูใ้ช้บริการหรือ
ผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป 

 
กรอบแนวความคิดการวจัิย 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของศูนย์
รถยนตโ์ตโยตา้มีกรอบแนวคิดของการศึกษาดงัน้ี 
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             ตวัแปรตน้                                                                                                      ตวัแปรตาม  
     (Independent Variables)                              (Dependent  Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 วจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจรวมในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการท่ี ศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี   
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1.กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               ประชากรในการศึกษาน้ีคือ ผูท่ี้เคยใช้บริการของศูนย์รถยนต์โตโยต้าในจังหวดั
ปทุมธานี ภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์  G Power 3.16 โดยโปรแกรมดงักล่าวจะเป็นการก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยอา้งอิงกบัสถิติ
ท่ีเลือกใชใ้นการแปลผลการวจิยัโดยในงานวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ก าหนดให้ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) มีขนาดกลางเท่ากบั 0.15 (นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2555 : 76) ค่าแอลฟ่า = 0.05 และค่าเบตา้ = 0.80 ตวัแปรท านายมีจ านวน 7 ตวัแปร ผลการ
ค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งต ่าเท่ากบั 103 คน อยา่งไรก็ตามการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มูล 200 
ชุด เน่ืองจากค่าขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากโปรแกรม G*Power เป็นค่าท่ีไดผ้ลในทางสถิติ แต่เพื่อให้มี
นยัส าคญัทางธุรกิจจึงตอ้งมีการปรับขนาดกลุ่มตวัอยา่งให้เหมาะสมกบังานวิจยัเพื่อให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2555 : 83) 

  ปัจจยัสว่นประสมทางกาตลาดบริการ      
ด้านบริการ     
ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

ด้านสง่เสริมการตลาด 

ด้านบคุลากร 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านกระบวนการ 
 

ด้านกระบวนการ 

                                                                                                                               

 

ความพงึพอใจในการใช้บริการ 
ของศนูย์รถยนต์ โตโยต้า 
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                  ส าหรับวิธีการสุ่มตวัอยา่งวิจยัน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบั
ผูท่ี้เคยใชบ้ริการท่ีศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี   

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 3ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 5 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพและระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
  ส่วนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของศูนยบ์ริการฯ 
จ านวน 28 ขอ้ ครอบคลุม ดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการให้บริการโดยใช้มาตรวดัแบบประเมินค่า 5 
ระดบั ( 1 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  ,5 = พึงพอใจมากท่ีสุด) 
 ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจรวมในการใหบ้ริการของศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้มีค าถามรวม 12 ขอ้ โดย
ใชม้าตรวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (1 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด, 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด)  
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไดท้  าการทดสอบเบ้ืองตน้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ราย ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคของรายตวัแปรและมิติ มากกวา่ 0 .70 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
(Haired et al., 1997) 

3.การวเิคราะห์ทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) โดยวธีิ Enter ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สรุปผลการวจัิย                                                                                                                                                      
 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 200 คนผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 95 คน 
(47.5% )ส่วนเพศหญิงจ านวน 105 คน ( 52.5%) ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งอายุ 18-25ปี (39.5%) การศึกษา
อยูร่ะดบัปริญญาตรี(70.5%) มีอาชีพเป็นนกัศึกษา(36%) เม่ือพิจารณารายไดต่้อเดือนพบวา่ส่วนใหญ่มี
รายไดร้ะหวา่ง10,001 -20,000บาท (33% )ตามดว้ย 20,001 – 30,000 (19%) 
 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์รถยนต์โตโยต้าโดยภาพรวมและจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ตารางที่1 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับความความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์รถยนต์โตโยต้า 

                        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                                      X        S.D ระดับความพงึ
พอใจ 

ด้านบริการ 
1.ช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ 
2.คุณภาพการใหบ้ริการ 
3.ความคุม้ค่าของการใหบ้ริการ 
4.ความทนัสมยัของการบริการ 
5.การออกแบบการบริการ 
6.มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของการบริการ 
7.ความหลากหลายของการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

3.99 
4.12 
3.93 
4.09 
3.94 
3.91 
3.90 
4.02 

0.810 
0.842 
0.833 
0.796 
0.818 
0.869 
0.814 
0.782 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้านราคา 
1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการ 
2.ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัศูนยบ์ริการรถประเภทเดียวกนั 
3.ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

3.88 
3.88 
3.88 
3.89 

0.718 
0.808 
0.799 
0.869 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1.มีจ านวนศูนยบ์ริการรถยนต์ให้เลือกบริการเป็นจ านวน
มาก 
2.ความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ 
3.ท่ีจอดรถเพียงพอ 

4.00 
4.12 
4.00 
3.90 

0.672 
0.798 
0.833 
0.847 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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                        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                                      X        S.D ระดับความพงึ
พอใจ 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
1.มีการจดัท าการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง 
2.ความน่าสนใจของการส่งเสริมการขาย 
3.มีการประชาสัมพนัธ์หลายช่องทาง 
4.มีการจดัแสดงสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆ 
5.การรับประกนัหลงัการขาย 

3.82 
3.85 
3.78 
3.80 
3.83 
3.86 

0.613 
0.775 
0.773 
0.787 
0.809 
0.863 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ด้านบุคลากร 
1.ความมีอธัยาศยัของพนกังาน 
2.ความรู้ความสามารถของพนกังานใหบ้ริการ 
3.การใหข้อ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัสมรรถภาพรถยนต ์
4.บริการรวดเร็วและนดัหมายตรงเวลา 
5.มีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ และบริการดว้ยความสุภาพ 
6.ความสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
3.81 
3.75 
3.72 
3.83 
3.81 
3.93 
3.85 

 
0.646 
0.747 
0.766 
0.773 
0.861 
0.842 
0.865 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
1.ส่ิงอ านวยความสะดวกทนัสมยั 
2.ความสะอาดของศูนยบ์ริการ ฯ 
3.มีป้ายบอกขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
4.หอ้งรับรองลูกคา้มีการตกแต่งอยา่งสวยงาม 

 
3.79 
3.75 
3.86 
3.74 
3.81 

 
0.682 
0.873 
0.808 
0.851 
0.794 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้านกระบวนการ 
1.การเจรจาปิดการขาย 
2.กระบวนการส่งมอบ 
3.การแนะน าการใชร้ถ 
4.การติดตามหลงัการบริการ 
5.การบริการใหต้ามล าดบัก่อนหลงั 
6.ไดรั้บบริการตรงตามความตอ้งการ 

3.82 
3.78 
3.86 
3.79 
3.80 
3.76 
3.83 

0.593 
0.710 
0.695 
0.947 
0.796 
0.712 
0.796 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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                        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                                      X        S.D ระดับความพงึ
พอใจ 

7.การรับบริการท่ีได้ รับสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
ครบถว้น 

3.88 0.877 มาก 

ความพงึพอใจรวม 3.89 0.725 มาก 
 
          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1พบวา่ผูใ้ชบ้ริการของศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้มีความพึงพอใจรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจรายดา้นพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ
ศูนยบ์ริการ ฯ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบริการ ดา้นราคาดา้นกระบวนการ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ตารางที่2 แสดง อิทธิพลของความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจรวมในการให้บริการของศูนย์รถยนต์โตโยต้า จังหวดัปทุมธานี 

                       ปัจจยั                                           ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้     
                                                                         B            S.E.                 β                  t                Sig 

                       ค่าคงท่ี                                    0.501         0.201               -            2.493            0.014         
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด                   
1.ดา้นบริการ                       0.094         0.053              0.107              1.786             0.076 
2.ดา้นราคา                 0.006         0.044             0.008                 0.138            0.896 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย            0.113        0.048              0.139             2.356*          0.020    
4.ดา้นส่งเสริมการตลาด              - 0.010         0.057           - 0.011             – 0.168             0.866  
5.ดา้นบุคคลากร                 0.140         0.058              0.167               2.419*           0.017 
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ              0.103          0.049              0.129               2.094*          0.038 
7.ดา้นกระบวนการ                           0.40           0.062              0.443               6.462*           0.000
หมายเหตุ  F = 43.936,  R = 0.792       R  Square = 0.627      Adjusted R Square   =   0.613    *p < 
0.05 
                จากตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุดว้ยวิธี Enter พบวา่ ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจรวม
ในการใหบ้ริการของศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (F = 43.936 และค่า Sig. 
= .000)  โดยความพึงพอใจต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจรวมในการให้บริการของ
ศูนยบ์ริการ ฯ ไดร้้อยละ 61.30 (Adjust R2 = 0.613)  ท่ีเหลืออีกร้อยละ 38.7 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ไดน้ ามาพิจารณา 
         เม่ือทดสอบนัยส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทุกตวั พบว่าความพึง
พอใจต่อดา้นกระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจรวมในการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการ ฯ มาก
ท่ีสุด (β =0.443, Sig. = 0.00) ตามดว้ย ดา้นบุคคลากร (β =0.167, Sig. = 0.017) ดา้นช่องทางการ
จ าหน่าย (β =0.139,  Sig. = 0.020)  และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (β = .129 Sig. = 0.038) ส าหรับตวั
แปรท่ีเหลือไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจรวมในการใหบ้ริการของศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัพบวา่ความพึงพอใจต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ  ส่งผลต่อความพึงพอใจรวมในการให้บริการของศูนย์
รถยนตโ์ตโยตา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุมนสัสา ดนตรีไทย (2548) ได้
ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการซ่อม
รถยนตโ์ตโยตา้ เขตนนทบุรีพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ การบริการ ราคา สถานท่ี 
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี Brito, 
Aguilar and L. Brito  (2007) ไดพ้บวา่ ปัจจยัหลกั 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยบ์ริการ
รถยนตข์องผูใ้ช้บริการท่ีประเทศ บราซิล คือ กระบวนการให้บริการ ความรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการ
และ ลกัษณะทางกายภาพท่ีจบัตอ้งได ้ นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัระบุวา่ ความถูกตอ้งของการให้บริการ 
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดของศูนยบ์ริการรถยนต์ ซ่ึงส่วนหน่ึงของความถูกตอ้งในการให้บริการ
จะมาจากการมีกระบวนการให้บริการท่ีดี มีมาตรฐาน  การส่งมอบบริการจะดีไม่ได้ ถ้าปราศจาก
กระบวนการผลิตบริการท่ีดี  
 ส าหรับช่องทางการจ าหน่าย Kotler (2003)ไดก้ล่าววา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของ
ลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง ( Location ) 
และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) หรืออาจจะอธิบายในบริบทของบริการไดว้า่ การใช้
บริการศูนยบ์ริการรถยนตน์ั้น จดัเป็นบริการประเภท  possession service processing (Lovelock and 
Wirtz, 2007)  ในขณะท่ีศูนยบ์ริการก าลงัให้บริการกบัส่ิงของ คือรถยนต์ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรอการ
ให้บริการ ณ สถานท่ีของศูนย์บริการ ฯ ดังนั้น บรรยากาศส่ิงแวดล้อมภายในสถานท่ี จึงเป็นส่ิงท่ี
ผูใ้ช้บริการไดส้ัมผสั (contact point) ตลอดของเวลาการให้บริการดงันั้น ความพึงพอใจในดา้นน้ีจึง
ส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวม 
            ส่วนในดา้นบุคคล หรือพนกังานผูใ้ห้บริการ ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ี
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้าง
ค่านิยมใหก้บัองคก์ร ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพให้กบัผูใ้ช้บริการโดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการ
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ใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพ
อ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  ในดา้นกระบวนการ
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
เพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

ผลการวิจัยยงัพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการ  ด้านราคา ด้านส่งเสริม
การตลาด ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสุมนสัสา ดนตรีไทย (2548) ซ่ึงอาจเป็นเพราะในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็น
รถยนต์ยี่ห้อใดก็ตามผูบ้ริหารจะตระหนักถึงความส าคญัในการให้บริการและจะมีราคามาตรฐาน
ใกลเ้คียงกนัรวมถึงการส่งเสริมการตลาดในช่องทางคล้ายๆกนัเพราะการให้บริการหลงัการขายเป็น
ปัจจยัหลกัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต ์

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยั ศูนย์บริการรถยนต์โตโยตา้ ท่ีจงัหวดัปทุมธานี  ควรให้ความส าคญัในเร่ือง 
กระบวนการให้บริการ บุคลากรให้บริการ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นลกัษณะทางกายภาพเพราะ
ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อความพึงพอใจรวมของผูใ้ช้บริการ เช่น การน าเทคโนโลยีท่ีแจง้ให้ผูใ้ช้บริการ
ทราบถึงความคืบหนา้ในการใหบ้ริการผา่นทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรศพัทมื์อถือ เป็นการลดขั้นตอนใน
การโทรมาสอบถามถึงความคืบหน้า ของการบริการ รวมถึงมีแนวคิดในการสร้าง โปรแกรมการ
ให้บริการท่ีมีระยะก าหนดเหมือนกบัการให้บริการโทรศพัท์มือถือ หรือ การมีห้องรับรองท่ีเพียงพอ
ในช่วงท่ีลูกคา้เขา้มารับบริการหนาแน่นพร้อมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกในขณะท่ีลูกคา้รอรับรถ มี
การสอบถามความพึงพอใจในการเขา้รับบริการหรือไหนท่ีควรปรับปรุงซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงคือการพฒันาความรู้ของช่างในศูนยบ์ริการ เน่ืองจากใน
อนาคตการแข่งขนัดา้นการบริการจะสูงข้ึนมาก   
 ส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการ เช่น ภาพลกัษณ์ของศูนยฯ์  ประสบการณ์การใชบ้ริการ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต ์เป็น
ตน้  
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน  
สาขาพทุธมณฑลสาย 4 

Satisfaction of Customers towards the Service at Amazon Coffee shop  
 Puttamonthon Sai 4 

 
เพญ็นภา  ล า้เลิศ 

 
บทคัดย่อ 
               การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ใช้บริการร้าน
กาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4  รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเม
ซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขา
พุทธมณฑลสาย 4กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธ
มณฑลสาย 4 จ  านวน 400 ตวัอยา่งเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผล
การทดสอบสมมติฐานใช ้สถิติไคสแควร์ 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 20 – 
30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 
10,000 - 20,000 บาท และส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 2 – 4 คนบุคคลท่ีไปใช้บริการ
ร่วมคือ ครอบครัว ความถ่ีในการใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ 2 – 4 คร้ังประเภทอาหารท่ี
ผูใ้ช้บริการชอบทานมากท่ีสุด คือ เคร่ืองด่ืมเย็น วนัท่ีผูใ้ช้บริการนิยมไปมากท่ีสุด คือ วนัจนัทร์ 
ช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมไปมากท่ีสุด คือ 08.00 – 10.00 น. ระยะเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือ นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  

 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการยงัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านกาแฟอเม

ซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4อยู่ในระดับมาก โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้าน
บุคลากร รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นการบริการ
และดา้นราคา การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  
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นอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมดว้ย ความถ่ีท่ี
ไปใชบ้ริการประเภทอาหารวนัท่ีนิยมไปใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการและระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

612

DP
U



Abstract 
The objectives of this study are to explore the demographic of consumers’ service, 

service behavior and service satisfaction of Café Amazon Coffee Shop at Phuttamonthon Sai 4. 
The samples used for this study are 400 consumers servicing of Café Amazon Coffee Shop at 
Phuttamonthon Sai 4. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as 
frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. Chi-square test was used for 
hypothesis testing. 

The results findings showed that most consumers are females, aged between 20-30 years, 
single, hold bachelor’s degree, worked in private companies, earned between 10,000-20,000 Baht 
per month and 2-4 members in family. They consume with their family. The service frequency is 
2-4 times. Most of them like cold drinks. They prefer to go on Monday between 8:00-10:00 AM 
and spend less than 1 hour. 
 

In addition, the researcher found that overall of customer satisfaction of Café Amazon 
Coffee Shop at Phuttamonthon Sai 4 was high level. The highest satisfaction was people. 
Secondly, it was physical evidence. The lowest satisfaction was the service and price. Hypothesis 
testing revealed that demographic of gender, age, marital status, occupation, level of education, 
income per month and member in family are associated with consumers’ service satisfaction of 
Café Amazon Coffee Shop at Phuttamonthon Sai 4. In addition, the researcher found that service 
behavior – people who consume with, the service frequency, kind of drink, date of time spent, 
time spent and period of time spent are associated with consumers’ service satisfaction of Café 
Amazon Coffee Shop at Phuttamonthon Sai 4. 
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บทน า 
  กาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีกล่ินและรสเป็นเอกลักษณ์ และเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทัว่โลก

จ านวนมากมาชา้นาน ถึงแมว้า่กาแฟจะไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทยแต่กาแฟก็
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยรู้จกัและบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ต ่ากวา่ 150 ปีแลว้โดยในประเทศไทยมี
การปลูกกาแฟหลายพนัธ์ุมีการพฒันาวิธีการน ากาแฟมาผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมในลกัษณะต่างๆและมี
รสนิยมการบริโภคกาแฟท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น โอเล้ียง กาแฟเยน็ หรือกาแฟโบราณท่ีใชถุ้ง
กาแฟชงซ่ึงแตกต่างไปจากรสนิยมของต่างชาติท่ีนิยมบริโภคกาแฟกันอย่างแพร่หลายอย่าง
สหรัฐอเมริกาหรือยโุรป เป็นตน้ 

ปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงผูป้ระกอบการขนาดย่อมมีการ
ปรับปรุงธุรกิจของตนเองรวมทั้งมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาอีกเป็นจ านวนมากถึงแมก้าแฟจะ
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ  าหน่ายและเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยมาเป็น เวลานานแต่ลกัษณะความนิยมและ
พฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทย จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากชาวต่างประเทศ ในช่วง 2-
3 ปีท่ีผา่นมา ตลาดผลิตภณัฑก์าแฟมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั 
คาดการณ์ว่ามูลค่าผลิตภณัฑ์กาแฟในปี 2548 เท่ากบั 21,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีเติบโต
มากกวา่ 100 เปอร์เซ็นต ์นบัจากปี 2545 และมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 10 โดยแยกเป็นกาแฟผง
ส าเร็จรูป 9,300 ลา้นบาท กาแฟกระป๋อง 7,000 ลา้นบาท และร้านกาแฟพรีเม่ียม 4,700 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเฉพาะร้านกาแฟพรีเม่ียม จะเห็นไดว้า่ ปริมาณการขายเพิ่มข้ึนอย่างต ่า 500 
ลา้นบาทต่อปี เร่ิมจาก 3,000 ลา้นบาทในปี 2545 เพิ่มข้ึนเป็น 3,500 ลา้นบาทในปี 2546 ขยบัเป็น 
4,000 ลา้นบาทในปี 2547 ท่ีผา่นมา และคาดการณ์วา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 4,700 ลา้นบาทภายในปี 2548 
เน่ืองมาจากปริมาณร้านกาแฟพรีเม่ียมท่ีเปิดตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และผูบ้ริโภคหนัมาด่ืมกาแฟคัว่
บดแทนกาแฟผงส าเร็จรูปมากข้ึน ความนิยมในร้านกาแฟพรีเม่ียมส่งผลให้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรง
มากข้ึนโดยเฉพาะในด้านช่องทางการจ าหน่ายซ่ึงส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการในพื้นท่ีร้านค้า
สมยัใหม่หรือ Modern Trade ไม่วา่จะเป็นห้างสรรพสินคา้ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดิสเคาน์ทสโตร์ ท าให้
เกิดการแยง่พื้นท่ีท าเลดี ท าใหต้น้ทุนในการขยายสาขาแต่ละแห่งเพิ่มสูงข้ึน ทางผูป้ระกอบการปรับ
กลยทุธ์โดยการเนน้ความหลากหลายและสร้างความแตกต่างโดยขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ี
ท่ีมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยท าเลนอกร้านค้าสมยัใหม่ท่ีน่าสนใจ คือ ป๊ัมน ้ ามนั โรงภาพยนตร์ 
รถไฟฟ้า ศูนยแ์สดงสินคา้ ร้านหนังสือ โรงพยาบาล สถานออกก าลงักาย สถานีรถไฟฟ้าและท่า
อากาศยาน  
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4  เพื่อใหท้ราบถึงเหตุผลและความพึงพอใจใน
การเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน ผลวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน ท่ีสาขาพุทธมณฑล
สาย 4 มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรร่วม และตวัแปรตาม เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. ตวัแปรต้น 

   สถานภาพส่วนบุคคล 
1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 สถานภาพ 

1.4 อาชีพ 

1.5 ระดบัการศึกษา 
1.6 ระดบัรายไดต้่อเดือน 

1.7 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

          2. ตวัแปรร่วม 

    พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
2.1 บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมดว้ย 
2.2 ความถ่ีท่ีไปใชบ้ริการ 
2.3 ประเภทอาหารท่ีบริโภค 
2.4 วนัท่ีนิยมไปใชบ้ริการ 
2.5 ช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการ 
2.6 ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 

              3. ตวัแปรตาม 

      ความพงึพอใจของผู้บริโภค 
3.1 ดา้นคุณภาพการบริการ 
3.2 ดา้นราคาค่าอาหาร 
3.3 ดา้นสถานท่ี 

3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3.5 ดา้นบุคลากร 
3.6 ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 
3.7 ดา้นลกัษณะภายนอก 
3.8 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยรวม 

615

DP
U



ทฤษฎกีารวจัิย 
 ทฤษฎีการวิจยั เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s (Marketing 

Mix) 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 5 แนวคิดการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mixes) ( 7P’s) 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้
ท่ีธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ 2550:35-36 ) ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 7 ประการ หรือ 7P’s คือ  

 1. ผลิตภัณฑ์  (Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายผลิตภณัฑ์โดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และ
สัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย  

 2. ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ หรือหมายถึง คุณค่า
ผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของ
ลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์
นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

 3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ ช่องทางหรือสถานท่ีท่ีในการจดัจ าหน่าย
สินคา้และบริการ ซ่ึงประกอบ การขนส่ง การคลงัสินคา้ และสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้   

 4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ ( Persuade) ให้เกิดความ
ตอ้งการ  

5. บุคลากร (People) จะมองในส่วนของพนักงานในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา 
มารยาท การแต่งกาย สีหนา้ ท่าทางท่ีอ่อนนอ้ม 

 6. กระบวนการการให้บริการ (Process) จะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตของธุรกิจบริการ 
ซ่ึงก็คือ กระบวนการ/ขั้นตอน/ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยค านึงถึงความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา้  
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 7. ลักษณะทางกายภาพภายนอก (Physical Evidence) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีสัมผสั
จับต้องได้ของการให้บริการและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ของพื้นท่ีให้บริการ ซ่ึงจะมีผลต่อความ
ประทบัใจของลูกคา้ เช่น การมีป้ายโฆษณาติดอยูห่นา้ร้านในต าแหน่งท่ีโดดเด่น เป็นตน้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อส ารวจประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน ท่ีสาขาพุทธมณฑลสาย 4 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน ท่ีสาขาพุทธมณฑลสาย 4 
 3. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจ
ใชบ้ริการร้าน 
                   กาแฟอเมซอนท่ีสาขาพุทธมณฑลสาย 4 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟอเม
ซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 โดยแบ่งการวิจยัตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 7 รูปแบบ  
คือ  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคาค่าบริการ  ด้านสถานท่ีการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพภายนอก   ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.  วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          

 
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 
4  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑล
สาย 4 จ านวน 400 คน และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยเก็บขอ้มูล
แบบสอบถามจากผูท่ี้ใช้บริการท่ี ร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 เม่ือผูว้ิจยัได้สร้าง
แบบสอบถาม และท าการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง และเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อย
แลว้ ไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ช่วย
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ใช้
วเิคราะห์ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธ
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มณฑลสาย 4 ใชค้่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน เพื่ออธิบายใหท้ราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้
บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 โดยใช้ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานจะใชค้วบคู่
กบัค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มูล ใชส้ถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One-way analysis of Variances ) และไคสแควร์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส าหรับผล
การศึกษา เสนอตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  
                    กลุ่มตวัอยา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วงกลุ่ม 20 – 30 ปี มี
สถานภาพโสด ซ่ึงมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือรับจา้ง มีรายได้
ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท และส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 2 – 4 คน 
2. ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 
                         บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมกบักลุ่มตวัอยา่งคือ ครอบครัว จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.6 รองลงมาคือ เพื่อน จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และบุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมกบั
กลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดคือ เพื่อนร่วมงาน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ความถ่ีในการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 ต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการ 2 – 4 คร้ัง ต่อเดือน 
จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาใชบ้ริการ 1 คร้ัง ต่อเดือน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.0 และใชบ้ริการนอ้ยสุด คือ มากกวา่ 6 คร้ังต่อเดือน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
                   ประเภทอาหารท่ีผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 ชอบทานมาก
ท่ีสุด คือ เคร่ืองด่ืมเยน็ จ  านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมา คือ เคร่ืองด่ืมป่ัน จ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และประเภทอาหารท่ีผูใ้ชบ้ริการช่ืนชอบน้อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.8 วนัท่ีผูใ้ช้บริการนิยมไปใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 
มากท่ีสุด คือ วนัจนัทร์ จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ วนัพุธ จ านวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.9 ใช้บริการน้อยท่ีสุด คือ วนัอาทิตย ์จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  ช่วงเวลาท่ี
ผูใ้ช้บริการ นิยมไปใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 มากท่ีสุด คือ 08.00 – 
10.00 น. จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 12.01 – 14.00 น. จ านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 และช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการ ไปใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ 18.01 – 20.00 น. จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ระยะเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการ ร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 เขา้ใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมา คือ 1 -2 ชั่วโมง 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และใชบ้ริการมากกวา่ 3 ชัว่โมง นอ้ยท่ีสุด จ านวน 7 คน โดยคิด
เป็นร้อยละ 1.7 
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3.  ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 
4 ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 
              ปัจจยัดา้นการบริการโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  �̅� = 3.71 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ปัจจยัดา้นการบริการ ในระดบัมากทั้งหมด 8 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ
ของพนกังานท่ีให้บริการ ( �̅� = 3.80 ) และ บุคลิกภาพของพนกังานท่ีให้บริการ ( �̅� = 3.80 ) ส่วน
ปัจจยัดา้นการบริการ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้ (�̅�= 3.58) 
ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นราคาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 3.71 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ปัจจยั
ดา้นราคา ในระดบัมากทั้งหมด 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาอาหารท่ี
ชดัเจน( �̅� = 4.06 ) และ ปัจจยัดา้นการราคา ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของราคากบั
ปริมาณของอาหาร ( �̅� = 3.54 ) ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 3.73 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ปัจจยัด้านสถานท่ี ในระดับมากทั้งหมด 5 ข้อ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สถานท่ีตั้ ง
สะดวกต่อการมาใชบ้ริการ ( �̅� = 3.83 ) รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย ( �̅� = 3.82 ) 
ส่วนปัจจยัดา้นสถานท่ี ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ พื้นท่ีในการใหบ้ริการ( �̅� = 3.57 ) ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 3.73 ) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมากทั้งหมด 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ บตัรสะสมแตม้( �̅� = 3.70 ) รองลงมาคือ ลุน้ชิงโชคท่องเท่ียวเม่ือซ้ือสินคา้ตามเง่ือนไข  
( �̅� = 3.62 ) ส่วนปัจจยัดา้นการบริการ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ บตัรส่วนลดพิเศษ ( �̅� = 3.49 ) 
ตามล าดบั 
           ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 3.86 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ปัจจยัด้านบุคลากรในระดบัมากทั้งหมด 4 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ มารยาทของ
พนกังาน ( �̅� = 3.98 ) รองลงมาคือ การแต่งกายของพนกังาน ( �̅� = 3.95 ) ส่วนปัจจยัดา้นบุคลากร 
ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การช่วยเหลือและแกปั้ญหา ( �̅� = 3.78 ) ตามล าดบั 
           ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 3.74 ) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการการให้บริการในระดบัมากทั้งหมด 2 ข้อ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ บริการไดม้าตราฐานตรงใจ ( �̅� = 3.75 ) รองลงมาคือ บริการรวดเร็ว 
( �̅� = 3.74 ) ตามล าดบั  
         ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 3.79 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพในระดบัมากทั้งหมด 6 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มี
ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ชดัเจน ( �̅� = 3.89 ) รองลงมาคือ การตกแต่งร้าน ( �̅� = 3.85 ) ส่วนปัจจยั
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ดา้นลกัษณะกายภาพ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีท่ีนัง่ส าหรับรอต่อคิวเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ ( �̅� 
= 3.59 ) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 
ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นท่ีส าคญัท่ีพบจากการศึกษามาอภิปราย ดงัน้ี 
        ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก ร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 มีคุณภาพในการ
ให้บริการท่ีเป็นมาตราฐานเดียวกนั คือ  บุคลิกภาพของพนกังานท่ีให้บริการ มีมารยาทท่ีเรียบร้อย 
พูดจาสุภาพ แต่งการเรียบร้อย บริการไดต้รงใจ รวดเร็ว และ ร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑล
สาย 4 มีการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีชดัเจน สถานท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ 
และ มีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับผูท่ี้มาใชบ้ริการ มีป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆชดัเจน  
       ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ และ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 โดยรวม ทั้งดา้นอาหาร ดา้นสถานท่ี ดา้น
คุณภาพการบริการ ดา้นราคาอาหาร และดา้นกระบวนการการให้บริการ แตกต่างกนั ซ่ึงตรงตาม
สมมุติบานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน 
สาขาพุทธมณฑลสาย 4  แตกต่างกนั จากผลการทดสอบ พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 31 – 
40ปี และ 41 – 50 ปี มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพการบริการมีความพึงพอใจมากกว่าผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี และ 20 – 30 ปี และ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 41 – 
50 ปี มีความพึงพอใจในดา้นราคาอาหาร มากกวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี  20 – 
30 ปี และ 31 – 40 ปี และ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ  นกัเรียน/นกัศึกษา ท างานบริษทัเอกชน/
รับจ้าง และ ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการการให้บริการ มากกว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพ รับราชการ แม่บา้น/พอ่บา้น และ อ่ืนๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 
4  ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย และการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

ด้านคุณภาพการบริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้าน
กาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4  ด้านคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากโดย
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง บุคลิกภาพของพนกังานท่ีให้บริการ และ บุคลิกภาพ
ของพนกังานท่ีให้บริการ ส่วนปัจจยัดา้นการบริการ ในระดบัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาและ
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สถานการณ์เฉพาะหนา้ จากผลการทดสอบ ผูป้ระกอบการร้านกาแฟอเมซอน สามารถน าขอ้มูลไป
ใชป้ระโยชน์ในการให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมพนกังานท่ีให้บริการ ให้พนกังานทุกคนปฏิบติั
เป็นมาตรฐานเดียวกนั และใหค้วามส าคญัในการปลูกจิตส านึกในดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ 

ดา้นราคาค่าอาหาร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านกาแฟอเม
ซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 ดา้นราคาค่าอาหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีมีการแสดงราคาอาหารท่ีชัดเจน และ ปัจจยัดา้นการราคา ในระดบันอ้ย
ท่ีสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของราคากบัปริมาณของอาหาร จากผลการทดสอบ ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร กาแฟอเมซอน สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดต าแหน่งของราคา
อาหาร เคร่ืองด่ืม และมีความชัดเจนของราคาในอาหาร เคร่ืองด่ืม แต่ละเมนู รวมทั้งการตั้งราคา
อาหาร เคร่ืองด่ืม แต่ละเมนู ท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่ ราคาท่ีตั้งมีความเหมาะสม ราคาไม่แพงหรือ
แตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน ๆ รวมทั้งการไดรับส่วนลด กรณีช าระเป็นเงินสด หรือการช าระผา่นบตัร
เครดิตท่ีเป็นคู่คา้กบัร้านอาหาร เพื่อเป็นการกระตุน้การเขา้มาใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการให้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านกาแฟอ
เมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 ด้านสถานท่ีในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในสถานท่ีตั้งสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ รองลงมาคือ มีท่ีจอด
รถเพียงพอสะดวกสบาย ส่วนปัจจยัดา้นสถานท่ี ในระดบัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ พื้นท่ีในการให้บริการ 
จากผลการทดสอบ ผูป้ระกอบการร้านกาแฟ อเมซอน สามารถน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ส ารวจพื้นท่ี หรือเขตชุมชนท่ียงัมีความตอ้งการสาขาในการใชบ้ริการ เพื่อเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน เพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการเขา้ใช้บริการ การรักษามาตรฐานทั้งทางดา้นบรรยากาศ
ของร้าน ความสะอาดทั้งในร้าน และภายนอกร้าน ให้ดูสะอาดตา น่าเขา้ใช้บริการ ท าให้ลูกคา้เกิด
ความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาทศันคติ รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการ และ
ความคาดหวงัของลูกค้า เพื่อให้ทราบสภาพการให้บริการโดยรวมให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนนโยบาย และก าหนดกลยทุธ์เพื่อใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา เฉพาะผูใ้ช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธ
มณฑลสาย 4 เท่านั้น ซ่ึงผูท้  าการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาผูใ้ช้บริการของร้านกาแฟอเม
ซอน ท่ีสาขาอ่ืน ๆ ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล และในต่างจงัหวดั ทั้งน้ี เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ
ครอบคลุม และแม่นย  า เพื่อใช้ในการพฒันาการให้บริการในดา้นต่าง ๆ ท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้  

621

DP
U



 
บรรณานุกรม 
กานดา เสือจ าศิล.(2555).พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสดอเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานีจาก 
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/1040/131863.pdf?sequen
ce=1 

ฝนทอง ถ่ินพงังา และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ.(2556).แรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้าน
กาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ามนัปตท. เขตกรุงเทพมหานครจาก 
http://thaiejournal.com/journal/2556volumes2/28.pdf 

นางสาวพิชามญช์ เดชรังสฤษด์ิ. (2554).ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟจากร้านสตาร์บคัส์ของผ้
บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ จาก  
http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2554/Exer2554_no165 

ไพรินทร์ แสงแกว้.(2551). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือรถยนตจ์ากบริษทัตวัแทนในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา. 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป. 

สุปราณี โทพิลา.(2553). ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสนใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด
ของผูบ้ริโภค. บริการธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัสยาม 

นางสาวนนัทพ์นิดา พรธนารัตน์.(2555). พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
สยาม. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสยาม 

ณฐัวรรณ โสมาศรี.(2549). พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตเมืองพทัยา. รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยับูรพา 

 
 

622

DP
U

http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/1040/131863.pdf?sequence=1
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/1040/131863.pdf?sequence=1
http://thaiejournal.com/journal/2556volumes2/28.pdf
http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2554/Exer2554_no165


ความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อการบริโภคยาน า้สมุนไพรจีนโหย่งเหิง 
ในเขตรัตนาธิเบศร์ จังหวดันนทบุรี 

Consumer Satisfaction In Using Yong Heng 
Herbal Solution In Rattamatjobate Nonthaburi Province 

 
นิภาพร  วะชุม  

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชากรท่ีใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีน
โหย่งเหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้ยาน ้ าสมุนไพรจีน
โหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีน
โหย่งเหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี จ านวน 250 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง( 
Purposive Sampling ) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่ท างานบริษทัเอกชน มีรายได ้มากกวา่ 25,000 บาท และผูใ้ชย้า
น ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงมีพฤติกรรมการหาขอ้มูลเก่ียวกบัยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงเป็นแบบปาก
ต่อปาก โดยระยะเวลาท่ีใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง คือ 1-2 ปี วตัถุประสงค์ในการใช้ยาน ้ า
สมุนไพรจีนโหย่งเหิงเพื่อรักษาโรคทัว่ไป ความถ่ีในการซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนซ ้ าเดือนละ 1 คร้ัง 
และสถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมไปซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงคือท่ีส านักงานขายของบริษทั
จอยน์แอนดค์อยน์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
  นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบวา่ ผูใ้ชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลางโดยผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ ์ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ 
และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นท าเลท่ีตั้งการทดสอบสมมติฐานพบวา่ลกัษณประชากรศาสตร์ 
มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคยาน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงในเขรัตนาธิ
เบศร์ จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  
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นอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคยาน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์  จงัหวดั
นนทบุรี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นท าเลท่ีตั้ง และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภค ยาน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
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Abstract 
 The objective of this study to examine the satisfaction and behavior of the people who 
used the Chinese herbal name is Yong Heng in Rattanatibeth district, Nonthaburi province.A 
sample group was selected from 250 people which used the Chinese herbal name is Yong Heng 
and lived in Rattanatibeth district, Nonthaburi province.The 250 sets of questionnaire were 
conducted to the sample population drawn by means of convenience and stratified purposive 
sampling method. The statistics used to analyze data such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation test and the result of hypothesis used Chi-Square SPSS. 
 The research results were as follows the majority of respondents were Female. Their age 
ranged  from 36 to 45. Their educational background was bachelor’s degree.They worked as the 
officers in the private sectors. Their incomes are higher than 25,000 baht per month. They find the 
information of the Chinese herbal name is Yong Heng  by word of mouth. The period to use this 
herbal is around 1 – 2 years. The objective to use the herbal is for treating common diseases. The 
frequency of repeat buyer is 1 time per month and the popular place to buy this herbal is Sales 
Office of Join and Coin Corporation Company (J&C) 
 In addition, the researchers found that the people who used the Chinese herbal name is 
Yong Heng  are satisfaction were moderate. The sample group is very satisfied with the product 
and quality, but they satisfactoriness of the location.Test the hypothesis that demographic 
Correlated with the satisfaction of the people who used the Chinese herbal name is Yong Heng  in 
Rattanatibeth district, Nonthaburi province. Individual factors were sex, age, education, 
occupation and incomes per month. Moreover, behavior Correlated with the satisfaction of the 
people who used the Chinese herbal name is Yong Heng  in Rattanatibeth district, Nonthaburi 
province consisted of product, quality, price, service, location and  promotion. 
 
Keyword: Customer’s Satisfaction, Yong Heng Herbal Solution 
 
 
 
 
 
 
 

625

DP
U



บทน า 
ปัจจุบนัทัว่โลกไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองการใชย้าจากสมุนไพรเพื่อทดแทนการใชย้าแผน

ปัจจุบนั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือยาเพื่อการรักษาพยาบาลผูป่้วย และ
แกไ้ขปัญหาและกลุ่มอาการของโรคท่ีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลุม องคก์ารอนามยัโลก
ให้การสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว และไดเ้รียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสนใจในการบูรณา
การการแพทยด์ั้งเดิมและการแพทยท์างเลือกเขา้กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศตามความเหมาะสมกบัสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั โดยน าขอ้ดีของแต่ละระบบ
มาใชแ้ละชดเชยส่วนท่ีเป็นขอ้ดอ้ยของอีกระบบหน่ึง ท าให้เกิดรูปแบบการรักษาสุขภาพแบบใหม่ 
เพื่อรับมือกบัปัญหาทา้ทายใหม่ ๆ  ในอนาคต เช่น โรคเร้ือรัง โรคอุบติัใหม่ต่าง ๆ  
 การแพทยแ์ผนจีน (Traditional Chinese Medicine) ไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกบัการแพทย์
แผนปัจจุบนัและการแพทยแ์ผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทยมากวา่ 700 ปี โดยมีหลกัฐาน
ปรากฏวา่ มีต ารับยาจีนในคมัภีร์พระโอสถพระนารายณ์ ซ่ึงรวบรวมต ารับยาท่ีใชใ้นวงัหลวงของ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และมีโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกท่ีเปิด
ใหบ้ริการการแพทยแ์ผนจีน ตั้งแต่ พ.ศ. 2446 รวมทั้งสมาคมแพทยจี์นในประเทศไทยไดก่้อตั้ง เม่ือ 
พ.ศ. 2468 นอกจากน้ี ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนเป็นศาสตร์หรือความรู้จากต่างประเทศท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้มาท าการประกอบโรคศิลปะในประเทศไทยตามมาตรา31แห่งพระราชบญัญติัการ
ประกอบโรคศิลปะพ.ศ.2542ต่อมามีการพฒันาศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนและมีมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนในสาขาการแพทยแ์ผนจีน และเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552ได้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหส้าขาการแพทยแ์ผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 
 ยาจีนเป็นสารประกอบประเภทยาท่ีใชใ้นการป้องกนั วนิิจฉยัและรักษาโรคของแพทยแ์ผน
โบราณจีนท่ีส าคญัมาจากสมุนไพรธรรมชาติและผลิตภณัฑย์าแปรรูป ซ่ึงรวมทั้งยาท่ีมาจากพืช ยา
ท่ีมาจากสัตว ์ยาท่ีมาจากแร่ธาตุและผลิตภณัฑย์าท่ีไดจ้ากสารเคมีบางส่วนกบัยาท่ีผลิตจากส่ิงมีชีวติ
เป็นตน้ การคิดคน้และการประยกุตใ์ชย้าจีนในประเทศจีน มีประวติัมานานหลายพนัปีแลว้ แต่ค าวา่ 
“ยาจีน” เป็นค าท่ีเกิดข้ึน ในภายหลงัค่อนขา้งมาก หลงัจากการแพทยแ์ผนตะวนัตกเผยแพร่เขา้สู่จีน
แลว้ เพือ่แยกการแพทยส์องประเภทออกจากกนั จึงไดมี้ค าวา่“ยาจีน” เกิดข้ึน 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ยาจีนเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนไทยเป็น
เวลากวา่    700 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยก าลงัมีความตอ้งการการดูแลสุขภาพดว้ยธรรมชาติบ าบดั
มากข้ึนท าให้สมุนไพรเป็นส่ิงท่ีตอ้งการอยา่งสูง ยาจีน จดัอยูใ่นสมุนไพรประเภทหน่ึงท่ีมีการใช้
แพร่หลายในประเทศไทย จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีท าให้ยาจีน
ประสบความส าเร็จในกลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทยในประเทศไทย ในการดูแลรักษาโรค กลุ่มชาวไทย
รู้จกัการน ายาจีนรักษาโรคและดูแลสุขภาพมานานแลว้ บางชนิดยาจีนสามารถน ามาขยายพนัธ์ุได ้
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จึงนิยมปลูกรอบบริเวณบา้นเพื่อง่ายต่อการใช้ประโยชน์ ว่าจะเป็นการใช้ในรูปลกัษณะเพื่อการ
เยียวยาอาการเจ็บป่วยหรือในจุดประสงคอ่ื์น การเจ็บป่วยและการดูแลรักษานบัเป็นความจ าเป็น
พื้นฐานส าคญัยิง่อยา่งหน่ึงของชีวติการแสวงหาการเยยีวยารักษา จึงไดเ้กิดมีข้ึนในหลายรูปแบบ สุด
แทแ้ต่ความรู้ ความเช่ือ ความศรัทธาของแต่ละบุคคลสภาพปัจจุบนัของการใชย้าจีนของชาวไทยใน
การดูแลสุขภาพ นิยมใช้ยาจีนท่ีน าเขา้มาจากประเทศจีนในการดูแลรักษาโรคหรือความงามของ
ร่างกาย ส่วนการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาจีนท่ีน าเขา้มาจากประเทศจีนหรือผลิตในพื้นท่ีประเทศ
ไทยจะจดัจ าหน่ายในร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาลท่ีมีหมอใชแ้พทยแ์ผนจีนดูแลรักษา อาการป่วย 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครยงัมีผูท่ี้นิยมใช้ยาจีนหรือผลิตภณัฑ์สมุนไพรจีนอยู่เป็น
จ านวนมาก ในการเลือกซ้ือยาจีนหรือผลิตภณัฑส์มุนไพรจีน จะเนน้คุณภาพของสินคา้โดยพิจารณา
จากสรรพคุณท่ีระบุบนฉลากสินคา้เป็นส าคญั และแหล่งท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ือจากร้านจ าหน่ายยา 
(สถาบนัการแพทย ์ไทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2555) 
 
กรอบแนวความคิด 
 

ในการศึกษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคยาน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี มีกรอบแนวความคิดในการท าวจิยั โดยก าหนดตวัแปรตน้ ตวั
แปรอิสระ และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หา
ค าตอบของงานวิจยั 
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ความพงึพอใจของผู้บริโภค 
ต่อการบริโภคยาน า้สมุนไพรจนี 
โหย่งเหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี 
          - ดา้นผลิตภณัฑ ์
          - ดา้นคุณภาพ 
          - ดา้นราคา 
          - ดา้นบริการ 
          - ดา้นบุคลากร  
          - ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
          -ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดทฤษฎ ี
 ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ โดยธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547, หนา้ 23) กล่าววา่ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางสังคม(socialfactors)โดยปัจจยัทางสังคม
ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง(reference groups) ครอบครัว (family) บทบาท (roles) และสถานภาพ 
(status)ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะตอ้งศึกษาอิทธิพลทางสังคมดว้ยในชีวติประจ าวนั
ผูบ้ริโภคจะปรึกษากลุ่มต่าง ๆ เม่ือพวกเขาท าการตดัสินใจ กลุ่มในสังคมเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็น
กลุ่มอา้งอิงใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มอา้งอิงอาจเป็นบุคคลท่ีก่ออิทธิพลต่อความคิดความชอบกาตดัสินใจ 
และพฤติกรรมการบริโภค เช่น กลุ่มวยัรุ่นมกัจะใชเ้พื่อนเป็นกลุ่มอา้งอิง โดยกลุ่มอา้งอิงจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ พฤติกรรม ทศันคติ และแนวความคิด ของบุคคลนั้น ๆ เน่ืองจากบุคคล
ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มจึงตอ้งปฏิบติัตาม และยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม นกัการตลาดจึง
ควรทราบถึงกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมขอผูบ้ริโภค  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.การศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายได ้

พฤตกิรรมของผู้บริโภคทีม่ต่ีอการ 
ใช้ยาน า้สมุนไพรจนีโหย่งเหิง 
1. ส่ือท่ีรู้จกัยาน ้ าสมุนไพรจีน 
2. ระยะเวลาท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีน 
3. วตัถุประสงคใ์นการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
4. ความถ่ีในการซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงซ ้ า 
5. สถานท่ีไปซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
 

 

628

DP
U



เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุน้อ่ืนๆผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
ซ่ึงเปรียบเหมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ งานของผูข้ายและนกัการตลาด คือ คน้หา
ลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดบา้งการศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ี
เป็นเป้าหมายนั้นมีประโยชน์ คือ ทราบความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง ลกัษณะ
ของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลปัจจยั 4 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้น
จิตวทิยา(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, หนา้ 200 – 208) 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 Kelvin Chan (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ยาจีนของผูบ้ริโภคชาวฮ่องกง งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ 1) เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภค พฤติกรรมการเลือกซ้ือยาจีนของผูบ้ริโภค 2) เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือยาจีนของผูบ้ริโภค ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 30–40 ปี สถานภาพสมรสระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพ ลูกจา้ง รายได ้ 25,000 บาทข้ึนไป พฤติกรรมการเลือกซ้ือยาจีนของผูบ้ริโภคชาวฮ่องกง
ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการใชย้าจีนคือใชเ้ป็นประจ าวนัความถ่ีของการซ้ือยาจีนคือไตรมาสละ1-
3 คร้ัง ผูใ้ช้ยาจีนท่ีซ้ือไปคือเพื่อใช้ร่วมกันในครอบครัว แหล่งท่ีซ้ือยาจีนคือร้านขายยา 
ประสบการณ์ในการใชย้าจีนคือมากกวา่ 5 ปี ประเภทยาจีนท่ีซ้ือคือยาน ้ าและปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือยาจีนของผูบ้ริโภค 
 ศนัสนีย ์ ฤทธ์ิทองพิทกัษ ์(2552, บทคดัยอ่) ท าการศึกษา เร่ือง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทศันคติ และการใชส้มุนไพรไทยของคนกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
เปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และการใชส้มุนไพรไทยจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การทดสอบพบว่าการเปิดรับข่าวสารความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรไทยไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้
เก่ียวกบัสมุนไพรไทย, การเปิดรับข่าวสารความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรไทยไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้
เก่ียวกบัสมุนไพรไทย,การเปิดรับข่าวสารความรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อสมุนไพรไทย, 
ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรไทยไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อสมุนไพรไทย, ความรู้เก่ียวกบั
สมุนไพรไทยไม่ มีคามสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรไทย,  ทัศนคติท่ี มีต่อสมุนไพรไทยมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชส้มุนไพรไทย, กลุ่มเป้าหมายท่ีมีเพศต่างกนัมีการใชส้มุนไพรไทยแตกต่าง
กัน,กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุต่างกันมีการใช้สมุนไพรไทยไม่แตกต่างกัน, กลุ่มเป้าหมายท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีการใชส้มุนไพรไทยไม่แตกต่างกนั และกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการใช้
สมุนไพรไทยไม่แตกต่างกนั 
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วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิ
เบศร์ จงัหวดันนทบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงของประชากร ในเขตรัตนาธิ
เบศร์ จงัหวดันนทบุรี 
 3.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชากร ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี  ท่ีมีต่อ
การใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง  และ
อาศยัอยูใ่นเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่ง มีจ านวน 250 คน 
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
ของประเภทการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ( Nonprobability sampling ) เป็นการเลือก
กลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง ซ่ึงก าหนดคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูบ้ริโภคยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 16 ปี ถึง 60 ปี ท่ีอาศยั
อยูใ่นเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 
  
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามชนิดปลายปิด (close-
ended questionnaires) โดยมีแบบสอบถาม จ านวน 3 ตอน ไดแ้ก่   
 1. แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา  อาชีพ และรายได ้
 2.แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง ไดแ้ก่ ส่ือท่ีรู้จกัยา
น ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง ระยะเวลาท่ีใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง วตัถุประสงค์ในการใช้ยาน ้ า
สมุนไพรจีนโหยง่เหิง ความถ่ีในการซ้ือซ ้ า และสถานท่ีท่ีไปซ้ือยาน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
 3. แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นการบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ความพึงพอใจใชม้าตรวดัแบบช่วงระยะ (Interval scale) ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัมากท่ีสุด 
คือ  5 , ระดบัมากคือ 4 , ระดบัปานกลางคือ  3 , ระดบันอ้ยคือ  2 , และระดบันอ้ยท่ีสุดคือ 1 
วเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง  ดว้ยวิธีการ
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ค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑ์แปล
ความหมาย ก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด ( ดร.สัมฤทธ์ิ  กางเพง็ ) 

จากการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการใช้ยาน ้ า
สมุนไพรจีนโหยง่เหิง เร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง ได้
ค่าความเช่ือมัน่ 0.873 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือ 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
จึงท าการก าหนดรหสั ลงบนัทึกรหสั ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติดว้ยโปรแกรม 
SPSS 
 สถิติท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลส าหรับวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง ค่าสถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ( Frequency ) ค่าร้อยละ ( 
Percentage) ในส่วนของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง 
วิเคราะห์โดยใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 
Devotion ) โดยมีค่า t-test และการวิเคราะห์แบบแปรปวนจ าแนกทางเดียว ( One-way ANOVA ) 
และถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 หรือมีค่า Sig นอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 0.05 จึงทดสอบแบบรายคู่โดยใช ้LSD (Least-Significant Different ) เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างอีกขั้นหน่ึง เพื่อใหท้ราบรายละเอียดเชิงลึกส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี ท่ีใช้ยา
สมุนไพรจีนในการรักษาโรค จ านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคระบบทางเดิน
อาหารกลุ่มยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคระบบ
ทางเดินปัสสาวะกลุ่มยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคผิวหนัง และกลุ่มยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการ
เจบ็ป่วยอ่ืน 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตรัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี ท่ีใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 250 คน 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 1. ลกัษณะทางประชากรในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี ท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง
ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชย้าน ้าสมุนพรจีนโหยง่เหิงแตกต่างกนั 
 2.พฤติกรรมการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงของประชากร ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดั
นนทบุรี          มีความสัมพนัธ์กบั ความพึงพอใจในการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

1. สมมติฐานข้อที ่1 ลกัษณะทางประชากรในเขตรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่ใช้ยาน ้า
สมุนไพรจีนโหย่งเหิงที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ยาน ้าสมุนพรจีนโหย่ง
เหิงแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานในด้านลกัษณะทางประชากรในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี
พบวา่ 
  1.1 ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชย้าน ้ าสมุนไพร
จีนโหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 
  1.2 ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชย้าน ้ าสมุนไพร
จีนโหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 
  1.3 ลกัษณะทางประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้ยาน ้ า
สมุนไพรจีนโหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั 
  1.4ลกัษณะทางประชากรท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีน
โหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั 
  1.5 ลกัษณะทางประชากรท่ีรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจในการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีน
โหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 
 

2. สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการใช้ยาน ้าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงของประชากร ในเขต
รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจในการใช้ยาน ้า
สมุนไพรจีนโหย่งเหิง 

จากผลการทดสอบสมมติฐานในดา้นพฤติกรรมของประชากรในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี
พบวา่ 
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  2.1 พฤติกรรมการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงของประชากร ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดั
นนทบุรี จ  าแนกตามส่ือท่ีรู้จกัยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง  มีความสัมพนัธ์กบั ความพึงพอใจในการ
ใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
  2.2 พฤติกรรมการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงของประชากร ในเขตรัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง มีความสัมพนัธ์กบั ความพึง
พอใจในการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
  2.3 พฤติกรรมการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงของประชากร ในเขตรัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั 
ความพึงพอใจในการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
  2.4 พฤติกรรมการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงของประชากร ในเขตรัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามความถ่ีในการซ้ือยาน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงซ ้ า ไม่มีความสัมพนัธ์กบั 
ความพึงพอใจในการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
  2.5 พฤติกรรมการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงของประชากร ในเขตรัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามสถานท่ีไปซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง ไม่มีความสัมพนัธ์กบั ความ
พึงพอใจในการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 250 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีช่วงอายุท่ี
ตอบมากท่ีสุด 36 – 45 ปี คือ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ในระดบัการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ 
คือ ปริญญาตรี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอาชีพรับจา้งในบริษทัเอกชน จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 รายไดอ้ยูใ่นระดบัมากกวา่25,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 
 
 พฤติกรรมในการใช้ยาน า้สมุนไพรจีนโหย่งเหิง 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมในการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใชย้าน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง ระยะเวลาท่ีใชส้มุนไพร คือ 
1-2 ปี จ  านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 68 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือยาเพื่อรักษาโรคทัว่ไป จ านวน 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 46  ความถ่ีในการซ้ือซ ้ า คือ 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 82 
และสถานท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือยาคือท่ีส านกังานขาย จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 76 
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 ความพงึพอใจทีม่ีต่อการใช้ยาน า้สมุนไพรจีนโหย่งเหิง 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความพึงพอใจในการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง โดย
ภาพรวมทั้ง 7 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง มีความพึงพอใจในการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นคุณภาพ รองลงมา คือ ดา้นบริการและดา้นบุคลากร เม่ือพิจารณาแยก
เป็นรายดา้นแลว้ พบวา่  
 1.ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความส าคญัต่อความพึงพอใจของประชากรท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่
เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 เม่ือพิจารณาแยกเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงเป็นอีก
หน่ึงทางเลือกเม่ือมีอาการเจบ็ป่วย รองลงมา คือ ยาน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงไม่ก่อใหเ้กิดสารตกคา้ง 
 2.ดา้นคุณภาพ มีความส าคญัต่อความพึงพอใจของประชากรท่ีใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่ง
เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.91 เม่ือพิจารณาแยกเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ  ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงมีมาตรฐาน
อาหารและยาและมีความน่าเช่ือถือ รองลงมา คือ ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงมีประโยชน์ทั้งดา้น
ต่อตา้นโรคและรักษาโรค 
 3.ดา้นราคา มีความส าคญัต่อความพึงพอใจของประชากรท่ีใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.90 เม่ือพิจารณาแยกเป็น
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ มีคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมกบัราคา 
รองลงมาคือ เม่ือสมคัรสมาชิกราคาสินคา้ถูกลงกวา่ราคาปกติ 
 4.ดา้นบริการ มีความส าคญัต่อความพึงพอใจของประชากรท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.77 เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้ 
พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ อ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่
ผูบ้ริโภค รองลงมา คือ มีบริการหลงัการขาย 
 5.ดา้นบุคลากร มีความส าคญัต่อความพึงพอใจของประชากรท่ีใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่ง
เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.31 เม่ือพิจารณาแยก
เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ พนกังานขายแนะน าวิธีการใช้ยาได้
อยา่งถูกตอ้ง รองลงมา คือ มีจ  านวนพนกังานขายบริการแก่ลูกคา้เพียงพอ 
 6.ดา้นท าเลท่ีตั้ง มีความส าคญัต่อความพึงพอใจของประชากรท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหย่ง
เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.87 เม่ือพิจารณาแยก
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ บริษทัมีสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก รองลงมา คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ีจอดยานพาหนะอยา่งเพียงพอ 
 7.ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความส าคัญต่อความพึงพอใจของประชากรท่ีใช้ยาน ้ า
สมุนไพรจีนโหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.14  
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เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การใช้เคร่ืองมือการ
ส่ือสารทางการตลาด รองลงมา คือ โฆษณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ม ่าเสมอ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง ในเขต
รัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คน ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เม่ือมีการสอบถามรายละเอียดพบวา่ เพศหญิงจะใส่ใจสุขภาพ
ร่างกายมากกวา่เพศชาย เน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่กนัไว ้ผูห้ญิงกบัผูช้ายท่ีมีอายุเท่ากนั แต่ผูห้ญิงจะดูมี
อายุมากกวา่ผูช้าย จึงท าให้เพศหญิงตอ้งใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพร่างกายมากกวา่เพศชาย ยิ่งในยุค
ปัจจุบนัการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นท่ีนิยมมากข้ึน จึงท าให้ยาน ้ า
สมุนไพรจีนโหยง่เหิงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการรักษาสุขภาพ  ช่วงอายุของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
ท่ีตอบมากท่ีสุด   อยู่ระหว่าง 36 -45 ปี เน่ืองจากผู ้บริโภคท่ีมีอายุในช่วงน้ีจะเร่ิมรับรู้การ
เปล่ียนแปลงของร่างกายได้อย่างชัดเจนมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอาการเส่ือมของอวยัวะในร่างกาย
บางส่วน หรือเร่ิมมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆ จึงต้องหันมาใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ ระดับ
การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี มีอาชีพรับจา้งบริษทัเอกชน รายไดอ้ยูใ่นระดบั
มากกวา่ 25,000 บาท เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง มีราคาค่อนขา้งสูง ผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดน้อ้ยกว่า 25,000 บาท จึงไม่กลา้ท่ีจะตดัสินใจทดลองหรือซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
เพราะผูบ้ริโภคกลวัมีผลกระทบต่อค่าครองชีพรายเดือน  

ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง โดยรวม ระยะเวลาท่ีใช้
สมุนไพร คือ  1-2 ปี วตัถุประสงค์ในการซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงเพื่อรักษาโรคทัว่ไป โดยท่ี
ไม่ไดเ้นน้ว่า ตวัยาสมุนไพรจีนโหย่งเหิงนั้นรักษาโรคอะไรหรืออาการอะไรอย่างแน่ชดั แต่ผูบ้ริโภค
เช่ือว่า การบริโภคยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง จะปรับสมดุลให้กบัร่างกาย และเม่ือร่างกายอยู่ใน
สภาวะปกติ ร่างกายก็จะแขง็แรง ความเจบ็ป่วยก็จะไม่มา เบียดเบียน  ความถ่ีในการซ้ือยาน ้ าสมุนไพร
จีนโหย่งเหิงซ ้ า คือ 1 คร้ังต่อเดือน และสถานท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือยาคือท่ีส านกังานขายจอยน์แอนด์
คอยน์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 ส่วนในดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ การใช้
ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิงเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงเม่ือมีอาการเจ็บป่วย และ ยาน ้ าสมุนไพรจีน
โหย่งเหิงได้มาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัจอยน์แอนด์คอยน์ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขว่าโรงงานของบริษทัจอยน์แอนด์คอยน์มีกระบวนการผลิตท่ีถูกต้องได้
มาตรฐานตามหลกัสากล และปลอดภยัไม่มีสารพิษเจือปน ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายหรือผลขา้งเคียง
จากการบริโภคยาน ้าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะประชากรในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรีเท่านั้น   
หากมีการศึกษาคน้ควา้วิจยัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริโภคยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง
ในโอกาสต่อไป ควรจะพิจารณาถึงกลุ่มประชากรในเขตอ่ืนๆ ทั้ งในเขตของกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีประชากรให้ความสนใจและมีการบริโภคยาน ้ าสมุนไพรจีนโหย่ง
เหิงดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี ในการน ามาพฒันาการให้บริการและดา้นต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2.ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาทศันคติหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภค และส ารวจความคาดหวงัของลูกค้า ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพื่อน าไปสู่การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ หรือการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถครองใจผูบ้ริโภคให้เกิดความจงรักภกัดี
ต่อผลิตภณัฑข์องบริษทั 
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ความรู้ การรับรู้บทบาท และการปฏบัิติงานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมคัร
สาธารณสุข กรณศึีกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

Knowledge Perceived Roles and Practices of Health Volunteer: A Case study 
Based  on Consumer Protection  in Hat Yai Municipality Songkla Province 

 
วรรณา สุวรรณชาตรี 
จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 
นวลตา อาภาคัพภะกุล 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) มีบทบาทในงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน การวิจยั
เชิงส ารวจน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ การรับรู้บทบาท และการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ของอาสาสมคัรสาธารณสุข กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ อสม. จ านวน 243 ราย และผูเ้ก่ียวขอ้ง 3 ราย เก็บขอ้มูลโดยใชเ้ป็น
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เจาะลึก          ผลการศึกษาพบวา่ อสม.ร้อยละ 86 เป็น
เพศหญิง อายุเฉล่ีย 56  ปี ประสบการณ์ท างานเฉล่ีย 10  ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 
47 มีครัวเรือนท่ีรับผดิชอบเฉล่ีย 14 ครัวเรือน ร้อยละ 67 สมคัรใจเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข 
ดา้นความรู้การคุม้ครองผูบ้ริโภคของ อสม.ระดบัดีมากร้อยละ 39 ส่วนการรับรู้บทบาทพบวา่ การ
ให้ความรู้ การเฝ้าระวงั และการเป็นท่ีพึ่ งพาของชุมชนอยู่ระดับมาก ร้อยละ 70 ,51 และ 48 
ตามล าดบั  ส าหรับการปฏิบติังานการให้ความรู้ การเฝ้าระวงั การเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชนพบอยู่
ระดบัปานกลางมากท่ีสุด     ร้อยละ 41 , 41 และ 43 ตามล าดบั นอกจากน้ีพบว่า ความรู้ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน และการรับรู้บทบาทมีความสัมพนัธ์กับการปฎิบติังานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สรุป อสม. มีความรู้และรับรู้บทบาทดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่มีการ
ปฏิบติังานนอ้ย ดงันั้นผูบ้ริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ควรสนบัสนุนกิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ชุมชน  
  
ค าส าคัญ: ความรู้ การรับรู้บทบาท การปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค อาสาสมคัรสาธารณสุข 
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Abstract 
The public health volunteers were the key person of the consumer protection program. 

This survey research aimed to study the health volunteer’s knowledge, perceptions, and practices 
related to consumer protection. The samples of 243 volunteers in Hat Yai Municipality and 3 
takeholders. Data were collected via self-administered questionnaires, focus group discussion, 
and in-depth interviewed. The results revealed that most (86%) village health volunteers were 
females who had graduated from primary school. The average age was 56  years, and average 
work experience was 10 years.  Forty seven percent was finished grade6. Sixty seven percent 
were voluntary by themselves. Knowledge level of  health volunteers in consumer protection  
were good ( 37%), and fare (25 %). In part of role of advise surveillance and consultant were very 
high (61%). The volunteers perceived their teaching role on products of herbal, cosmetic and 
cooking oil. In practical part  were fare such as teaching role (41 %), surveillance (41 %) and 
helping villagers(43 %). The relationship between knowledge and practice, but perceptions 
related with practices at level 0.05. In conclusion knowledge and perceived of their role were high 
level but their practiced were fare. The local administrators should be encouraged them more 
practice in communities for helping their villagers. 
 
Keywords: knowledge, perceptions, practices, consumer protection, health volunteer 
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บทน า 
ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากรายงานปี 2553 

ของกระทรวงสาธารณสุข พบผูป่้วยจ านวน 1.3 ลา้นคน และมีผูเ้สียชีวิต 42 คน สาเหตุเกิดจากการ
บริโภคอาหารท่ีมีเช้ือโรคและสารปนเป้ือนในอาหาร จากขอ้มูลของศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยั
ดา้นอาหารได้ตรวจพบสารปนเป้ือนในอาหารปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 0.69 และมีสัดส่วนมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ 2553 ร้อยละ 1.91 โดยสารปนเป้ือนท่ีควรตอ้งเฝ้าระวงั 3 ชนิด ไดแ้ก่ จุลินทรียก่์อ
โรค สารอะฟลาทอกซิน และสารเร่งเน้ือแดง ซ่ึงพบร้อยละ 19.66, 10.20 และ 3.10 ตามล าดบั (สิริ
กร เคา้ภูไทย  และลกัษณนนัท์ สุวรัตนานนท์, 2554)  จากรายงานการตรวจอาหารและผลิตภณัฑ์
สุขภาพจงัหวดัสงขลาของเดือนตุลาคม 2555 – กนัยายน 2556 พบการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงใน
ตวัอยา่งผกัตน้หอม ดอกหอม คะนา้ กะหล ่าปลี และใบบวับก พบสารอะฟลาทอกซินในถัว่ลิสง ชา
เขียว ส่วนสารโพลาร์พบในน ้ ามนัทอดกลว้ยและทอดไก่  ดา้นเคร่ืองส าอางพบสารไฮโดรควิโนน 
สารปรอทแอมโมเนียท่ีผสมอยูใ่นครีมบ ารุงหนา้ และครีมบ ารุงผิว  และพบสารสเตียรอยด์ในยาผง
สมุนไพร รวมถึงยาลูกกลอนท่ีเร่ขายตามตลาดนดั (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา, 2556)  

อาสาสมคัรสาธารณสุข หรือ อสม. เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากชุมชน และไดผ้า่น
การอบรมมาตรฐานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  อสม. มีหนา้ท่ีปฏิบติังานตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งตอ้งน าความรู้ดา้นสาธารณสุขท่ีไดรั้บจากการอบรมมาเผยแพร่
ให้กบัเพื่อนบา้น โดยกิจกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็น 1 ใน 14 กิจกรรมของงานสาธารณสุขมูล
ฐาน ซ่ึงเน้ือหาการคุม้ครองผูบ้ริโภค อสม.จะไดรั้บความรู้เร่ืองการเลือกซ้ืออาหารให้ปลอดภยั ยา
ปลอม การใช้ยา สารสเตียรอยด์ท่ีผสมอยู่ในยา หรือเคร่ืองส าอาง และสารปรอทในเคร่ืองส าอาง 
(กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน,2550)  และเพื่อให้มีการปฏิบติังานส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดจ้ดัท าคู่มือ การปฏิบติังาน อสม.พลงัยิ่งใหญ่คนไทยปลอดภยับริโภค เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยก าหนดบทบาทไว ้3 ด้านไดแ้ก่ การให้ความรู้ การเฝ้า
ระวงั และการเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชน (กองพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค, 2553)  จากการทบทวนเอกสาร
เร่ืองความรู้และความตระหนักเร่ืองอาหารปลอดภยั  กรณีศึกษาของ อสม.อ าเภอเมืองจงัหวดั
อุดรธานี พบว่า อสม. ไม่มีความรู้การเลือกซ้ืออาหารปลอดภยั หลกัสุขาภิบาลอาหาร และยงัเลือก
ซ้ืออาหารตามค าโฆษณาชวนเช่ือ (สมิต ประสันนาการ, 2550) ดา้นการปฏิบติังาน พบวา่ อสม. แม้
จะเป็นตวัแทนดูแลสุขลกัษณะของแผงลอยจ าหน่ายอาหารแต่ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้ค  าแนะน าการ
ท างาน ส่วนความส าคญัของหลกัสุขาภิบาล หรือความสัมพนัธ์ของโรคกบัอาหารปลอดภยั อสม.ยงั
ไม่สามารถเช่ือมโยงได(้ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม และ ภคัวลญัชญ ์จนัทรา, 2555) 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ อสม. มีบทบาทส าคญัในการคุม้ครองเพื่อนบา้นให้
ไดรั้บความปลอดภยัจากการบริโภค  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาศกัยภาพของ อสม.ในดา้นความรู้ 
การรับรู้บทบาทและการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอาสาสมคัรสาธารณสุขในเขต
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เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทั้งน้ีเน่ืองจากเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นพื้นท่ี
เมืองขนาดใหญ่ ท่ีมีสินคา้และบริการจ านวนมาก  

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาความรู้ การรับรู้บทบาท และการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคของอาสาสมคัร
สาธารณสุข ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรในการศึกษาคือ อาสาสมคัรสาธารณสุข จาก 53 
ชุมชน จ านวน 391 คน ท่ีก าลงัปฏิบติังานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได ้และยนิดีเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
  
 
 

 
 

ปัจเจกบุคคลของ อสม. 
 เพศ / อาย ุ
 การศึกษา 
 อาชีพ /รายได ้
 จ านวนครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ 
 ระยะเวลาในการเป็น อสม. 
 การไดรั้บคดัเลือก 
 การไดรั้บการอบรม / การเขา้ร่วมประชุม 
 การรับรู้ข่าวสาร 

สภาพแวดล้อม 
 บริบทของชุมชน 
 ปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน และ

องคก์ร 
กลไกการสนับสนุน 

 การพฒันาศกัยภาพ 
 ประเภทการสนบัสนุน  
 นโยบายของเทศบาล  

 

การปฏบิัตงิานคุ้มครองผู้บริโภค 
 การใหค้วามรู้ 
 การเฝ้าระวงั 
 การเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชน 

 

ความรู้คุ้มครองผู้บริโภค 
 อาหาร 
 ยา 
 เคร่ืองส าอาง 
 เคร่ืองมือแพทย ์
 วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้น

บา้นเรือน 

การรับรู้บทบาทคุ้มครองผู้บริโภค 
 การใหค้วามรู้ 
 การเฝ้าระวงั 
 การเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชน 
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การค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร Yamane ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมเพื่อ
ด าเนินการวจิยั (Yamane, T,1973) 
 
 
 
         n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

      N = ขนาดของประชากร 
         e = ขนาดของความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
  แทนค่าในสูตร ก าหนดให ้N = 391 และ e = .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
   
        

    n              =   197.7 

ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีจ  านวน 198 คน และเพื่อป้องกนัขอ้มูลสูญหายผูว้จิยัจึง
เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมอีก 25 % จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 248 คน โดยขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์มี 243 ราย 
เน่ืองจากขาดความสมบูรณ์จ านวน 5 ราย  

การสุ่มตัวอย่าง  โดยสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) 
1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบด้วย  

  1.1 เคร่ืองมือเกบ็รวมรวบข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามเพื่อวดัความรู้ การ
รับรู้บทบาท และการปฏิบติังานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพหลกั  
 รายได ้จ านวนครัวเรือนท่ีรับผดิชอบ และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัความรู้เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค จ านวน 22 
ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบใช่, ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
ตอบถูก = 1 คะแนน ถา้ตอบผดิ หรือเลือกขอ้ไม่แน่ใจ = 0 คะแนน 
  ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามการรับรู้บทบาทการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
จ านวน 23 ขอ้ ลกัษณะค าตอบเป็นมาตรวดัประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั (บุญธรรม  กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ, 2549)  
  ตอนที ่4  เป็นแบบสอบถามการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค จ านวน 23 ขอ้ โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนความบ่อยคร้ังในการปฏิบติังาน 5 ระดบั (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2553) 
  1.2 เคร่ืองมือเกบ็รวมรวบข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุ่ม อส
ม. จ  านวน 10 ขอ้ค าถาม และการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 10 ขอ้ค าถาม 

n              = 
N 
 

1+ N (e2) 

n              = 
391 

 

1+ 391 (.052) 
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 2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  การหาความตรงทางเน้ือหา (Content validity) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักวิชาการด้านคุ้มครองผู ้บริโภค และบุคลากรกองส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีตรงตามวตัถุประสงค์
การวิจยั และประเด็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค  จากนั้นหาความเท่ียง ( Reliability) ด้วยการน าไป
ทดลองใช้กบั อสม.เทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 17 ราย หมวด
ความรู้ใช ้KR 20 ไดค้่าความยากง่ายเท่ากบั 0.83 และค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.94 ส่วนการรับรู้
บทบาท และการปฏิบติังานใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) 
พบวา่ ความเท่ียงรวมดา้นการรับรู้บทบาทเท่ากบั 0.93 โดยบทบาทการให้ความรู้ การเฝ้าระวงั และ
การเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชนเท่ากบั 0.95, 0.85 และ 0.95 ตามล าดบั  และดา้นการปฏิบติังานค่าความ
เท่ียงรวมเท่ากบั 0.96 โดยการให้ความรู้ การเฝ้าระวงั และเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชน เท่ากบั 0.96, 0.95 
และ 0.95 ตามล าดบั 
  ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัน าแนวค าถาม กบั
แนวการสัมภาษณ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

3. การเกบ็รวมรวบข้อมูล 
  ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบั อสม. จ านวน 248 ราย แต่ขาดความสมบูรณ์ 
5 ราย ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารสนทนากลุ่มกบั อสม.ท่ีเคยตอบแบบสอบถาม และยินดีเขา้ร่วม
สนทนากลุ่ม จ านวน 17 ราย และสัมภาษณ์เจาะลึกผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 3 ราย ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค  1 ราย หวัหนา้กองส่งเสริมสุขภาพ 1 ราย และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ี
รับผดิชอบนโยบายคุม้ครองผูบ้ริโภค 1 ราย  

4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามตรวจสอบรายละเอียด จากนั้นลงรหัสขอ้มูลและน าขอ้มูล
มาลงโปรแกรม Epidata เวอร์ชัน่3.0 c ก่อนน ามาวิเคราะห์ค่าสถิติดว้ยโปรแกรม R โดยใชส้ถิติร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่ากลาง ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการ
สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูว้ิจยัน ามาแยกย่อยข้อมูลออกเป็นประเด็นตามกรอบ
แนวคิดการวจิยั 

5. การพทิกัษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 
  การพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจดัท าเอกสารช้ีแจงวตัถุประสงค์การวิจยั 
และวิธีการเก็บรวมรวบขอ้มูลแก่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้
ร่วมการวิจยั และแจง้ให้ทราบว่าขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลจะปกปิดเป็นความลบั โดยลงเป็นรหัส ไม่
ระบุช่ือ สกุล และน าเสนอในภาพรวมของการวจิยั  
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สรุปผลการวจัิย 
1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

  อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.01 การศึกษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด
ร้อยละ 47.33 มธัยมศึกษาตอนปลาย และมธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ14.81 และ13.99 ตามล าดบั 
ประกอบอาชีพคา้ขาย ร้อยละ 40.17 รับจา้งร้อยละ 33.06  และมีบางส่วนท่ีเป็นแม่บา้นร้อยละ 20.92 
อายุเฉล่ียของอสม. 56.5 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวประมาณ 20,808 บาท ระยะเวลาใน
การท าหนา้ท่ี อสม. เฉล่ีย 9.7 ปี อสม. สมคัรใจเขา้มาท างาน และผูน้ าชุมชนคดัเลือกร้อยละ 66.67 
และ 20.16 ตามล าดบั อสม.ได้รับความรู้การคุม้ครองผูบ้ริโภค ร้อยละ 86.42 โดยเทศบาลเป็นผู ้
อบรมร้อยละ 56.67 รองลงมาคือ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอร้อยละ 46.19 และ 22.86 ตามล าดบั และ อสม. เขา้ร่วมประชุมกบัเทศบาลมากท่ีสุดร้อยละ 
60.48 ส่วนขอ้มูลข่าวสารการคุม้ครองผูบ้ริโภคได้รับจากส่ือโทรทศัน์ แผ่นพบั และวิทยุร้อยละ 
66.67 35.80 และ 30.04 ตามล าดบั 
 2. ความรู้การคุ้มครองผู้บริโภค  พบวา่ อสม.มีความรู้การคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัดีมากร้อย
ละ 38.68 รองลงมาระดบัปานกลางและระดบัน้อยร้อยละ 24.69 และ22.63 และระดบัดี ร้อยละ 
13.99 (ตาราง 1)  
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัความรู้การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ระดบัความรู้ จ านวน ( n = 243) ร้อยละ 
ดีมาก (17.5 - 22 คะแนน) 94 38.68 
ดี (15.4 - 17.4 คะแนน) 34 13.99 
ปานกลาง (11.1 - 15.3 คะแนน) 60 24.69 
นอ้ย (0 - 10 คะแนน) 
 X̅ = 14.78  SD 5.37   

55 22.63 

 ความรู้ท่ี อสม.ตอบถูกมากท่ีสุดคือการใชย้า ไดแ้ก่ การใชย้าร่วมกนั ยาชุด ยาลูกกลอน ยา
แผนโบราณท่ีขายตามตลาดนัด รถเร่ หรือร้านขายของช า แต่ อสม.มีความรู้เร่ืองเคร่ืองมือแพทย์
นอ้ยโดยเฉพาะอุปกรณ์เตียงนวดไฟฟ้า หรือเขม็ขดักระชบัสัดส่วน (ตาราง 2) 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามจ านวนขอ้ท่ีตอบถูกเก่ียวกบัความรู้การ

คุม้ครองผูบ้ริโภค 
ข้อมูล จ านวนผู้ตอบถูก 

( n = 243)  
ร้อยละ 

1. หากคนท่ีป่วยมีอาการป่วยเหมือนกันสามารถน ายาของอีกคนมา
รับประทานได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งไปพบแพทย ์

206 84.77 

2. ยาชุด ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณท่ีขายตามตลาดนดั หรือรถเร่ หรือ
ร้านขายของช า มกัมีการผสมยาในกลุ่มสเตียรอยด ์

190     78.19 
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3. เตียงนวดไฟฟ้า ใชรั้กษาโรค อมัพฤกษ ์อมัพาตได ้ 120 49.38 
4. เขม็ขดักระชบัสดัส่วนสามารถลดน ้ าหนกั ลดไขมนั ช่วยขจดัหรือลด
เซลลูไลท ์ได ้

124 51.03 

 จากการสนทนากลุ่ม อสม. พบวา่ อสม.ท่ีสมคัรใจเป็นเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคของกอง
ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บการอบรมอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การอ่านฉลากผลิตภณัฑ์เก่ียวขอ้งวนั
เดือนปีท่ีผลิต หมดอายุ เคร่ืองหมาย อย. การใช้วตัถุปรุงแต่งอาหาร เร่ืองสารปนเป้ือนอนัตรายท่ี
ผสมในอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง โดยเจา้หนา้ท่ีใชก้ารบรรยายในห้องประชุม และลงพื้นท่ีปฏิบติั
จริงในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชุมชน และตลาดสด ดังความคิดเห็นของ อสม ท่ีกล่าวถึง
ประสบการณ์ในการอบรม ดงัน้ี 
 “…เจ้าหน้าท่ีจะสอนใช้เคร่ืองมือตรวจหาสารปนเป้ือน และให้ลองท า เช่น ตรวจสาร
ปนเป้ือนในผกั  หรืออาหารท่ีกินประจ าวนั ดูน ้ ามนัใช้ซ ้ า บางทีสอนดูเร่ืองวนัหมดอายุของ
อาหาร….” 
 และความเห็นของ อสม. ท่ีไม่ไดเ้ป็นเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 “…ถา้เป็น อสม.ฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค มีการอบรมตลอด ถา้เป็น อสม.ทัว่ไปไม่มีเวลาเขา้
ร่วมอบรม แต่ละคนท าทุกเร่ืองไม่ได้ ข้ึนอยู่กบัความชอบ ความถนัดและเวลา…การเป็น อสม.
คุม้ครอง จะตอ้งใหเ้วลาในการท างานมากกวา่ อสม.ทัว่ไป งานคุม้ครองผูบ้ริโภคถา้ไม่ไดน้ าไปใชก้็
ไม่เกิดประโยชน์ ….” 
  3. การรับรู้บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภค พบวา่ ดา้นการให้ความรู้ อสม.รับรู้ระดบัมากร้อย
ละ 69.96 รองลงมาระดบัปานกลางร้อยละ 16.88 และระดบันอ้ยร้อยละ 13.16 ดา้นการเฝ้าระวงัรับรู้
ระดบัมากร้อยละ 50.62 รองลงมาระดบัปานกลาง ร้อยละ 33.75  และระดบันอ้ยร้อยละ 15.63 การ
เป็นท่ีพึ่งพาของชุมชนรับรู้ระดบัมากร้อยละ 48.15 รองลงมาระดบัปานกลางร้อยละ 36.22 และ
ระดบัน้อยร้อยละ 15.63 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อสม.รับรู้บทบาทการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ระดบัปานกลาง (ตาราง 3 ) 
ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกรายด้านตามการรับรู้บทบาทการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  

ระดบัการรับรู้บทบาท จ านวน (n = 243) ร้อยละ 

บทบาทการให้ความรู้  (X̅ = 3.88, SD 1.26, CV 32.47)   
มาก 170 69.96 
ปานกลาง 
นอ้ย 

41 
32 

16.88 
13.16 

บทบาทการเฝ้าระวงั  (X̅ = 3.44, SD 1.30, CV 37.79)   
มาก 123 50.62 
ปานกลาง 82 33.75 
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ระดบัการรับรู้บทบาท จ านวน (n = 243) ร้อยละ 
นอ้ย 38 15.63 

บทบาทการเป็นทีพ่ึง่พาของชุมชน  (X̅ = 3.60, SD 1.29, CV 35.83)   
มาก 117 48.15 
ปานกลาง 88 36.22 
นอ้ย 38 15.63 

 และจากการสนทนากลุ่ม พบว่า อสม.รับรู้บทบาทการให้ความรู้กับเพื่อนบ้านเร่ืองสา
รสเตียรอยด์ในยา ยาสมุนไพร สารไฮโดรควิโนน สารปรอท ท่ีปนเป้ือนในเคร่ืองส าอางท่ีไม่ได้
มาตรฐาน ดงัค ากล่าวของ อสม. 
 “….ยาลูกกลอนกินปุ๊บหายป๊ับ เขาใส่สารสเตียรอยด์ เรารู้มาจากเจา้หนา้ท่ี เราก็จะแนะน า
เพื่อนบา้นวา่มนัเกินความจริงไป บอกเพื่อนๆวา่ยาตวัน้ีอยา่กินนะ….”  
 “….อบรมสารปนเป้ือนในอาหาร ก็มาบอกชาวบา้นเร่ืองการเลือกซ้ืออาหารจะแนะน าให้ดู
คนขายท่ีแต่งตวัสะอาด ใส่ผา้กนัเป้ือน ดูภาชนะ พยายามแนะน าเขา…”  
 4. การปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า อสม.มีการปฏิบติังานการให้ความรู้ระดบั
ปานกลาง           ร้อยละ 41.57 รองลงมาระดบัมากร้อยละ 32.51  และระดบันอ้ยร้อยละ 25.92 ดา้น
การเฝ้าระวงัระดบัปานกลาง ร้อยละ 40.74 รองลงมาระดบันอ้ยร้อยละ 38.27 และระดบัมากร้อยละ 
20.99 และการเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชนระดบัปานกลางร้อยละ 42.80 รองลงมาระดบัน้อยร้อยละ 
41.16 และระดบัมากร้อยละ 16.04 เม่ือพิจารณาการกระจายของคะแนน พบว่า อสม. มีการ
ปฏิบติังานต ่าเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการเฝ้าระวงั สาเหตุอาจมาจาก อสม.ยงัขาดความรู้ ความ
เขา้ใจในการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค จ าเป็นให้เจา้หนา้ท่ีตอ้งก าหนดแนวทางการปฏิบติังานให้
ชดัเจน อาจแบ่งเป็นเร่ืองๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์การคุม้ครองผูบ้ริโภค (ตาราง 4 ) 
ตาราง 4 จ านวน ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคแต่ละดา้น  
ระดบัการปฏิบัต ิ จ านวน (n = 243) ร้อยละ 

การให้ความรู้  (X̅  = 2.68, SD 1.22, CV 45.52)   
มาก 79 32.51 
ปานกลาง 101 41.57 
นอ้ย 63 25.92 

การเฝ้าระวงั  (X̅  = 2.26, SD 1.39, CV 61.50)   
มาก 51 20.99 
ปานกลาง 99 40.74 
นอ้ย 93 38.27 

การเป็นทีพ่ึง่พาของชุมชน  (X̅  = 2.19, SD 1.09, CV 49.77)   
มาก 39 16.04 
ปานกลาง 104 42.80 
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ระดบัการปฏิบัต ิ จ านวน (n = 243) ร้อยละ 
นอ้ย 100 41.16 

 และจากการสนทนากลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ีปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค จะให้ความรู้กบัเด็ก
และผูสู้งอายุ เก่ียวขอ้งกบัการรับประทานขนมกรุบกรอบ น ้ าอดัลม การเลือกทานอาหารท่ีไม่ใช้
น ้ามนัทอดซ ้ า ดงัค ากล่าวถึงประสบการณ์ของ อสม . ท่ีไดป้ฏิบติังาน ดงัน้ี 
 “….เจอเด็กกินน ้ าอดัลม เราก็จะแนะน าวา่ “หนูนะ โคล่า โคก้ไม่ไดน้ะ มนัไม่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย มนัใหโ้ทษอีก ขนมซองอะไรนะลูกนะ ลูกอยา่กินเลย จะพูดตลอดมนัจะอยูใ่นจิตใจของ
เรา เม่ือเราเห็นเราจะพดูเลย….”  
 ส่วน อสม. ท่ีไม่ไดป้ฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค มีความคิดเห็น ดงัน้ี 
 “…อสม. มีแค่ 3-4 คน แต่ดูแลทั้งซอย และชุมชนเมืองความร่วมมือจะมีน้อย ไม่ค่อย
ตอ้นรับเราเท่าไหร่ ไม่เหมือนชนบท…”  
 
 
ตาราง 5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ การรับรู้บทบาท กบัการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
ข้อมูล 

ระดบัการปฏบิัตงิาน 2  p value 

มาก ปานกลาง นอ้ย   
ระดบัความรู้    9.688 0.138 

ดีมาก 3 (21.43) 12 (14.12) 40 (27.78)   
ดี 4 (28.57) 19 (22.35) 37 (25.69)   
ปานกลาง 2 (14.29) 11 (12.94) 21 (14.58)   
นอ้ย 5 (35.71) 43 (50.59) 46 (31.94)   

ระดบัการรับรู้บทบาท    41.061 0.0000 
มาก 13 (92.86) 70 (82.35) 65 (45.14)   
ปานกลาง 1 (7.14) 14 (16.47) 49 (34,03)   
นอ้ย 0 (0) 1 (1.16) 30 (20.39)   

 ระดบัความรู้กบัระดบัการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กนั ส่วนระดบั
การรับรู้บทบาทมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 สรุปได้ว่า อสม. ท่ีปฎิบติังานถึงแม้จะมีความรู้แต่ยงัให้ความส าคญักับการปฏิบติังาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคค่อนขา้งนอ้ย  
 5. สภาพแวดล้อมทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภค 
  กลุ่มงานส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มให้ อสม.ท่ีสนใจงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยไดจ้ดัฝึกอบรมความรู้ให้กบั อสม. เร่ืองอาหารปลอดภยั  
เช่น การตรวจสอบฉลากอาหาร สารปนเป้ือนในอาหาร การใช้ยาให้ปลอดภยั สารเคมีอนัตรายใน
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เคร่ืองส าอาง ส่วนนโยบายของเทศบาลมีแผนงานท่ีจะเพิ่มจ านวนของ อสม.ให้ครอบคลุมชุมชนละ 
5 คน และขยายเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคเพิ่มเติมในกลุ่มเด็กนกัเรียน ผูป้ระกอบการ และแกนน า
ชุมชน โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภค กล่าววา่ 
 “…เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานอะไร ก็ตอ้งหาเครือข่าย อสม. ท่ีสนใจการท างานในเร่ืองนั้นๆ 
เขา้มาอบรม มาช่วยท างาน เพราะเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถท างานไดเ้ตม็พื้นท่ี อสม.จึงส าคญัท่ีสุด…” 
 6. กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภค 
  เทศบาลเล็งเห็นวา่ตอ้งพฒันาบุคลิกภาพของ อสม. ให้มีความรู้และเขา้ใจการดูแล
สุขภาพของตนเอง เพื่อให้แบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนบ้าน ส าหรับนโยบายการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
เทศบาลมีแนวทางใหผู้ป้ระกอบการปรุงอาหารท่ีสะอาด และมีความปลอดภยักบัผูบ้ริโภค ดงันั้นจึง
ก าหนดแนวทางให้ อสม. มีความรู้เร่ืองอาหารปลอดภยั และวางแผนจดัซ้ือรถโมบายเพื่อตรวจสาร
ปนเป้ือนในอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง และสนบัสนุนให ้อสม.ไดร่้วมปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค
กบัเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงผูบ้ริหารใหค้วามเห็น ดงัน้ี 
 “…ตอ้งอบรมให้ อสม.มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเขา้ใจการดูแลสุขภาพ เม่ือออกไปสู่สังคม 
การใหค้  าแนะน าต่างๆ กบัประชาชน ก็จะไดรั้บการยอมรับ” 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยัเร่ืองความรู้ การรับรู้บทบาท และการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค กรณีศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่  
 1. ความรู้การคุ้มครองผู้บริโภค  
  อสม.มีความรู้ระดบัดีมากเร่ืองการซ้ือยารับประทานเอง โดยรู้วา่หากจะซ้ือยาทาน
เองจะเลือกซ้ือยาจากร้านคา้ท่ีมีเภสัชกร และจะไม่ซ้ือยาสมุนไพร ยาลูกกลอน ท่ีขายตามตลาดนดั 
หรือรถเร่ เพราะเกรงจะไดรั้บยาท่ีมีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ แต่มีความรู้นอ้ยเร่ืองการโฆษณา
เกินจริงของเคร่ืองมือแพทย ์เช่น เตียงนวดไฟฟ้าท่ีอา้งรักษาโรคอมัฤกษ ์อมัพาต หรือเข็มขดักระชบั
สัดส่วนท่ีอา้งวา่สามารถลดน ้ าหนกั ลดไขมนั ส าหรับความรู้ อสม. จะไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
โดยเจา้หนา้ท่ีใช้การบรรยายในห้องเรียน ก่อนให้ อสม. ไดฝึ้กปฏิบติัจริงในห้างสรรพสินคา้  ร้าน
ช า และตลาดสด โดยมีเจ้าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้ค  าแนะน าในขั้นตอนการท างาน ตั้ งแต่การเก็บ
ตวัอยา่งสินคา้ การใชชุ้ดทดสอบสารปนเป้ือน การอ่านขอ้มูล ส่วนการถ่ายทอดขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีจะ
เป็นฝ่ายใหข้อ้มูลกบัผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัประภาส อนนัตา และจรัญญู ทองเอนก (2556) กล่าววา่ 
ความรู้การเยี่ยมบา้นของอสม. เพิ่มมากข้ึนเกิดหลงัจากไดรั้บความรู้เร่ืองการออกเยี่ยมบา้น และได้
ฝึกปฏิบติัเยี่ยมบา้นในชุมชนโดยมีเจา้หน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงสาธิตให้ดูเป็นตวัอย่างก่อน เพื่อให้ อสม. 
เขา้ใจไดง่้าย และสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งรวดเร็ว และอภิชยั คุณีพงษ ์(2557) กล่าววา่ การอบรม
ให้ความรู้กบั อสม. ควรมีส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม ใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ การใชเ้กมส์ การแสดง

648

DP
U



บทบาทสมมุติ การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเพื่อให้  อสม.กล้าแสดงออก รวมถึงตอ้งใช้การฝึก
ปฏิบติัจริงเพื่อให้เกิดการเขา้ใจและเกิดทกัษะในการปฏิบติังาน ดงันั้นเทศบาลนครหาดใหญ่ควร
เพิ่มเติมความรู้การคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกับการโฆษณาเกินจริงของอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ท่ี
อวดอา้งสรรพคุณเกินจริง โดยตอ้งใชต้วัอยา่งสินคา้มาจดัการอบรม และควรอบรมฟ้ืนฟูความรู้การ
คุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให ้อสม. รับรู้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัตลอดเวลา 
 2. การรับรู้บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภค 
  อสม.รับรู้บทบาทการคุม้ครองผูบ้ริโภคการให้ความรู้ การเฝ้าระวงั และการเป็นท่ี
พึ่งพาของชุมชนระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่ารับรู้บทบาทในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่
เร่ืองการแนะน าเพื่อนบา้นให้ระมดัระวงัการใชย้า โดยแนะน าให้เพื่อนบา้นซ้ือยาจากร้านขายยาท่ีมี
เภสัชกร แนะน าให้เพื่อนบา้นเลือกซ้ืออาหารท่ีสะอาด เช่น การสังเกตลกัษณะสีของอาหาร วนั
เดือนปีท่ีผลิต หรือวนัหมดอายุอาหาร แนะน าการเลือกซ้ืออาหารท่ีไม่ใช้น ้ ามนัทอดซ ้ า  ส่วน
เคร่ืองส าอางควรจะแนะน าใหซ้ื้อสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมาย อย. ดา้นการรับรู้บทบาทการเฝ้าระวงั มีการ
เก็บตวัอยา่งสินคา้ส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบสารปนเป้ือน ดา้นบทบาทการเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชน 
โดยรับรู้บทบาทเก่ียวกับการพฒันาตนเองให้มีความรู้การคุ้มครองผูบ้ริโภค เพราะการท างาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความช านาญมากกวา่งานดา้นอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัธวชั วิเชียรประภา พร
นภา  หอมสินธ์ุ และรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ (2557) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของ อสม.ดา้น
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ท าให้ อสม. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองท่ีเหมาะสมมากข้ึน 
และจากการท าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพแก่เพื่อนบ้านส่งผลให้ อสม .รับรู้บทบาทเก่ียวกับการ
ปฏิบติังาน ดงันั้นเทศบาลควรตอ้งส่งเสริมการรับรู้บทบาทการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้กบั อสม. อยา่ง
สม ่าเสมอ โดยตอ้งก าหนดรายละเอียดของบทบาทการท างานให้มีความชดัเจน และเขา้ใจง่าย และ
ควรทบทวนบทบาทการท างานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให ้อสม. ไดรั้บรู้บทบาทของตนเองตลอดเวลา 
 3. การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 
  อสม.มีการปฏิบติัคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการให้ความรู้ การเฝ้าระวงั และการเป็นท่ี
พึ่งพาของชุมชนระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมพบวา่ อสม. มีการปฏิบติังานต ่าเกือบทุก
ด้าน โดยเฉพาะด้านการเฝ้าระวงั มีเพียงกลุ่ม อสม. ท่ีเป็นเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีการ
ปฏิบติังานบา้งในกลุ่มเด็กและผูสู้งอายุ โดยให้ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารและยา เช่น การ
ทานขนมกรุบกรอบ น ้ าอดัลม อาหารท่ีใช้น ้ ามนัทอดซ ้ า การใชย้าสมุนไพร ยาลูกลอน และไดร่้วม
ปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคกบัเจา้หน้าท่ี เช่น การตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหาร เคร่ืองส าอาง 
และยา โดยออกปฎิบติังานในชุมชน หา้งสรรพสินคา้ ตลาดสด แต่การปฏิบติังาน อสม.จะเป็นผูช่้วย
เจ้าหน้าท่ีในการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ส่วนการแปลผลข้อมูลเจ้าหน้าท่ีเป็นผูอ้ธิบายให้กับ
ประชาชน ใกลเ้คียงกบัการศึกษาของดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม และภคัวลญัชญ ์จนัทรา (2555) กล่าว
ว่า อสม.สามารถเป็นตวัแทนดูแลสุขลกัษณะของแผงลอยจ าหน่ายอาหารโดยมีเจา้หน้าท่ีฝึกให้
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ปฏิบติั แต่รายละเอียดความส าคญัของหลกัสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพนัธ์กบัโรคและสุขภาพ
อยา่งไรนั้น อสม.ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงได ้ตอ้งมีนกัวิชาการคอยให้ค  าแนะน า ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีควร
ฝึกปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้ อสม.เกิดความช านาญในการปฏิบติังาน และ
มีความมัน่ใจพร้อมท่ีจะท างานต่อไป  
 4. กลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค  
  กองส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัท าโครงการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยขอสนบัสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  และนโยบายของผูบ้ริหารท่ีสนบัสนุนให ้อสม. พฒันา
ตนเองโดยให้ปฏิบติังานคุ้มครองผูบ้ริโภคร่วมกบัเจา้หน้าท่ี สอดคล้องกับชะอรสิน สุขศรีวงค ์
(2554) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมคุ้มครองผู ้บริโภค 
โดยเฉพาะเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครท่ีมีความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ ตอ้งเป็น
แกนน าวางแผน ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข และสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผูป้ระกอบการ และประชาชน   

สรุปผลการวิจยั อสม.มีความรู้การคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัการใช้ยา  ยาชุด และ
อนัตรายของยาท่ีมีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ แต่กลบัมีความรู้นอ้ยเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทยท่ี์อา้ง
สรรพคุณรักษาโรค สาเหตุเกิดจาก อสม. ไม่ไดรั้บการอบรมใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการโฆษณาเกินจริง 
เพราะการโฆษณาพึ่งเกิดข้ึนมากบัการใช้เทคโนโลยีท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนการรับรู้บทบาทการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค อสม. รับรู้การแนะน าเพื่อนบา้นให้ระมดัระวงัการใช้ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร การซ้ือยา
ควรซ้ือจากเภสัชกร ส าหรับการปฏิบติังาน อสม. มีการปฏิบติังานต ่า มีเพียงกลุ่มคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี
ให้ความรู้กบักลุ่มเด็กและผูสู้งอายุ โดยให้ค  าแนะน าเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์กบั
สุขภาพ ดงันั้นเพื่อให้เกิดการบริโภคท่ีปลอดภยัในชุมชน เจา้หน้าท่ีตอ้งให้ความรู้การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ีทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ให้กบั อสม. เพราะปัญหาคุม้ครองผูบ้ริโภคนบัวนัยิ่งมีความ
ซับซ้อนตามการเปล่ียนแปลงของการบริโภคของคนในสังคม ด้านการรับรู้บทบาทการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคของ อสม. มีส่วนส าคญั เพราะท าให้ อสม. เขา้ใจในการท างาน ดงันั้นเทศบาลควรตอ้ง
ก าหนดหนา้ท่ีการปฏิบติังาน และเทศบาลตอ้งสนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการจดั
กิจกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  เทศบาลควรก าหนดยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้
บรรจุอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และควรสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกบั อสม. โดยเฉพาะ
โรงเรียน วดั หรือแกนน าชุมชน ซ่ึงจะท าให้เกิดการท างานคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกนัของคนทั้ง
ชุมชน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการ
ท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

Relationship between conflict management of administrators with an incentive to work 
of teacher under the office Bangkok primary education 

 
ดวงกมล โพธิลักษณ์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
แรงจูงใจในการท างานของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ 2) 
เปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบั แรงจูงใจในการท างานของครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา วิทย
ฐานะ ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจในการท างานกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.901 สถิติท่ีใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ทดสอบ
เอฟ และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของครูสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
  1.1 การจัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปน้อย ได้แก่ การแข่งขนั การบงัคบั และการผลกัดนั การประนีประนอม การ
หลีกเล่ียง หรือการถอนตัว การโอนอ่อนผ่อนตามหรือการท าให้ราบร่ืน การร่วมมือกัน หรือการ
แกปั้ญหา 
  1.2 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ความส าเร็จของงาน สภาพการปฏิบัติงาน นโยบายและการบริหาร เงินเดือน 
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ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน การไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ การปกครองบงัคบับญัชา ลกัษณะของงาน 
 2. เปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบั แรงจูงใจในการท างานของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.1 การเปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา 
ประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
  2.2 การเปรียบเทียบ แรงจูงใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน
สถานศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับการจัดการความขัดแยง้ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) Study conflict management of administrators with an 
incentive to work of teacher under the office Bangkok primary education 2) Compare conflict 
management of administrators with an incentive to work of teacher under the office Bangkok primary 
education divided by sex, age, education, academic standing, school size, experience and 3) Relationship 
between conflict management of administrators with an incentive to work of teacher under the office 
Bangkok primary education. Sample groups 320 persons were teachers under Bangkok primary 
education. The instrument that use in the Saving collects the data were questionnaires with reliability 
value of 0.910. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA, Scheffe’s test and simple correlation. 
 The findings were as follows:  
 1. conflict management of administrators with an incentive to work of teacher under the office 
Bangkok primary education 
  1.1 conflict management of administrators under the office Bangkok primary education was at 
a high level. The rankings from highest to lowest were based on the following aspects: competitive forces 
and pushing, compromise, avoidance or withdrawal, yield or smoothing, coalition or solutions 
  1.2 incentive to work of teacher under the office Bangkok primary education was at a high 
level. The rankings from highest to lowest were based on the following aspects: job success, operational 
conditions, policy and management, salary, relationships with colleagues and supervisors, advances in 
careers, get the respect, the rule, nature of work. 
 2. Compare conflict management of administrators with an incentive to work of teacher under 
the office Bangkok primary education divided by sex, age, education, academic standing, school size, 
experience 
  2.1 Compare conflict management of administrators under the office Bangkok primary 
education divided by sex, age, education, academic standing, school size, experience had not different. 
  2.2 Compare conflict management of administrators with an incentive to work of teacher 
under the office Bangkok primary education divided by age had different significantly statistic at .05 
when divided by sex, education, academic standing, school size, experience had not different. 
 3. conflict management of administrators with an incentive to work of teacher under the office 
Bangkok primary education had relationship significantly statistic at .05  
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บทน า 
 สถานศึกษามีหน้าท่ีโดยตรงในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาเยาวชนให้มีทกัษะ และ
ความสามารถเพียงพอต่อการประกอบอาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถด ารงวิถีชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข และมีภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากการ
กระจายอ านาจสู่สถานศึกษาโดยหลกั ๆ อาจสรุปไดด้งัน้ี (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หนา้ 5)  
1) สถานศึกษาจะมีพนัธสัญญาต่อผูเ้รียนและชุมชนในเร่ือง การปฏิรูปการเรียนการสอน การพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน การสร้างระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) ความผกูพนัระหว่างผูป้กครอง 
ชุมชน และบุคลากร ในสถานศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีเพิ่มมากข้ึน ผูป้กครองจะตอ้ง
ร่วมกนักบัสถานศึกษาในการดูแลการเรียนของนกัเรียนชุมชนรวมทั้งผูป้กครองจะเขา้มามีบทบาทใน
การร่วมกนัพฒันาหลกัสูตร ร่วมกนัจดัการเรียนการสอน ร่วมกนัพฒันาสถานศึกษา รวมทั้งเขา้มา มี
บทบาทในการร่วมกนัตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 3) การตดัสินใจในการบริหารการศึกษา
จะเปล่ียนไปในรูปขององค์คณะบุคคลตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ แทนการบริหาร
สถานศึกษาโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่เพียงผูเ้ดียว ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนองค์กรชุมชนท่ีเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาจะตอ้งรู้บทบาท อ านาจหน้าท่ีในการก ากบั สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา ร่วมกนัก าหนดกฎ กติกา และแนวปฏิบติั เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหวา่งชุมชนและสถานศึกษาในการรวมพลงัความคิดและการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจดัการศึกษา และ 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะในหน้าท่ีให้เป็นมือ
อาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปรับบทบาทเป็น ผูส่้งเสริมสนบัสนุนครูและบุคลากรในทอ้งถ่ินในการ
พฒันาการศึกษา เป็นผูท่ี้สามารถประสานพลงัครูในโรงเรียน รวมทั้งชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
เพื่อพฒันาสถานศึกษาตามวิสัยทศัน์ท่ี ตั้งไว ้ ครูตอ้งมีความสามารถในการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและผูเ้รียน เกิดการบูรณา
การ รู้จกัพฒันาตนเองและสามารถร่วมมือกบัคณะครูและผูบ้ริหารในการท างานเป็นทีมได ้
 การพิจารณาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ จะตอ้งใช้ความรอบรู้และ รู้รอบ ตอ้งมี
การวางแผน รู้จงัหวะ และหาโอกาสท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และมุมมอง
กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ยงัช่วยให้ไดข้อ้มูลและพบทางออก พบความหลากหลายของคน ทั้งท่ีมีความเช่ือ วิถีชีวิต 
ค่านิยม ทศันคติ ท่ีแตกต่างหรือคลา้ยคลึง จนกระทัง่ไม่เหมือนกนัเลย ดงันั้น ทุกคร้ังท่ีมีการตดัสินใจ จึง
ยากมากท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ ไม่มีใครท่ีไม่เคยขดัแยง้กบัคนอ่ืน ไม่มีใครคนไหนจะมีความคิดเห็น
ท่ีตรงกนัไปได ้ทุกเร่ืองและทุกเวลา แมก้ระทัง่ความขดัแยง้ในตวัเอง แต่ตอ้งถามกลบัวา่ มีความขดัแยง้
อีกมากเท่าไหร่ ท่ีไม่สามารถจดัการได ้มีค  ากล่าววา่ อยากเป็นใหญ่ตอ้งผกูมิตรมากกวา่สร้างศตัรู แต่คน
ท่ีประสบความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ลว้นมีศตัรูท่ีแข็งแกร่งและเขม้แข็งทั้งส้ิน นัน่หมายความวา่ อุปสรรคยิ่ง
ยาก คนก็ยิ่งแข็งแกร่ง ดงันั้น องค์การใดไม่มีความขดัแยง้ องค์การนั้นก็ยากท่ีจะก้าวหน้าข้ึนสู่ท่ีสูง 
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สถานศึกษาเป็นองค์การหน่ึงทางสังคมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงปัญหาความขดัแยง้ได ้ปัญหาความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในสถานศึกษานั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล อนัเน่ืองมาจากความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัและผลประโยชน์ท่ีขดักัน ความขดัแยง้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่อาจละเลยเพราะเป็นหนา้ท่ีโดยตรงท่ีตอ้งแกปั้ญหาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ความขดัแยง้ใน
สถานศึกษาจะก่อให้เกิดความยุง่ยากต่อการปฏิบติังานและเป็นท าให้บรรยากาศของสถานศึกษาบบเบา
ลง(มนตรีรัตนพนัธ์,2545,หนา้ 3) ปัญหาความขดัแยง้ในสถานศึกษาท่ีพบเสมอนบัตั้งแต่ปัญหาระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปัญหาระหวา่งครูกบัครูมีปรากฏเห็นเสมอวา่ ครูในโรงเรียนเดียวกนั
แบ่งพรรคแบ่งพวก อิจฉาริษยา กลัน่แกลง้กนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัใดก็มกัประสบปัญหาเดือน
ร้อนใจอย่างยิ่ง ปัญหาครูขาดความสามคัคีนบัเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร ก่อให้เกิดความล าบากใจใน
การสั่งการ ในบางคร้ังผูบ้ริหารแกปั้ญหาความขดัแยง้แลว้นั้น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความไม่พอใจ มีการ
ร้องเรียน การเขียนบตัรสนเท่ห์ เห็นได้ว่าปัญหาความขดัแยง้ถ้ามีความรุนแรง ก็นบัว่าเป็นผลร้ายต่อ
สถานศึกษาอยา่งยิง่ สถานการณ์เช่นน้ีมีผลต่ออารมณ์ของบุคลากร อยา่งมาก ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล เช่น การเปล่ียนพฤติกรรมเป็น คนกา้วร้าว ตั้งตนเป็นศตัรู ประณามผูอ่ื้น บางคร้ัง
ถึงกบัออกจากราชการท าให้เกิดผลกระทบ ต่อคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน (วิภาวี เจียมบุศย,์ 2544, 
หนา้ 5-6) 
 ในการท างานเป็นทีม ปัญหาอุปสรรคท่ีพบอนัส่งผลให้การท างานเป็นทีมไม่ประสบผลส าเร็จคือ 
ขวญัและก าลงัใจต ่า ความขดัแยง้อย่างต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์กบักลุ่มท่ีเยน็ชา ไม่มี
การวางแผนงานและพฒันาอย่างต่อเน่ือง (ยงยุทธ สาระสมบติั, 2545, หน้า 23) และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ ศิริวรรณ โกมุติกานนท ์(2546, หน้า 9) พบวา่ อุปสรรคและปัญหาในการท างานเป็นทีม 
คือ ความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าท่ีและเป้าหมาย การขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกนั ต่างคน
ต่างท า มีปัญหาขดัแยง้ ขาดความเขา้ใจในการท างาน การท างานไม่มีประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั ไม่มี
เวลาเพียงพอ พนักงานมีจ านวนน้อย การท างานเข้ากันไม่ได้ ท  าให้เกิดการทะเลาะวิวาท รวมถึง
สภาพแวดล้อมใน การปฏิบติังานท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีจึงเป็น
อุปสรรคใน การท างานเป็นทีม ท าให้ทีมไม่มีความสามคัคีกนั การท างานจึงไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ี
วางแผนไว ้งานท่ีไดจึ้งเกิดความล่าชา้และเกิดความผิดพลาด องคก์ารจะไม่พฒันาไปในทางท่ีดีไดเ้พราะ
บุคคลในองค์การขาดความร่วมมือและความสามคัคีในการท างานท าให้องค์การ เกิดปัญหาตามมา (สุ
วทิย ์ผลลาภ, 2542, หนา้ 88) 
 แรงจูงใจหรือส่ิงจูงใจ เป็นตวักระตุน้ให้คนเราแสดงพฤติกรรมต่างๆ กนั หรือเป็นแรงขบัการท่ี
คนแสดงพฤติกรรมอยา่งใดนั้น เน่ืองจากคนมีความตอ้งการ และการท่ีคนเรามีความตอ้งการส่ิงใดส่ิง
หน่ึง มกัเป็นเพราะว่าขาดส่ิงนั้น ความตอ้งการจะเป็นแรงผลกัดนัให้เราแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ไดส่ิ้ง
นั้นๆ มา การท่ีบุคคลจะยินยอมท างานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือปฏิบติับ่ึงความพอใจในงานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่มีความส าคญัมากประการหน่ึงในการท างาน บ่ึงจะช่วยให้งานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว้

656

DP
U



อย่างดีท่ีสุด ประหยดัท่ีสุด และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะบุคคลนั้นจะปฏิบติังานดว้ยความ
ขยนัหมัน่เพียรยิ่งข้ึน ให้เวลาในการปฏิบติังานมากข้ึน และตั้งใจท างานด้วยความกระตือรือร้น 
อุตสาหพยายาม ท าให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลไม่มีความ
พอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู ่ งานจะด าเนินไปไม่ราบร่ืน ระดบัการปฏิบติังานลดต ่าลง ความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของงานจะหมดไป การปฏิบติังานหน้าท่ีจะเฉ่ือยชาลงทุกท่ีและจะท าให้ประสิทธิภาพของ
งานดอ้ยลงในท่ีสุด (บุญกาล ภูด่านงวั. 2554, หนา้ 2) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร บ่ึงผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งการท างานเป็น
ทีมในสถานศึกษากบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อลักษณะการท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถทราบไดว้า่ผูบ้ริหารและครูนั้นใหค้วามส าคญัต่อลกัษณะการท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัใด และเป็นการศึกษาลกัษณะต่างๆ ท่ีสามารถส่งเสริม การท างานให้มีลกัษณะ
การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ บ่ึงจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะน าไปใช้ ในการพฒันา ส่งเสริม และ
น าไปเป็นรูปแบบเพื่อท่ีจะใหมี้การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ในสถานศึกษา อนัจะส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพในการจดัการศึกษาแก่ผูเ้รียน 
 
ความมุ่งหมายในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการท างานของครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบั แรงจูงใจในการท างาน
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัเม่ือจ าแนกตาม
เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา วทิยฐานะ ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับการจัดการความขัดแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบั แรงจูงใจในการท างานของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกันเม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุ 
วฒิุการศึกษา วทิยฐานะ ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา 
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 2. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างาน
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 จิตนภา ไชยเทพา (2552, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัสา นกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า 1) ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการความ ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสา นกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก 2) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียน ท่ีมีต าแหน่ง หนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสา นกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ3) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาด ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร 
โรงเรียน สังกดัสา นกังานเขต พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 ตระการ แสนแกว้ (2551, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรครูของโรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา บ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการพฒันาแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากรครูของโรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสีมา และ 2) เปรียบเทียบการพฒันา
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรครูของโรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา กลุ่มท่ีอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่บุคลากรครูของโรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า ปัญหาในการ
พฒันาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสีมา อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา คือ ไม่มีการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกนั การขาดความร่วมมือในการท างาน การมี
ปัญหาขดัแยง้ การขาดการประชุมปรึกษาหารือ และการขาดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างาน 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าการจดัการความขดัแยง้ (วนัชยั วฒันา
ศพัท,์ 2550, หนา้ 28 - 30) และ แรงจูงใจในการท างานของวรัิช สงวนวงศว์าน (2550, หนา้ 212) มาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิด ในการวจิยั ดงัภาพ 
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ตวัแปรอิสระ 
(independent variables) 

 ตวัแปรตาม 
(dependent variables) 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒกิารศกึษา 
4. วทิยฐานะ 
5. ขนาดสถานศกึษา 
6. ประสบการณ์การปฏบิตังิานใน
สถานศกึษา 

 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศกึษา 
1. การแขง่ขนั การบงัคบั และ การผลกัดนั 
2. การโอนอ่อนผ่อนตามหรอืการท าให ้
ราบรืน่ 
3. การประนีประนอม 
4. การหลกีเลีย่ง หรอืการถอนตวั 
5.การรว่มมอืกนั หรอืการแกป้ญัหา 
 
 
 

แรงจงูใจในการท างานของคร ู
 1. นโยบายและการบรหิาร 
 2. เงนิเดอืน 
 3. ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 
 4. สภาพการปฏบิตังิาน 
 5. การปกครองบงัคบับญัชา 
 6. ความส าเรจ็ของงาน 
 7. การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
 8. ลกัษณะของงาน 
 9. ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 
 1. ตวัแปรอิสระ (independent variables ) ไดแ้ก่ 
  1.1  เพศ 
     1) ชาย 
     2) หญิง  
  1.2  อาย ุ
     1) ต ่ากวา่ 30 ปี 
     2) 30 – 40 ปี 
     3) 41 – 50 ปี 
     4) มากกวา่ 50 ปี 
  1.3  วฒิุการศึกษา 
     1) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     2) สูงกวา่ปริญญาตรี 
  1.4  วทิยฐานะ 
     1) ยงัไม่มีวทิยฐานะ 
     2) ช านาญการ 
     3) ช านาญการพิเศษข้ึนไป 
  1.5  ขนาดสถานศึกษา 
     1) ขนาดกลาง (มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-300 คน) 
     2) ขนาดใหญ่ (มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301-1,500 คน) 
     3) ขนาดใหญ่พิเศษ (มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป) 
  1.6  ประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา 
     1) นอ้ยกวา่ 10 ปี  
     2) 10 - 20 ปี 
     3) 21 - 30 ปี 
     4) มากกวา่ 30 ปี 
 2. ตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแ้ก่  
  2.1  การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     1) การแข่งขนั การบงัคบั และการผลกัดนั 
     2) การโอนอ่อนผอ่นตามหรือการท าให้ราบร่ืน 
     3) การประนีประนอม 
     4) การหลีกเล่ียง หรือการถอนตวั 
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     5) การร่วมมือกนั หรือการแกปั้ญหา 
  2.2  แรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ 
     1) ดา้นนโยบายและการบริหาร 
     2) ดา้นเงินเดือน 
     3) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
     4) ดา้นสภาพการปฏิบติังาน 
     5) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
     6) ดา้นความส าเร็จของงาน 
     7) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
     8) ดา้นลกัษณะของงาน 
     9) ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,605 คน กลุ่มตวัอยา่งจึงใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคล่ือน 0.05 ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จึงได้ขนาด
ตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 320 คน ด าเนินการสุ่มตามขนาดของสถานศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม บ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของค าถามท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งใน
สถานศึกษา วทิยฐานะ ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่า โดยก าหนดน ้ าหนกัเป็น 5 ระดบั ตามวิธีการของลิก
เคอร์ท (Likert’s Method)  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการท างานของครู ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) โดยก าหนดค่าคะแนน ช่วงน ้าหนกัของการปฏิบติัเป็น 5 ระดบั  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ตามความมุ่งหมาย
และสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
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 ตอนท่ี 2 การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของครูสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ การหา
ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างาน
ของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบที (t-test) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบเอฟ (F-test) เม่ือพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงน ามาท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) 
 ตอนท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผล 
 การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจ
ในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสรุป
ผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของครูสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  1.1  การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปน้อย ได้แก่ การแข่งขนั การบงัคบั และการผลกัดนั การประนีประนอม การ
หลีกเล่ียง หรือการถอนตวั การโอนอ่อนผ่อนตามหรือการท าให้ราบร่ืน การร่วมมือกนั หรือการ
แกปั้ญหา บ่ึงแสดงดงัตาราง 1 
ตาราง 1 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
ระดบัการจดัการความขดัแยง้ 

X  S.D. ความหมาย 
1. การแข่งขนั การบงัคบั และการผลกัดนั  4.07 0.51 มาก 
2. การโอนอ่อนผ่อนตามหรอืการท าใหร้าบรื่น 3.92 0.57 มาก 
3. การประนีประนอม  4.06 0.53 มาก 
4. การหลกีเลีย่ง หรอืการถอนตวั 3.93 0.64 มาก 
5. การรว่มมอืกนั หรอืการแก้ปญัหา 3.84 0.66 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.49 มาก 
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  1.2  แรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน สภาพการปฏิบติังาน นโยบายและการบริหาร เงินเดือน ความสัมพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ การ
ปกครองบงัคบับญัชา ลกัษณะของงาน บ่ึงแสดงดงัตาราง 2  
ตาราง 2 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 
ระดบัการท างานเป็นทมี 

X  S.D. ความหมาย 
1. นโยบายและการบรหิาร 4.06 0.61 มาก 
2. เงนิเดอืน 4.02 0.65 มาก 
3. ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา 3.99 0.51 มาก 
4. สภาพการปฏบิตังิาน 4.12 0.52 มาก 
5. การปกครองบงัคบับญัชา 3.92 0.61 มาก 

ตาราง 2 (ต่อ) 
 

 
ระดบัการท างานเป็นทมี 

X  S.D. ความหมาย 
6. ความส าเรจ็ของงาน 4.17 0.53 มาก 
7. การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 3.94 0.69 มาก 
8. ลกัษณะของงาน 3.82 0.60 มาก 
9. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 3.96 0.55 มาก 

ภาพรวม 4.00 0.36 มาก 
 
 2. เปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของ
ครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.1 การเปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
    2.1.1 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่าง
กนั  
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    2.1.2 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่าง
กนั 
    2.1.3 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการหลีกเล่ียงหรือการถอนตวัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
    2.1.4 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวิทยฐานะ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การร่วมมือกนั หรือการแก้ปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
    2.1.5 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น 
ไม่แตกต่างกนั 
    2.1.6 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การร่วมมือกนั หรือการแกปั้ญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 บ่ึงแสดงดงัตาราง 3  
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ตวัแปร F,t P 

เพศ -.156 .876 
อาย ุ 1.213 .305 
วุฒกิารศกึษา -.751 .454 
วทิยฐานะ 2.892 .057 
ขนาดสถานศกึษา .626 .535 
ประสบการณ์การปฏบิตังิานในสถานศกึษา 1.111 .345 
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  2.2  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
    2.2.1 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั  
    2.2.2 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นดา้นเงินเดือน ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะของงาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    2.2.3 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั  
    2.2.4 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวทิยฐานะ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 
    2.2.5 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 
    2.2.6 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดา้นทุก
ดา้น ไม่แตกต่างกนับ่ึงแสดงดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
ตวัแปร F,t P 

เพศ .939 .349 
อาย ุ 3.231 .023* 
วุฒกิารศกึษา .232 .817 
วทิยฐานะ 1.787 .169 
ขนาดสถานศกึษา .255 .775 
ประสบการณ์การปฏบิตังิานในสถานศกึษา 2.264 .081 
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3. ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา่ แรงจูงใจ
ในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั .05 
 
อภิปรายผล 
 การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจ
ในการท างานของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัอภิปราย
ผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 
 1. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของครูสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  1.1 การจัดการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากความขดัแยง้ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ไดเ้สมอและไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เม่ือมนุษยมี์ความปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ในขณะท่ีบางคร้ังความ
ขดัแยง้สามารถท าให้เกิดความเสียหายอยา่งรุนแรงและเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง แต่บางคร้ังความขดัแยง้ก็
น ามาบ่ึงแนวคิดใหม่ๆ และ การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนได้ ถ้าหากมีการใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ี
สร้างสรรค์ ความขดัแยง้ถือเป็นเร่ืองสากล เพราะมนุษยทุ์กคนย่อมเคยมีประสบการณ์ท่ีมีความขดัแยง้
กบัผูอ่ื้น ไม่วา่จะในวฒันธรรมใด หรือในบริบทใดก็ตาม บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพิพิธ สุวรรณ
สิงห์ (2550) ไดศึ้กษาการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษา
อุดรธานีผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้วิธีการบริหารความขดัแยง้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากและเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ การยอมให้ การประนีประนอม การเผชิญหนา้ การ
ร่วมมือ การหลีกเล่ียงและการเอาชนะ ส่วนการบงัคบัผูบ้ริหารสถานศึกษาเลือกใชเ้ป็นล าดบัสุดทา้ย 
  1.2 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากแรงจูงใจเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างขวญั
และก าลงัใจในการท างาน พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดจากแรงจูงใจทีท าให้เกิดความตอ้งการและการ
แสดงการกระท าออกมา ตามปกติบุคคลมีความสามารถในการกระท าส่ิงต่างๆ ได้หลายอย่างหรือมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน แต่พฤติกรรมเหล่าน้ีจะแสดงออกเพียงบางโอกาสเท่านั้น ส่ิงท่ีจะผลกัดนัเอา
ความสามารถของคนออกมาได้คือ แรงจูงใจนั่นเอง และแรงจูงใจจึงเป็นความเต็มใจท่ีจะใช้พลัง
ความสามารถเพื่อประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วนัเพญ็ เล้ียงถนอม 
(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอก
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ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 2. เปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของ
ครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.1  การเปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
    2.1.1 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่าง
กนั ทั้งน้ีเน่ืองจากครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่า
ความขดัแยง้จะเกิดผลกระทบต่อองคก์ารทั้งทางบวกและทางลบ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการความ
ขดัแยง้ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยกระตุน้ให้เกิดความต่ืนตวั มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
สร้างส่ิงใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ารบ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์บ ารุงกิจ (2551) 
ได้ศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการบริหารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า เปรียบเทียบการบริหารจดัการ
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เม่ือ
จ าแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  
    2.1.2 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่าง
กนั ทั้งน้ีเน่ืองจากครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่า
ความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติ ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าอาย ทั้งฝ่ายบริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มองว่าทกัษะในการ
แกไ้ขความขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการประสานงานระหว่างกนัภายในองค์การ และรวมถึง
ลูกคา้ดว้ย น่ีส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่ ปริมาณความขดัแยง้ไดเ้พิ่มข้ึน และไม่อาจหลีกเล่ียง
ไดอี้กต่อไป บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอุเทน ทองสวสัด์ิ (2551) ไดก้ารศึกษาความขดัแยง้และ
วธีิการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนคร 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอายุ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัความขดัแยง้ในโรงเรียน
ไม่แตกต่างกนั 
    2.1.3 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าความ
ขัดแย้งมีความส าคัญต่อองค์การคือเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสวงหาวิธีการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่
ผลตอบสนองอีกประการหน่ึงปัญหาท่ีถูกบ่อนเร้นอยู่ ไดถู้กน ามาเปิดเผยกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ความขดัแยง้จะมีความเขา้ใจต่อกนัอย่างลึกบ้ึงมากข้ึนหลงัจากท่ีได้แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ให้ลุล่วงไปแล้ว 
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ความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมในองคก์ารท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้ บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอุเทน ทอง
สวสัด์ิ (2551) ได้การศึกษาความขดัแยง้และวิธีการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี วุฒิการศึกษา 
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัความขดัแยง้ในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
    2.1.4 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวิทยฐานะ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าความ
ขดัแยง้ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้เสมอและไม่สามารถหลีกเล่ียงได้บ่ึงมีผลเกิดผลกระทบต่อองค์การทั้ ง
ทางบวกและทางลบ เม่ือมนุษยมี์ความปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ในขณะท่ีบางคร้ังความขดัแยง้สามารถท า
ให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง แต่บางคร้ังความขดัแยง้ก็น ามาบ่ึงแนวคิด
ใหม่ๆ และ การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนได ้ถา้หากมีการใชว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีสร้างสรรค ์ความขดัแยง้
ถือเป็นเร่ืองสากล เพราะมนุษยทุ์กคนย่อมเคยมีประสบการณ์ท่ีมีความขดัแยง้กับผูอ่ื้น ไม่ว่าจะใน
วฒันธรรมใด หรือในบริบทใดก็ตาม บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของมนตรี พ่วงวงษ ์(2552) ไดศึ้กษา
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาความขดัแยง้ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา แต่ไม่แตกต่างกนัด้านวุฒิการศึกษาและ
สภาพในการปฏิบติังาน ส่วนวิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ าแนกตาม
อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดสถานศึกษา แต่ไม่แตกต่างกนัเม่ือจ าแนกตามเพศและ
สถานภาพในการปฏิบติังาน 
    2.1.5 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น 
ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มี
ความเห็นวา่ความขดัแยง้มีความส าคญัต่อองคก์ารคือเป็นตวักระตุน้ให้มนุษยแ์สวงหาวิธีการต่างๆ ท่ีจะ
น าไปสู่ผลตอบสนองอีกประการหน่ึงปัญหาท่ีถูกบ่อนเร้นอยู่ ได้ถูกน ามาเปิดเผยกลุ่มคนท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้จะมีความเขา้ใจต่อกนัอยา่งลึกบ้ึงมากข้ึนหลงัจากท่ีไดแ้กไ้ขขอ้ขดัแยง้ให้ลุล่วง
ไปแลว้ บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอุเทน ทองสวสัด์ิ (2551) ไดก้ารศึกษาความขดัแยง้และวิธีการ
บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนคร 
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการอยู่ในโรงเรียนท่ีมีระดบัการจดัการศึกษาต่างกนั ใช้วิธีการ
บริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
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    2.1.6 การจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าความ
ขดัแยง้ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้เสมอและไม่สามารถหลีกเล่ียงได้บ่ึงมีผลเกิดผลกระทบต่อองค์การทั้ ง
ทางบวกและทางลบ ในขณะท่ีบางคร้ังความขดัแยง้สามารถท าให้เกิดความเสียหายอยา่งรุนแรงและเป็น
อนัตรายอยา่งยิง่ แต่บางคร้ังความขดัแยง้ก็น ามาบ่ึงแนวคิดใหม่ๆ และ การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนได ้
บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของพิพิธ สุวรรณสิงห์ (2550) ไดศึ้กษาการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีศึกษาอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า เม่ือเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารคามขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหนงต ่ากวา่ 10 ปี 
และตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
  2.2  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
    2.2.1 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากครู
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าผูบ้ริหารหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะต้องรู้จักจูงใจผูใ้ต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานหลงัจากไดรั้บการกระตุน้จากผูบ้งัคบับญัชาแลว้ การปฏิบติังานไดป้ระสิทธิภาพหรือไม่
นั้นย่อมข้ึนอยู่กับผลการการปฏิบติังานของตนเองว่าได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเอง
หรือไม่ บ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของประสงค์ ภาเรือง (2551) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาล จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า พนกังานครูเทศบาลท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาล จงัหวดัอุบลราชธานีไม่แตกต่างกนั 
    2.2.2 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าในการ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการหลายอย่างของคน โดยทัว่ไปแลว้บุคคลมิไดท้  างานเต็มท่ีตาม
ความสามารถ บุคคลตอ้งการแรงจูงใจท่ีจะท างานตามท่ีตอ้งการโดยเฉพาะแรงจูงใจท่ีเหมาะสมจะท าให้
บุคคลเอาใจใส่งานมากยิ่งข้ึน หากหน่วยงานตอ้งการให้พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานจะตอ้งเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการของพนกังานและความสามารถหาส่ิงท่ีจูงใจให้บุคคลไดท้  างานขณะเดียวกนัหาความ
ตอ้งการของบุคคลมีจุดหมายเดียวกบัเป้าหมายขององคก์าร ก็จะท าให้องคก์ารมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการได ้บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวนัเพญ็ เล้ียงถนอม (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
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ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในภาพรวมพบวา่ครูท่ีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
    2.2.3 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม และรายด้านทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นวา่แรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานมีความส าคญั และมีความจ าเป็นส าหรับหน่วยงานทุกแห่ง โดยถา้ผูบ้ริหารสามารถชกั
จูงบุคคลในหน่วยงานไดต้รงกบัส่ิงท่ีตอ้งการแลว้ก็จะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจ ส่งผลให้บุคคลเต็มใจท่ีจะ
ใช้ความสามารถเต็มท่ีในการให้ความร่วมมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน บ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวนัเพญ็ เล้ียงถนอม (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของครูในภาพรวมพบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไม่
แตกต่างกนั  
    2.2.4 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวิทยฐานะ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นวา่ แรงจูงใจเป็นส่วน
หน่ึงของการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดจากแรงจูงใจทีท าให้
เกิดความตอ้งการและการแสดงการกระท าออกมา ตามปกติบุคคลมีความสามารถในการกระท าส่ิงต่างๆ 
ไดห้ลายอยา่งหรือมีพฤติกรรมแตกต่างกนั แต่พฤติกรรมเหล่าน้ีจะแสดงออกเพียงบางโอกาสเท่านั้น ส่ิง
ท่ีจะผลกัดนัเอาความสามารถของคนออกมาไดคื้อ แรงจูงใจนัน่เอง และแรงจูงใจจึงเป็นความเต็มใจท่ีจะ
ใชพ้ลงัความสามารถเพื่อประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวนัเพญ็ เล้ียง
ถนอม (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในภาพรวมพบว่า 
ครูท่ีมีสถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้ต่างกนั มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั  
    2.2.5 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเห็นวา่แรงจูงใจมี
ความส าคัญต่อองค์กรในฐานะท่ีเป็นส่ิงเร้าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ผลกระทบในการปฏิบติังานในภาพรวมขององคก์ร หากผูบ้งัคบับญัชาสรรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจท่ีท า
ให้เกิดความพึงพอใจ บุคลากรในองคก์รจะน าสมรรถนะท่ีมีอยู่มาใชใ้นการปฏิบติังานไดเ้ต็มท่ี เพื่อให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวนัเพญ็ เล้ียงถนอม (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
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ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมพบว่า ครูท่ีมีสถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้ต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไม่
แตกต่างกนั 
    2.2.6 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น 
ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มี
ความเห็นวา่แรงจูงใจเป็นตวัพลงัท่ีเกิดจากแรงผลกัดนัทางร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย จะท าให้
ร่างกายมีพลงัเพิ่มข้ึน ความกลวั ความกระวนกระวายก็จะท าให้ร่างกายมีพลงัเพิ่มข้ึน และเป็นแรงเสริม 
การท่ีบุคคลแสดงความถ่ีของพฤติกรรมเป็นผลอนัเน่ืองมาจากบุคคลมีแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรม
เช่นนั้น เมือบุคคลช่วยเหลือคนอ่ืนแลว้ไดรั้บค าชมเชยก็จะแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นอีก เพราะไดแ้รงเสริม
ทางสังคมคือชมเชย บ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของประสงค ์ภาเรือง (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาล จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานครูเทศบาลท่ีมีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานครูเทศบาล จงัหวดั
อุบลราชธานีไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจ
ในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูว้ิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของครูสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  1.1  การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดา้นการร่วมมือกนั หรือการแกปั้ญหา มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น
ผูบ้ริหารควรใหค้รู หรือคู่ขดัแยง้มีการร่วมมือกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ 
  1.2  แรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร บ่ึงดา้นความส าเร็จของงาน ท าให้ครูมีแรงจูงใจสูงท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรมีการยกยอ่ง ชมเชย ครูท่ีประสบความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติัอยู ่
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2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการเรียนการสอนของครูสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.2  ควรศึกษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างานของ
ครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การของ       
พนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวดัปทุมธานี และ จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
The Relationship Between Perception of Organizational Culture and the 

Organizational Commitment of Employees at Karunvej Hospital Pathum Thani 
Province and Pha Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
พนิดา  ค ากิง่ 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาระดับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของ
พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช 2) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานโรงพยาบาล
การุญเวช 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช 4) ศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ประชากรท่ีใช้ศึกษา ได้แก่ พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 315 คน ค านวณขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ไดข้นาด
ตวัอยา่ง จ านวน 177 คน โดยใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม จ านวน 45 ขอ้ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารและ ความ
ผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงได้ผลการวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามถูก
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ค่าที ค่าเอฟ 
และทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยั
พบวา่  

1. การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.93, S.D = 0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นมิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (= 4.06, S.D = 0.54) 
รองลงมาคือ ดา้นมิติการเนน้ระยะยาว ( = 4.05, S.D = 0.56) ดา้นมิติกลุ่มนิยม (= 4.04, S.D = 
0.57) ดา้นมิติระยะห่างของอ านาจ (= 3.92, S.D = 0.61) ดา้นมิติความเป็นสตรี ( = 3.90, S.D = 
0.58) ดา้นมิติความเป็นบุรุษ ( = 3.90, S.D = 0.59) ดา้นมิติความเป็นปัจเจกชนนิยม (  = 3.86, S.D 
= 0.52) และดา้นมิติการเนน้ระยะสั้นมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (= 3.68 S.D = 0.57) ตามล าดบั  2. ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลกา รุญเวช จังหวัดปทุมธานี  และ  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 4.04, S.D = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
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ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความผูกพนัด้านบรรทดัฐานทางสังคม (= 4.07, S.D = 0.54) 
รองลงมาคือ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ( = 4.05, S.D = 0.57) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง (=3.99, S.D = 0.55) 3. การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์
กบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน โรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (rxy = 0.80) เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงทุกด้าน ไดแ้ก่ ความผูกพนัดา้นความ
ต่อเน่ือง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (rxy = 0.73)  ความผูกพนัดา้นความรู้สึก มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (rxy = 0.72) ความผกูพนัด้านบรรทดัฐานทางสังคม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (rxy = 
0.70) ตามล าดบั 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
พบว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีอาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
ค าส าคัญ:วฒันธรรมองคก์าร,ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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Abstract 
The objective of this research were 1) to study the perception of employee of Karunvej 

Hospital regarding to organizational culture 2) to study the level of organizational commitment of 
employee of Karunvej Hospital 3) to study the relationship between the perception of 
organizational culture and organizational commitment and 4) to study the impact of personal 
factor with organizational commitment. The population of this research were 315 employees of 
Karunvej Hospital Pathum Thani Province and Pha Nakhon Si Ayutthaya Province. The sample 
size was 177 samples which was calculated by using Taro Yamane method. The sampling 
technique was Multi-stage Random Sampling. The instrument of this research was questionnaire 
which has 45 questions includes personal factors, perception of organizational culture and 
organizational commitment. The reliability of the questionnaire was at 0.89. The result of 
questionnaire was analyzed by computer program. The statistics applied with this research were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis were tested by pearson 
correlation, t-test and F-test and the multiple comparison of any difference was tested by Fisher’s 
LSD procedure method. The level of statistical singnificance is 0.05  

The results of study were as follows: 1.Overall, the employee of Karunvej Hospital 
Pathum Thani Province and Pha Nakhon Si Ayutthaya Province perceive the organizational 
culture at the high level (=3.93, S.D = 0.43). When consideration by each dimension, the finding 
showed that the dimension with highest average score is Uncertainty Avoidance (= 4.06, S.D = 
0.54) and followed by Long Term Orientation (=4.05, S.D = 0.56), Collectivism (=4.04, S.D = 
0.57), Power Distance (= 3.92, S.D = 0.61), Femininty (= 3.90, S.D = 0.58), Masculinty 
(=3.90, S.D = 0.59), Individualism (= 3.86, S.D = 0.52) and Short Term  Orientation (=3.68, 
S.D = 0.57) respectively. The employee perceive organizational culture in every dimension at the 
high level. 2. Overall, the employees of Karunvej Hospital Pathum Thani Province and Pha 
Nakhon Si Ayutthaya Province perceive engage with the organization at high level (= 4.04, S.D 
= 0.50). When consideration by each commitment, the finding showed that that commitment with 
highest score is Normative Commitment (= 4.07, S.D = 0.54) and then followed by Affective 
Commitment (= 4.05, S.D = 0.57) and Continuance Commitment (= 3.99, S.D =0.55) 
respectively. The average score of every commitment was as high level. 3. Overall, the 
relationship between the perception of organizational culture and organizational commitment was 
at high level (rxy= 0.80). When consideration by each factor, the finding showed that the 
correlation between the perception of organizational culture and every factor of organizational 
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commitment also at high level which can be sort from the highest score to the lowest score as 
follows; Continuance Commitment (rxy= 0.73), then Affective Commitment (rxy= 0.72) and 
Normative Commitment (rxy= 0.70) respectively at 0.05 significant level. 4.For personal factor 
test, the findings showed that the employees with different gender has no different organizational 
commitment but the employees with different age, marital status, educational level, monthly 
income, position, and period of employment has a different organizational commitment at 0.05 
significant level. 
Keywords: Organizational Culture, Organizational Commitment 
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บทน า 

การบริหารจดัการมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ บุคลากร เงิน วสัดุ 
ส่ิงของ และวธีิการบริหารจดัการนั้น บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในองคก์รแต่ละองคก์ร ใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดจ้ดัท าข้ึนในช่วงเวลาท่ี
ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงท่ีผ่านมาซ่ึงอยู่ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงเป็นการน าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู ่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคน เน่ืองจากคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการวางแผน การบริหาร
และการพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) 
 นอกจากน้ีวฒันธรรมองค์การ ยงัมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
เน่ืองจากการมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีดีจะสามารถท าให้สมาชิกภายในองคก์ารมีความรู้สึกเกิดการยึด
เหน่ียวระหวา่งกนัภายในองคก์าร ทั้งยงัเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะท าให้
พนกังานเกิดการทุ่มเทพลงักาย พลงัใจ ให้ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ 
นัน่คือการท าให้พนกังานไดรู้้สึกผกูพนัต่อองคก์าร (Sathe 1985 : 25-31) ไดก้ล่าวถึง วฒันธรรม
องคก์ารท่ีมีผลต่อองคก์ารวา่ ท าให้พนกังานเกิดความร่วมมือกนัในการท างาน เกิดการตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ การควบคุมและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ 
ดงันั้นหนา้ท่ีหลกัของวฒันธรรมองคก์ารประการหน่ึง คือวฒันธรรมองคก์ารท าให้เกิดความผกูพนั
ต่อองคก์าร ส่งผลใหอ้งคก์ารด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ดว้ยเหตุผลน้ี องคก์ารต่างๆ เร่ิมใหค้วามส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมในองคก์ารและความ
ผกูพนัต่อองค์การเป็นอย่างมาก ส าหรับองค์กรทางดา้นโรงพยาบาล เพราะการเจริญเติบโตในยุค
โลกาภิวฒัน์ท่ีมีการการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หลายๆ โรงพยาบาลไดมี้การต่ืนตวัในการพฒันา
คุณภาพการให้บริการ  โรงพยาบาลการุญเวช เป็นองค์การอีกแห่งหน่ึงท่ีได้ตระหนักถึงการ
ใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ปัจจุบนัโรงพยาบาลการุญเวชมี
เป้าหมายใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐานวชิาชีพโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัองคก์ร
ดว้ยการวดัและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อท าใหผู้เ้ขา้รับบริการเกิดความเช่ือถือและไวใ้จ แต่เน่ืองจากปี 
2556 ทั้งปี มีอตัราการลาออกของพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 2.74% และปี 2557 เพียงระยะเวลาแค่ 2 
เดือนคือระหวา่งเดือน มกราคม-กุมภาพนัธ์ มีอตัราการลาออกของพนกังานไปแลว้ คิดเป็นร้อยละ 
1.24% ซ่ึงอตัราการลาออกของพนกังานใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา และประกอบกบัโรงพยาบาลไดมี้
การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารองคก์ารคณะใหม่  โรงพยาบาลการุญเวชจึงตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้โดยก าหนดวฒันธรรมองค์กรข้ึนมา เพื่อตอบสนองวิสัยทศัน์
ขององคก์ร โดยไดก้ าหนดวฒันธรรมองคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี  

1. ผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง  
2. ท างานเป็นทีม  
3. พฒันาเพื่อมุ่งความเป็นเลิศ  
จากวฒันธรรมองค์การทั้ง 3 ประการท่ีกล่าวมา ถือเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบติั

ร่วมกันของพนักงานเพื่อให้เกิดความผูกพนัในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การให้เข้มแข็งได้นั้น พนักงานจะต้องมีการรับรู้
วฒันธรรมองคก์ารและมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ารทั้ง 3 ประการ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 1. เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังาน  

    โรงพยาบาลการุญเวช   
4.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน โรงพยาบาลการุญเวช
 จ าแนกตาม 
     ปัจจยัส่วนบุคคล 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1. การรับรู้วฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ ของพนักงาน
โรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2. พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเพื่อท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลการุญเวช ไดแ้ก่ ฝ่ายการแพทย ์ฝ่ายการพยาบาล 
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ฝ่ายอ านวยการกลาง และฝ่ายบริหาร  จ านวน 315 คน (ท่ีมา : แผนกบุคคลโรงพยาบาลการุญเวช ณ  
เดือน มิถุนายน 2557)ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 177 คน จากนั้นผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi- Stage Random Sampling) โดยแบ่งเป็น การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) แบ่งกลุ่มตวัอย่างในการสุ่มออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาปทุมธานี แบ่ง
ออกเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายการแพทย ์จ านวน 26 คน ฝ่ายการพยาบาล จ านวน 56 คน ฝ่ายอ านวยการ
กลาง จ านวน 15 คน และฝ่ายบริหาร จ านวน 46 คน สาขาพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 
ไดแ้ก่ ฝ่ายการแพทย ์จ านวน 3 คน ฝ่ายการพยาบาล จ านวน 15 คน ฝ่ายอ านายการกลาง จ านวน 1 
คน และฝ่ายบริหาร จ านวน 15 คนคือมีการจดัแบ่งประชากรออกเป็นส่วนๆ แบบไม่ซ ้ ากนัแลว้ใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใชว้ิธีจบัฉลากตามบญัชีรายช่ือพนกังาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
สิทธิไดรั้บการเลือกเท่าๆกนั จนครบตามจ านวนแต่ละชั้นภูมิ 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อวิจยั
เ ร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงพยาบาลการุญเวช” โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี  1  เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามให้เลือกให้เลือกตอบ (Check List)  ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน  อตัราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
จ านวน 7 ขอ้  ส่วนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ มิติระยะห่างของอ านาจ 
มิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน มิติกลุ่มนิยมกบัปัจเจกชนนิยม  มิติความเป็นสตรีกบัความเป็น
บุรุษ มิติการเน้นระยะยาวกับการเน้นระยะสั้ น ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัประเมินค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดเกณ์์วดัระดบัวฒันธรรมองคก์ารไว ้5 
ระดบั ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ความผูกพนัดา้นความรู้สึก 
ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
มาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) มีขอ้ค าถามประกอบดว้ย
ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ โดยก าหนดเกณ์ว์ดัระดบัวฒันธรรมองคก์ารไว ้5 ระดบั   
กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

ในการศึกษาคร้ังน้ี  มีกรอบแนวคิดท่ีมุ่งศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรม

องค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช   วฒันธรรมองค์การจาก

แนวคิดของ ฮอฟสตีด (Hofstede, 1991) และความผกูพนัต่อองคก์ารจากแนวคิดของ อลัเลน และ เม

เยอร์ (Allen & Meyer, 1990)  
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                      ตัวแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแ้ก่ 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วน
บุคคลของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช  2. ค่าเฉล่ียตวัอยา่ง (Sample Mean) เพื่อใชอ้ธิบายค่าเฉล่ีย
ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 วฒันธรรมองค์การ และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ความ
ผกูพนัต่อองคก์าร 3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D)  เพื่อใชอ้ธิบายความ
เบ่ียงเบนของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี  2 วฒันธรรมองคก์าร และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 
ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 สถิตทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างแบบสอบถามส่วนท่ี 2 วฒันธรรมองค์การ และ
แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีเกณ์์
การวดัระดบัความถ่ี (Correlation) ตามเกณ์์ของอภินนัท ์จนัตะนี (2549) ซ่ึงไดใ้ชก้บัทิศทางบวก 
และทิศทางลบ 

                 ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.อตัราเงินเดือน 
6.ต าแหน่ง 
7.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 

การรับรู้วฒันธรรมองค์การ 
1.มิติระยะห่างของอ านาจ 
2.มิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 
3.มิติกลุ่มนิยม กบั ปัจเจกชนนิยม 
4.มิติความเป็นสตรี กบั ความเป็นบุรุษ 
5.มิติการเนน้ระยะยาว กบั การเนน้ระยะสั้น 
 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
1.ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 
2.ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง 
3.ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม 

ตัวแปรตาม 
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  ทดสอบค่าที โดยใช้วิธีกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั Independent Sample: t-test เพื่อ
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใชค้่าเอฟ (F-test) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปเม่ือพบความแตกต่าง
ใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวธีิการ (LSD) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุตั้งแต่ 20-30 ปี มากท่ีสุดส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด มีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 10,001-20,000 บาทมากท่ีสุดส่วนใหญ่ ปฏิบติังานต าแหน่งบุคลากร
ทางการแพทยอ่ื์นๆ และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-5 ปี  

การรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.93, S.D = 0.43) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นมิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 4.06, S.D = 0.54) อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา ดา้นมิติการเนน้ระยะยาว ( x = 4.05, S.D = 0.56) อยูใ่นระดบัมาก ดา้นมิติกลุ่ม
นิยม ( x = 4.04, S.D = 0.57) อยูใ่นระดบัมาก ดา้นมิติระยะห่างของอ านาจ ( x = 3.92, S.D = 0.61) 
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นมิติความเป็นสตรี ( x = 3.90, S.D = 0.58) อยูใ่นระดบัมาก ดา้นมิติความเป็น
บุรุษ มีค่าเฉล่ีย ( x = 3.90, S.D = 0.59) อยูใ่นระดบัมาก ดา้นมิติปัจเจกชนนิยม  (x = 3.86, S.D = 
0.52) อยูใ่นระดบัมาก และดา้นมิติการเนน้ระยะสั้นมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( x = 3.68, S.D = 0.57)โดย
ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.04, S.D = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 4.07, S.D = 0.54) รองลงมา ดา้นความรู้สึก ( x 
= 4.07, S.D = 0.57) อยูร่ะดบัมาก และดา้นความต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( x = 3.99, S.D = 0.55) 
โดยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
โรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความรู้สึก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
การวจิยัท่ีตั้งไว ้
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การรับรู้วฒันธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นความต่อเน่ือง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นบรรทดัฐานทาง
สังคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

ผลการเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน
โรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  แตกต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั พบวา่ 

เพศ พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีมี
เพศแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกนั ได้แก่ ดา้นความรู้สึก 
ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อายุ พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีมี
อายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การทุกด้าน ได้แก่ 
ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายคู่พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป และพนกังานท่ีมีอายุ 31-40 ปี มี
ความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ20-30 ปี ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถานภาพ พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์าร 
ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายคู่
พบว่า พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/อยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ และพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ระดับการศึกษา พนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นบรรทดั
ฐานทางสังคม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายคู่พบวา่ พนกังาน
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี ดังนั้ น จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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อัตราเ งินเดือน พนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี  และ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ท่ีมีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานท่ีมีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั
มีความผูกพนัต่อองค์การทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเน่ือง ด้านบรรทดัฐานทาง
สังคม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายคู่พบว่า 1.พนกังานท่ีมี
อตัราเงินเดือน 30,001 บาทข้ึนไป พนกังานท่ีมีอตัราเงินเดือน 20,000-30,000 บาท และพนกังานท่ีมี
อตัราเงินเดือน 10,000-20,000 บาท มีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมมากกว่าพนักงานท่ีมีอตัรา
เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  2.พนกังานท่ีมีอตัราเงินเดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวมมากกว่า พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน  10,001-20,000 บาท ดังนั้ น จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ต าแหน่ง พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การ 
ดา้นความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พิจารณาเป็นรายคู่พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานต าแหน่งบุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆ มีความผกูพนั
ต่อองคก์ารโดยรวมนอ้ยกวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งแพทย ์และพยาบาล ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่ง
แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเน่ือง และด้าน
บรรทดัฐานทางสังคม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายคู่พบว่า 
พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 11-15 ปี มีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมมากกว่า 
พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-5 ปี ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนั
ต่อองค์การของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” 
ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นขอ้คน้พบมาอภิปรายดงัน้ี 

จากผลการวิเคราะห์การรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงานโรงพยาบาลการุญเวช 
จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การอยู่ในระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั ได้แก่ ด้านมิติระยะห่างของ
อ านาจ ดา้นมิติหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ดา้นมิติกลุ่มนิยม กบั ปัจเจกชนนิยม  ดา้นมิติความเป็น
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สตรี กบั ความเป็นบุรุษ และดา้นมิติการเน้นระยะยาว กบั การเนน้ระยะสั้น โดยดา้นการหลีกเล่ียง
ความไม่แน่นอนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพนักงานมีความเช่ือมัน่อยู่มากท่ีคิดว่า
ความไม่แน่นอนในชีวิตเป็นอุปสรรคโดยมองว่าความมัน่คงเป็นส่ิงส าคญั การมีความคิดดงักล่าว
ส่งผลให้พนกังานมีการปฏิบติัตวัตามกฎระเบียบขององคก์าร และลดความรู้สึกการถูกคุกคามจาก
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนภายในองค์การ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มีใครรู้ของพนกังานโดยการ
ยอมรับในส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับองค์การ เช่น การเปล่ียนแปลงคณะผู ้บริหาร
โรงพยาบาล การด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั การปฏิบติัตามกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัดภายใตก้ารควบคุมอย่างเหมาะสมจากองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สาธิ
ตา จิตต์มัน่ (2552) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงานภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 3 บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) พบว่า 
พนักงานภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 3 บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีการรับรู้วฒันธรรม
องค์การและความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก  สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิติรัตน์  สมรูป 
(2555) ท่ีศึกษาวฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง 
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า 1) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์กรของบุคลากร
เทศบาลต าบลท่ายางอยู่ในระดบัมาก แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ ปัจเจก ทพัพรหม (2550) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารความผกูพนัต่อองคก์ารและพฤติกรรมการท างาน
ของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พบวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีการรับรู้
วฒันธรรมองค์การความผูกพนัต่อองค์การและพฤติกรรมการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง 
เน่ืองจาก องค์การอาจมีการฝึกอบรมและให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเป็นพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน
กบัพนกังานท่ีนอ้ยเกินไป และประกอบกบัพนกังานอาจมีทศัคติต่อองคก์ารในดา้นลบมากกวา่ดา้น
บวก จึงแสดงความคิดและพฤติกรรมออกมาอยูใ่นระดบัปานกลาง   

จากผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน โรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดั
ปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุก
ดา้นมีความผูกพนัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นบรรทดัฐานทาง
สังคม โดยด้านบรรทดัฐานทางสังคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เกิดจากความท่ี
พนกังานมีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมทางสังคมขององคก์าร และพร้อมท่ีจะท าทุกอยา่งให้
องค์การกา้วหนา้และเป็นท่ียอมรับของสังคม ปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ารอยา่งเคร่งครัดไม่
สร้างความขัดแยง้ให้เกิดในองค์การ และเต็มใจทุ่มเทการท างานเพื่อตอบแทนส่ิงท่ีได้รับจาก
องค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ภูมิพนัธ์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า 1) บุคลกรองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก  
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จากผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  พบวา่ 
การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มี
วฒันธรรมองคก์ารเป็นแบบแผนส าหรับใหพ้นกังานในองคก์ารทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจท างานและสร้างผลงานท่ีดีให้กบั
องค์การ จึงมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ และมีการรับรู้วฒันธรรมอย่างต่อเน่ืองท่ี
หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการจดัอบรม การให้ขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง การปฏิบติังาน
ผา่นการถ่ายทอดประสบการณ์ พนกังานจึงมีความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จินตนา ศรีนุรัตน์ (2551) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การกบัความผกูพนั
ต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั สยามเฟอร์โร อินดสัทร้ี จ  ากดั ผลการศึกษาพบวา่การรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สาธิตา จิตต์มัน่ (2552) ท่ีศึกษาท่ีศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานภาคขายและบริการนคร
หลวงท่ี 3 บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พบวา่ พนกังานภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 3 บริษทั ที
โอที จ  ากดั (มหาชน) การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังาน โรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ พนกังานท่ี
มีเพศแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อตัราเงินเดือน ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ท่ีมีอายมุากกวา่ สถานภาพมากข้ึน ระดบัการศึกษาสูงข้ึน อตัราเงินเดือนมากข้ึน 
ต าแหน่งสูงข้ึน และระยะเวลาในการปฏิบติังานกบัองคก์ารมาเป็นเวลานาน ยอ่มมีความผูกพนัต่อ
องค์การมากกว่าพนักงานท่ีมี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ต าแหน่ง และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองค์การน้อย สอดคล้องกบังานวิจยัของ รวิวรรณ ลีมาสวสัด์ิกุล 
(2551) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 จากผลการวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อ

องค์การของพนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวดัปทุมธานี และ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

สามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 1. ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้วฒันธรรมองคก์าร มี

ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นมิติการหลีกเล่ียงความไม่

แน่นอน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือดา้นมิติการเนน้ระยะสั้น ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรปลูกฝังให้

พนกังานมีจุดมุ่งหมายในการท างานและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน เน้นให้พนกังาน

ปฏิบติังานด้วยความสนุกสนาน กลา้ตดัสินใจและสามารถแกไ้ขปัญหากบัทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้

ทนัที ส่วนมิติความเป็นสตรีกบัมิติความเป็นบุรุษ และมิติระยะห่างของอ านาจ ผูบ้ริหารควรปลูกฝัง

ให้พนกังานมีการแสดงออกในการเห็นอกเห็นใจกนั รู้จกัแก้ปัญหาด้วยความประนีประนอม ใช้

เหตุผลในการตดัสินใจมากกวา่ใชอ้ารมณ์และการใชก้ าลงัเพียงอยา่งเดียว ให้ความส าคญักบัทุกเพศ

อย่างเท่าเทียมกัน และองค์การควรให้ความเสมอภาคกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั โดย

ประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนกังานเป็นส าคญั และควรหาวิธีลดวฒันธรรมดา้นมิติความ

เป็นปัจเจกชนนิยม โดยจดัให้มีการฝึกอบรม มีการท างานเป็นทีมมากกวา่การท างานคนเดียว ให้มี

การจดัท ากิจกรรมและระดมความคิดเห็นร่วมกนั ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และส่งผลให้เกิด

ความจงรักภกัดีภายในองค์การต่อไป 2. ผลการวิจยัพบว่า ความผูกพนัต่อองค์การ ประกอบดว้ย 

ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ดา้นความรู้สึก ด้านความต่อเน่ือง อยู่ในระดบัมากทุกด้านตามล าดบั 

ดงันั้นผูบ้ริหารควรหาวิธีเพิ่มความผูกพนัต่อองค์การด้านความต่อเน่ือง ในการสร้างให้พนกังาน

ปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ความสามารถให้กบัองคก์ารดว้ยความเต็มใจ ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และองค์การต้องจ่าย

ค่าตอบแทนโดยค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละคนอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นส่ิง

ดึงดูดใจให้พนักงานอยู่กบัองค์การตลอดไป 3. ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้

วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี 

และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบดว้ย ด้านมิติระยะห่างของอ านาจ ด้านมิติการหลีกเล่ียง

ความไม่แน่นอน ด้านมิติกลุ่มนิยม กบั ปัจเจกชนนิยม ด้านมิติความเป็นสตรี กบั ความเป็นบุรุษ 

ด้านมิติการเน้นระยะยาว กับ การเน้นระยะสั้ น มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การแบ่ง

ออกเป็น ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงทุก

ดา้น ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งสร้างใหพ้นกังานมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองและ

หลากหลายช่องทางเพิ่มมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการจดัการฝึกอบรม การให้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง

และชดัเจน การปฏิบติังานผา่นการถ่ายทอดประสบการณ์ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม 
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เพราะเป็นการเพิ่มพนูความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน การท่ีพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร

สูงยอ่มจงรักภกัดีต่อองคก์าร จึงส่งผลใหอ้งคก์ารมีความกา้วหนา้และประสบความส าเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

688

DP
U



บรรณานุกรม 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  (2546).  การใช ้SPSS for Window ในการวเิคราะห์ขอ้มูล.  พิมพค์ร้ังท่ี 6. 

กรุงเทพฯ:  
  ธรรมสาร. 

กรรณิการ์ ภูมิพนัธ์. (2553). การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนั 
    ต่อองคก์ารของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอยางสีสุราช จงัหวดั
มหาสารคาม. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณั์ิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 

อภินนัท ์จนัตะนี.  (2549).  การใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล ส าหรับการวิจยัทางธุรกิจ.  
พระนครศรีอยธุยา: มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา. 

จินตนา ศรีนุรัตน์. (2551). การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทัสยามเฟอร์โร อินดสัทรี จ  ากดั. วทิยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบณั์ิต สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม. 

รววิรรณ ลีมาสวสัด์ิกุล. (2551). ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรษอิ์นเตอร์เนชัน่แนล. สารนิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณั์ิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

สาธิตา จิตตม์ัน่. (2552). การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 3 บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน). วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณั์ิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
ธนบุรี. 

ฐิติรัตน์ สมรูป. (2555). การศึกษาวฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร
เทศบาลต าบลทท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี. วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์
มหาบณั์ิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 

สาธิตา จิตตม์ัน่. (2552). การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 3 บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน). วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณั์ิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
ธนบุรี. 

Taro Y.  (1970).  Statistic: an Introductory Analysis 2nd ed.  New York: Harper & Row. 
Allen, N. J., & Meyer,J.P.  (1990).  The Measurement and Antecedents of affective, Continuance 

and Normative Commitment to the Organization. Journal of occupational Psychology. 
Hofsteds, G. H.  (1991).  Culture and Organizations : Software of the mind.  London : McGraw-

Hill, Inc. 
Sathe, V. (1985). Culture and Related Corporate Realities. Illinois : Richard D. lrwin, Inc. 

689

DP
U



ความสัมพนัธ์ระหว่างความผนัผวนของราคาน า้มนักบัอตัราเงินเฟ้อ  
ภายใต้นโยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 

The Relationship between The Oil Price and Inflation under Inflation Targeting 
 

เปรมยุดา  แสงสายออ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผนัผวนของ

ราคาน ้ ามนักบัอตัราเงินเฟ้อ ภายใตน้โยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยใช้ขอ้มูล  
ทุติยภูมิของประเทศไทย ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ.2543 จนถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ.2556 
โดยท าการประมากการแบบจ าลองโดยวิธี vector autoregressive (VAR) การทดสอบปฏิกิริยา
ตอบสนองความแปรปรวน (impulse response function) และการวิเคราะห์การแยกส่วนความ
แปรปรวน (variance decomposition) ผลการศึกษาพบวา่ ราคาน ้ ามนัมีความความสัมพนัธ์กบัอตัรา
เงินเฟ้อ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากเม่ือราคาน ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนการผลิต ผูผ้ลิตจึงปรับข้ึนราคาสินคา้ ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน โดยจากการ
วิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวน  (impulse response function)  พบว่า   อตัราเงิน
เฟ้อมีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัของราคาน ้ ามนัมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆท่ีศึกษา 
รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ีย ปริมากเงินและผลิตภกัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง ตามล าดบั 
ส าหรับการวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (variance decomposition) พบว่า ความ
แปรปรวนของอัตราเงินเฟ้อมีสาเหตุมาจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ีย ปริมากเงิน และผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ: ราคาน ้ามนั อตัราเงินเฟ้อ นโยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 
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Abstract 
The objective of this study was to analyze the relationship between oil price and inflation 

rate under inflation targeting by using quarterly time-series data from the third quarter of the year 
2000 to the fourth quarter of the year 2013. Vector Autoregressive (VAR), Impulse Response 
Function and Variance Decomposition were the estimation techniques that were applied in this 
study. The results showed that a change in oil price was positively correlated with inflation rate. 
When the oil price increased it affected  the cost of production, so local suppliers had to increase 
their commodity price too. This eventually leaded to higher inflation rate. Results from Impulse 
Response Function showed that the inflation rate responsed to the oil price was shock more than 
other variable factors in this study such as interest rate, money supply and real gross domestic 
product (GDP). Results from Variance Decomposition showed that the volatility of inflation had 
shown to be affected from fluctuation of the oil price more than other variable factors. Other 
variable factors were affected to volatility of inflation were interest rate, money supply and real 
GDP respectively. 
 
Key Words :Oil Price, Inflation, Inflation Targeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

691

DP
U



บทน า 
นโยบายการเงิน (monetary policy) เป็นนโยบายท่ีธนาคารกลางใชค้วบคุมปริมากเงินให้

อยู่ในปริมากท่ีเหมาะสม เพื่อบริหารจดัการเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ
และบรรลุเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้ เช่น  การรักษาเสถียรภาพของราคา  และการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่าเป้าหมายสูงสุดในการด าเนินนโยบายการเงิน คือ
การสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบราคาในเศรษฐกิจ ธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเป็นผูด้  าเนิน
นโยบายการเงิน โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินนโยบายการเงินแตกต่างกนัออกไป  เช่น  
เป้าหมายอตัราแลกเปล่ียน  เป้าหมายปริมากเงิน  เป้าหมายอตัราเงินเฟ้อ  เป้าหมายระดบัราคา  และ
เป้าหมายผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศ  เป็นตน้ 

นโยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ  (inflation targeting) ไดมี้การน ามาใช้ใน
ประเทศไทยเม่ือ เดือนพฤษภาคม 2543 โดยธนาคารกลางจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นเคร่ืองมือ 
ในการส่งสัญญากเร่งหรือชะลออุปสงคม์วลรวมภายในประเทศ เพื่อจดัการให้อตัราเงินเฟ้ออยูใ่น
ระดบัเป้าหมายท่ีประเมินวา่เหมาะสมท่ีสุดกบัระบบเศรษฐกิจหากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มท่ีจะต ่า
กวา่เป้าหมาย ธนาคารกลางก็จะลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย เพื่อเร่งอุปสงคม์วลรวมและอตัราเงินเฟ้อ
ให้สูงข้ึน หากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มท่ีจะสูงเกินเป้าหมาย ธนาคารกลางก็จะข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
นโยบาย เพื่อส่งสัญญากชะลอการเร่งตวัของอุปสงคแ์ละแรงกดดนัดา้นราคา ส่งผลให้ตน้ทุนของ
การกูย้มืเงินในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึน การบริโภค การลงทุน ตลอดจนอุปสงคม์วลรวมของประเทศ
ชะลอลง และแรงกดดนัเงินเฟ้อจากดา้นอุปสงคจ์ะชะลอลงในท่ีสุด อุปสรรคส าคญัของการควบคุม
อตัราเงินเฟ้อ คือ ความผนัผวนของราคาน ้ ามนั เพราะราคาน ้ ามนัเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจ และเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั การท่ีราคาน ้ ามนัมีความผนัผวนสูงจะท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาต่อตน้ทุนการผลิตและปัญหาต่อระดบัราคาสินคา้ น าไปสู่ผลกระทบต่อ
อตัราเงินเฟ้อในท่ีสุดดงันั้น การควบคุมอตัราเงินเฟ้อจึงท าไดย้ากข้ึน เพราะการข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายเพื่อดึงอุปสงคแ์ละอตัราเงินเฟ้อให้ต ่าลง อาจเป็นการซ ้ าเติมภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากการ
ปรับตวัของราคาน ้ามนัจะส่งผลชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูแ่ลว้ ผูว้ิเคราะห์จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผนัผวนของราคาน ้ ามนักบัอตัราเงินเฟ้อ ภายใตน้โยบายการเงิน
แบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยคาดว่าผลการศึกษาคร้ังน้ี จะสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้นใจไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้
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แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
 ทฤษฎกีารเกดิภาวะเงินเฟ้อ (the theory of inflation) 
 ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะท่ีราคาสินคา้และบริการมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ โดยสาเหตุ
ท่ีเกิดเงินเฟ้อข้ึนในระบบเศรษฐกิจมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ เงินเฟ้อท่ีเกิดจากอุปสงค์ฉุด 
(demand-pullinflation)ซ่ึงถือว่าเป็นเงินเฟ้อท่ีเกิดจากดา้นอุปสงค์รวมและเงินเฟ้อท่ีเกิดจากตน้ทุน
ผลกั (cost-push inflation) ซ่ึงถือเป็นเงินเฟ้อท่ีเกิดจากดา้นอุปทานรวม (รัตนา สายคกิต, 2546) 

1. เงินเฟ้อทีเ่กดิจากอุปสงค์ฉุด (demand – pull inflation) 
 เงินเฟ้อท่ีเกิดจากอุปสงคฉุ์ด หมายถึง เงินเฟ้อท่ีเกิดจากแรงดึงของอุปสงคร์วมเน่ืองจาก
อุปสงค์รวมเพิ่มข้ึนก่อนอย่างรวดเร็ว โดยท่ีอุปทานมวลรวมหรือผลิตภกัฑ์ในประเทศท่ีแทจ้ริงไม่
สามารถขยายตวัรองรับกบัอุปสงคร์วมท่ีเพิ่มข้ึนได ้เพราะในระยะสั้น ระบบเศรษฐกิจไดน้ าปัจจยั
การผลิตท่ีประเทศมีอยู่มาใช้ในการผลิตสินคา้และบริการอย่างเต็มท่ีแลว้ จึงไม่สามารถขยายการ
ผลิตออกไปได้อีก ดงันั้น เม่ืออุปสงค์รวมยงัคงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่อุปทานรวมมีจ ากดั จะส่งผลให้
ระดบัราคาปรับตวัสูงข้ึน ภาวะเงินเฟ้อจึงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยทฤษฎีท่ีอธิบายเงินเฟ้ออนัเกิดจากอุปสงคฉุ์ดมี 3 ทฤษฎีหลกัๆคือ 

2. เงินเฟ้อทีเ่กดิจากต้นทุนผลกั (cost - push inflation) 
 เงินเฟ้อท่ีเกิดจากต้นทุนผลักหมายถึงเงินเฟ้อท่ีเกิดจากต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน

เน่ืองมาจากการเรียกร้องค่าแรงของสหพนัธ์กรรมกรธุรกิจตอ้งการก าไรมากเกินควรหรือเกิดจาก
การลดลงของอุปทานเน่ืองมาจากภาวะผนัแปรทางธรรมชาติวิกฤตการก์เศรษฐกิจหรือการกกัตุน
สินคา้เป็นตน้เม่ือตน้ทุนการผลิตสินคา้เพิ่มข้ึนผูผ้ลิตจึงเสนอขายผลิตภกัฑ์ในราคาท่ีสูงข้ึนดงันั้น
อุปทานมวลรวมจึงเคล่ือนยา้ยสูงข้ึน หรือเคล่ือนยา้ยไปทางซ้ายมือของเส้นเดิมและถา้เส้นอุปสงค์
มวลรวมยงัคงเป็นเส้นเดิมระดบัราคาก็จะตอ้งสูงข้ึนและเกิดเงินเฟ้อข้ึน (รัตนา  สายคกิต, 2546) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผนัผวนของราคาน ้ ามนักบัอตัราเงินเฟ้อ
ภายใตน้โยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเลือกใช้ข้อมูลทุติยภูมิในลักษกะของข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส 
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2556 รวมทั้งส้ิน 54 ไตรมาส โดยตวัแปรท่ีศึกษา
ไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัดิบดูไบ ปริมากเงินตามความหมายกวา้ง (M2) อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่
ชั้นดี (MLR) ผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (real GDP) โดยเก็บรวมรวมไดจ้าก ส านกั
นโยบายและแผนพลงังาน ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานคกะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมากโดยสร้างแบบจ าลอง Vector Autoregressive 
Model (VAR) ซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี 1980 โดย Christopher Sims แต่แบบจ าลอง VAR อาจจะ
ไม่ได้แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงต้องใช้เคร่ืองมือ
เพิ่มเติมเพื่อท่ีจะท าให้เห็นความสัมพนัธ์ในภาพรวมไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน โดยการทดสอบ Impulse 
Response Function เพื่อหาผลกระทบของราคาน ้ ามนัท่ีมีต่ออตัราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์ขนาดของ
อิทธิพลของตวัแปรโดยการแยกส่วนความแปรปรวน (variance decomposition) ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้
วธีิการจดัเรียงล าดบัโดยเรียงล าดบัตวัแปรท่ีไปกระทบตวัแปรอ่ืนมากท่ีสุดข้ึนก่อน และตวัแปรท่ีถูก
กระทบจากตวัแปรอ่ืนมากท่ีสุดอยูห่ลงั ซ่ึงเรียงล าดบัตวัแปรไดด้งัน้ี ล าดบัท่ี 1 คือราคาน ้ ามนัดิบ ซ่ึง
เป็นตวัแปรท่ีมีแนวโนม้จะกระทบตวัแปรอ่ืนมากท่ีสุด ล าดบัท่ี 2 คือปริมากเงินภายในประเทศตาม
ความหมายกวา้ง ซ่ึงเป็นตวัแทนของนโยบายการเงิน และจะไดรั้บผลกระทบจากการคาดการก์
อตัราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายหลงัจากท่ีราคาน ้ ามนัมีความผนัผวน ล าดบัท่ี 3 คือ 
อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ซ่ึงเป็นตัวแทนช่องทางนโยบายการเงินช่องทางอัตรา
ดอกเบ้ีย สะทอ้นถึงตน้ทุนการลงทุนของภาคเอกชน มีผลกระทบหลงัจากการปรับเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบาย เพื่อควบคุมปริมากเงินในระบบเศรษฐกิจ ล าดับท่ี 4 คือ ผลิตภกัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศท่ีแทจ้ริง ไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัและอตัราดอกเบ้ีย ล าดบัสุดทา้ยคือ อตัรา
เงินเฟ้อ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีถูกกระทบโดยตวัแปรอ่ืนมากท่ีสุดให้อยูใ่นล าดบัหลงัสุด โดยจะใชอ้ตัรา
เงินเฟ้อพื้นฐานในการศึกษา เน่ืองจากในการด าเนินนโยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
ของประเทศไทยใชอ้ตัราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นเป้าหมาย โดยสามารถเขียนแบบจ าลอง VAR ไดด้งัน้ี 
 

𝐵𝑋𝑡 = 𝛤0 + ∑𝛤1𝑋𝑡−𝑖

𝑃

𝑖=1

+ 𝜀𝑡  

 

โดยท่ี 𝑋𝑡   คือ เวกเตอร์ของตวัแปรภายในท่ีมีขนาด nx1 

 𝐵 และ𝛤1  คือ เมตริกซ์ของค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรภายใน ซ่ึงมีขนาด nxn 

 𝛤0  คือ เวกเตอร์ของค่าคงท่ี ซ่ึงมีขนาด nx1 

 𝜀𝑡 คือ เวกเตอร์ของค่าคลาดเคล่ือนท่ีมีขนาด nx1 
  

 จากแบบจ าลอง VAR ขา้งตน้ สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูป Vector Moving Average(VMA) ไดด้งัน้ี 
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โดยค่า  𝜑
𝑗𝑘
(0)  คือค่าทวขีองผลกระทบ (impact multipliers)  
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ผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ผล โดยแบบจ าลอง VAR มีขั้นตอนและผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
คือ 
 ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา สามารถแสดงค่า Descriptive Statistics ไดด้งัตารางท่ี 1 
 
  ตารางที ่1  Descriptive Statistics 
 

variable mean
standard 

deviation
variance minimum maximum

Poil 63.21 32.65 1065.89 18.24 116.67
M2 8.85 3.47 12.06 3.78 15.84

MLR 6.80 0.72 0.52 5.60 8.10
RGDP 1.02 0.16 0.03 0.73 1.30

INF 1.23 0.90 0.81 -0.50 2.90
ท่ีมา: จากการค านวก 
 

 จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายธรรมชาติของขอ้มูลไดด้งัน้ี   
ราคาน ้ามนัดิบ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 63.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 32.65  ค่าความแปรปรวนเท่ากบั 1065.89  ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดเท่ากบั  18.24  
และ  116.67  ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 

ปริมากเงิน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.85 ลา้นลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.47 
ค่าความแปรปรวนเท่ากบั 12.06 ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดเท่ากบั  3.78 และ 15.84 ลา้นลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ีย MLR มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 6.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.72 ค่าความแปรปรวนเท่ากบั 0.52 ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 5.60 และ 8.10 

ผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.02 ลา้นลา้นบาท ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.16 ค่าความแปรปรวนเท่ากบั 0.03 ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดเท่ากบั  0.73 
และ 1.30 ลา้นลา้นบาท 

อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 ค่า
ความแปรปรวนเท่ากบั 0.81 ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดเท่ากบั  -0.50 และ 2.90  
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ส่วนที ่ 2 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล (unit root) ในการประมากค่า
แบบจ าลองนั้น จะตอ้งท าการทดสอบคุกสมบติัความมีเสถียรภาพ (stationary) ของตวัแปรก่อน 
เน่ืองจากขอ้มูลอนุกรมเวลามกัจะไม่มีเสถียรภาพ (non-stationary) ซ่ึงการน าขอ้มูลท่ีไม่มีเสถียรภาพ
มาใชใ้นการวเิคราะห์จะท าใหไ้ดผ้ลการประมากค่าท่ีบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ดงันั้น จึงควรมี
การทดสอบความมีเสถียรภาพของตวัแปรก่อนท่ีจะน าไปประมากค่าในแบบจ าลอง VAR โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกทดสอบ stationary ดว้ยการทดสอบ unit root โดยวธีิ Augmented Dickey – 
Fuller (ADF) จะไดค้่าสรุปดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2  ผลการทดสอบ stationary ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ตวัแปรที่
ท าการศึกษา 

Lag t-Statistic Prob. ผลการทดสอบสมมตฐิาน คุณสมบัต ิ

D(POIL) 1 -6.6423 0.0000*** ปฎิเสธ Ho stationary 
D(M2) 0 -9.3387 0.0000*** ปฎิเสธ Ho stationary 

D(MLR) 3 -3.6599 0.0349** ปฎิเสธ Ho stationary 
D(RGDP) 2 -4.2072 0.0000*** ปฎิเสธ Ho stationary 

D(INF) 7 -4.6249 0.0030*** ปฎิเสธ Ho stationary 
หมายเหตุ: ***หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกัก ระดบันยัส าคญั 0.01 
  ** หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก ระดบันยัส าคญั 0.05 

0H  :  γ = 0  ( tX  มีคุกสมบติัเป็น non-stationary) 

1H  :  γ  0  ( tX  มีคุกสมบติัเป็น stationary) 
ท่ีมา: จากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม EVIEW  
 

ผลการทดสอบ stationary ของตวัแปรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา ดว้ยวธีิการของ 
Augmented Dickey Fuller (ADF) พบวา่ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมดในแบบจ าลองมีคุกสมบติั
เป็น stationary at 1st difference หรือ I (1) และมีคุกสมบติัเป็น stationary with trend and intercept 
แสดงวา่ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการประมากค่าแบบจ าลอง VAR ต่อไป 

 
ส่วนที ่ 3 ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง VAR และการเลอืกความล่าช้า (lag) ที่เหมาะสม 

ในการประมากค่าแบบจ าลอง VAR น้ี ตอ้งค านึงถึงจ านวนความล่าชา้ท่ีเหมาะสม (optimal lag) 
ดว้ย เน่ืองจากการใชจ้  านวน lag ท่ีมากเกินไปจะมีผลใหแ้บบจ าลองท่ีมีลกัษกะเป็น vector มี degree 
of freedom ลดลงเป็นจ านวนมาก ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ใชจ้  านวน lag ท่ีนอ้ยเกินไป จะท าใหผ้ลการ
ประมากค่าไม่สอดคลอ้งกบัความจริง โดยแบบจ าลองท่ีใหค้่า Akaike Information Criterion (AIC) 
ต ่าท่ีสุด จะเป็นแบบจ าลองท่ีมีการเลือกใชจ้  านวน lag อยา่งเหมาะสมท่ีสุด (บกัฑิต ชยัวชิญชาติ, 
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2545) ซ่ึงผลการค านวก lag  ในแบบจ าลองดงักล่าวเป็นไปตามตารางท่ี 3 ท่ีพบวา่ lag ท่ีเหมาะสม
ของแบบจ าลองคือ 3  

 
ตารางที ่3  ผลการค านวก lag ท่ีเหมาะสมในแบบจ าลอง 
 

       
        Lag Log LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1527.891 NA   1.02e+21  62.56698   62.76002*  62.64022 

1 -1493.041  61.16577  6.89e+20  62.16493  63.32319  62.60437 
2 -1442.273  78.74225  2.49e+20  61.11317  63.23665   61.91882* 

ตารางท่ี 3  ผลการค านวก lag ท่ีเหมาะสมในแบบจ าลอง (ต่อ) 
 

        Lag Log LR FPE AIC SC HQ 
       
       3 -1413.948   38.15154*   2.36e+20*   60.97747*  64.06616  62.14932 

4 -1398.717  17.40727  4.18e+20  61.37619  65.43009  62.91424 
              หมายเหต:ุ * คือ จ านวน lag ท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา: จากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม EVIEW 
  

 เน่ืองจากผลการประมากค่าแบบจ าลองโดยใช้วิธี VAR พบวา่ตวัแปรในแบบจ าลองจะมี
ความสัมพนัธ์กนัสูง ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) สูง ท า
ให้ Lutkephol (1991) เสนอให้ใช ้Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial ในการทดสอบ
ความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง VAR ท่ีสร้างข้ึนเพื่อทดสอบความมีเสถียรภาพของแบบจ าลอง โดย
มีแนวทางในการทดสอบคือ ถา้ค่า roots ท่ีค  านวกไดท้ั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 1 หรืออยู่ภายใน unit 
circle แสดงให้เห็นว่าผลการประมากค่าแบบจ าลอง VAR ท่ีได้จะเป็นผลการประมากค่าท่ีมี
เสถียรภาพ (บกัฑิต ชยัวชิญชาติ, 2545) 
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ภาพที ่1  ผลการทดสอบ Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 

ท่ีมา: จากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม EVIEW 

 

จากผลการทดสอบ Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial พบวา่ค่า roots 
ทั้งหมดในแบบจ าลอง VAR มีค่าไม่เกิน 1 หรือมีค่าอยูใ่น Unit Circle ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลการ
ประมากค่าแบบจ าลอง VAR มีคุกสมบติัท่ีมีเสถียรภาพของค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจ าลอง ดงันั้น 
สามารถน าผลการประมากค่าแบบจ าลอง VAR ไปใชต่้อได ้
 ส่วนที ่ 4 ผลการวเิคราะห์ปฏิกริิยาตอบสนองความแปรปรวน (impulse response 
function) เป็นการทดสอบวา่เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัในตวัแปรหน่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อการเคล่ือนไหวของตวัแปรอ่ืนในแบบจ าลองในทิศทางใด โดยจะศึกษาการตอบสนองของอตัรา
เงินเฟ้อ (Inf) ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของราคาน ้ามนั (Poil) ปริมากเงิน (M2) อตัรา
ดอกเบ้ีย (MLR) และผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP) โดยก าหนดใหมี้การ
เปล่ียนแปลง 1 standard deviation (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ผลการทดสอบสามารถแสดงไดด้งั
ภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2  ผลการตอบสนองของอตัราเงินเฟ้อต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของราคาน ้ ามนั (Poil) , ปริมากเงิน 
              (M2), อตัราดอกเบ้ีย (MLR) และผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP) 

ท่ีมา: จากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม EVIEW 

 

 จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่  อตัราเงินเฟ้อมีการตอบสนองต่อราคาน ้ ามนัในขนาดท่ีมาก
ท่ีสุดกวา่ทุกตวัแปรท่ีศึกษา และตอบสนองมากท่ีสุดตั้งแต่ไตรมาสแรกในทิศทางบวก รองลงมาคือ 
อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงตอบสนองมากท่ีสุดในไตรมาสแรก โดยมีทิศทางเป็นบวก แลว้จึงค่อยตอบสนอง
ในทิศทางลบ ตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองเป็นตน้ไป ส่วนปริมากเงิน ตอบสนองมากท่ีสุดในไตรมาสท่ี 4 
โดยมีทิศทางเป็นบวก และผลิตภกัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริงตอบสนองมากท่ีสุดในไตร
มาสท่ี 3 โดยมีทิศทางบวก จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่ อตัราเงินเฟ้อไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของราคาน ้ ามนัมากท่ีสุด โดยทิศทางในการตอบสนองของอตัราเงิน
เฟ้อจะมีทิศทางแกวง่ตวัข้ึนลง และใชเ้วลาในการปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติประมาก 20 ไตรมาส  
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 ส่วนที ่ 5 ผลการวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (variance decomposition) เพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนของความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนจากตวัเองหรือปัจจยัอ่ืน ผลการทดสอบแสดงไดด้งั
ภาพท่ี 3  
  

 

ภาพที ่3 ผลการวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (variance decomposition) ของอตัราเงินเฟ้อ 
ท่ีมา: จากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม EVIEW 

 จากภาพท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความแปรปรวนของอตัราเงินเฟ้อมาจากความผนัผวนของ
ราคาน ้ามนัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียประมากร้อยละ 64.11 รองลงมาคือผลจากตวัมนัเอง  อตัรา
ดอกเบ้ีย  ปริมากเงิน และผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง  โดยมีค่าเฉล่ียประมากร้อย
ละ 23.74 , 7.72 , 2.55 และ 1.88 ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
 ผลการทดสอบ Impulse Response Function เพื่อศึกษาถึงทิศทางการตอบสนองของอตัรา
เงินเฟ้อท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันของตัวแปรต่างๆ พบว่า อัตราเงินเฟ้อได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างฉบัพลนัของราคาน ้ ามนัตั้งแต่ไตรมาสแรก โดยมีทิศทางบวก 
กล่าวคือ เม่ือราคาน ้ ามนัในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึนจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตท าให้ระดบั
ราคาปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยยงัตอ้งพึ่งพาการน าเขา้น ้ ามนัดิบ 
ประมากร้อยละ 90 ของความตอ้งการภายในประเทศ ราคาน ้ ามนัในประเทศจึงปรับตวัสูงข้ึนตาม
ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก ส่งผลให้ราคาสินคา้ภายในประเทศปรับตวัสูงข้ึนดว้ย นอกจากน้ียงั
พบว่า อตัราเงินเฟ้อได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัของอตัราดอกเบ้ียในทิศ
ทางบวกในไตรมาสแรก หลงัจากนั้นจึงมีการตอบสนองในทิศทางลบในช่วงไตรมาสท่ี 2 กล่าวคือ 
เม่ืออตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนจะท าให้อตัราเงินเฟ้อลดลง โดยการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียส่งผลต่อ
ตน้ทุนในการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ท าให้แรงดนัทางดา้นอุปสงคล์ดลง อตัราเงินเฟ้อจึง
ลดลง ส าหรับการตอบสนองของอตัราเงินเฟ้อต่อปริมากเงินและผลิตภกัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ท่ีจริง พบว่ามีการตอบสนองในทิศทางบวก กล่าวคือ เม่ือปริมากเงินภายในประเทศเพิ่มข้ึน ก็จะ
ส่งผลต่อระดบัราคา ตามทฤษฎีปริมากเงินของ มิลตนั ฟรีดแมน ท่ีกล่าวว่า  ปริมากเงินในระบบ
เศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดเงินเฟ้อ ในขกะท่ีการเพิ่มข้ึนของผลิตภกัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศท่ีแทจ้ริงก็คือการเพิ่มข้ึนของรายไดป้ระชาชาติ ท าให้อ านาจซ้ือของประชาชนมีมาก
ข้ึน อุปสงค์มวลรวมจึงเพิ่มข้ึน น าไปสู่การเพิ่มข้ึนของระดบัราคาในท่ีสุด ส าหรับผลการทดสอบ 
Variance Decomposition เพื่อวเิคราะห์วา่ความแปรปรวนของอตัราเงินเฟ้อไดรั้บอิทธิพลมาจากการ
เปล่ียนแปลงของตวัแปรใดบา้ง และมีสัดส่วนเป็นเท่าใด จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ความ
แปรปรวนของอตัราเงินเฟ้อไดรั้บอิทธิพลมาจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 64.11 รองลงมาคือผลจากตวัมนัเอง โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 23.74 ในขกะท่ี
สัดส่วนของ อตัราดอกเบ้ีย  ปริมากเงิน และผลิตภกัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง  มีค่าเฉล่ีย
ประมากร้อยละ 7.72, 2.55 และ 1.88 ตามล าดับ จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การ
เปล่ียนแปลงอยา่งฉับพลนัของราคาน ้ ามนัส่งผลกระทบต่ออตัราเงินเฟ้อมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัตวั
แปรอ่ืนท่ีศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ราคาน ้ ามนัมีอิทธิพลต่ออตัราเงินเฟ้อมากกวา่ปริมากเงินและอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของนโยบายการเงิน ดงันั้น การด าเนินนโยบายการเงินแบบก าหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อ ในภาวะท่ีราคาน ้ ามนัมีความผนัผวน โดยวิธีการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย
เพื่อควบคุมอตัราเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมาย จึงอาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีนัก เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อ
ดงักล่าวจะไดรั้บอิทธิพลจากดา้นอุปทานมากกวา่อุปสงค ์ดงันั้น การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
เพื่อชะลออุปสงค์มวลรวม จึงไม่ได้ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อลดลง อีกทั้ งยงัเป็นการซ ้ าเติมภาวะ
เศรษฐกิจอีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัมีอิทธิพลต่ออตัราเงินเฟ้อมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบั

ตวัแปรทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในแบบจ าลอง โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีทิศทางบวก แสดงให้เห็นว่า 
เม่ือราคาน ้ ามนัมีความผนัผวน จะส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงอาจท าให้
การพยากรก์หรือการคาดการก์อตัราเงินเฟ้อผิดพลาดได ้ดงันั้น การด าเนินนโยบายการเงินแบบ
ก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อของประเทศไทย ในช่วงท่ีราคาน ้ ามนัมีความผนัผวนนั้น จึงควรพิจารกา
ปรับกรอบเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อให้มีความยืดหยุน่มากยิ่งข้ึน เช่น ปรับให้กรอบเป้าหมายมีเพดาน
สูงข้ึน เพื่อช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย อยา่งไรก็ตาม ความ
ผนัผวนของราคาน ้ ามนั เป็นเพียงปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราเงินเฟ้อเท่านั้น ส าหรับการ
ด าเนินนโยบายการเงิน จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆ ดา้นประกอบการตดัสินใจไม่สามารถท่ีจะใช้
ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเพื่อการตดัสินใจได ้

2. จากขอ้มูลในอดีตพบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยประสบความส าเร็จในการด าเนิน
นโยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ เน่ืองจากสามารถรักษาอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานให้อยูใ่น
กรอบเป้าหมายไดป้ระมากร้อยละ 90 ของระยะเวลาท่ีด าเนินนโยบาย ส าหรับส่วนท่ีออกนอก
เป้าหมายนั้นเป็นกรกีท่ีอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานติดลบโดยเป็นผลจากการปรับลดลงของราคาน ้ ามนั
ขายปลีกภายในประเทศตามราคาน ้ ามนัในตลาดโลก ซ่ึงลดลงอย่างรวดเร็วจากวิกฤตการเงินโลก 
ผนวกกบัมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ท าให้ราคาสินคา้และ
บริการบางชนิดปรับลดลงอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ียงัพบวา่ ในภาวะท่ีราคาน ้ ามนัผนัผวน อตัรา
เงินเฟ้อทัว่ไปจะมีความแตกต่างจากอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงมาก เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน
ค านวกโดยมิไดร้วมราคาอาหารสดและราคาพลงังาน ดงันั้น เม่ือราคาหมวดอาหารและพลงังาน
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปจะสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานมาก ดงันั้น ในภาวะราคา
น ้ามนัผนัผวน การด าเนินนโยบายการเงินโดยการใชอ้ตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเป็นกรอบก าหนดเป้าหมาย
เงินเฟ้อก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปสามารถสะทอ้นค่าครองชีพ
ได้ดีกว่าอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน และง่ายต่อการคาดการก์ของประชาชน ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อีกทั้งยงัช่วยให้คกะกรรมการด าเนินนโยบายการเงินส่ือสาร
นโยบายการเงินกบัประชาชนไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย  

3. ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส โดยเร่ิม
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2543 จนถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งส้ิน 54 ไตรมาส ซ่ึงอาจเป็น
ช่วงเวลาท่ีสั้ นเกินไป ท าให้มีข้อจ ากัดในการหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และอาจไม่ครอบคลุม
เหตุการก์ไม่คาดคิดท่ีเกิดข้ึนได ้เช่น ภยัธรรมชาติ เหตุการก์ทางการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจ ผูท่ี้สนใจในหัวขอ้น้ี อาจใช้ขอ้มูลในการศึกษามากกว่าน้ีหรือใช้ขอ้มูลแบบรายเดือน 
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เพื่อให้มีความถ่ีของขอ้มูลมากข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสนใจ 
เพื่อใหก้ารศึกษานั้นมีประสิทธิผล และเพิ่มความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  

4.  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความผนัผวนของราคาน ้ ามนั 
กบัอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยเท่านั้น ผูท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองน้ี อาจศึกษาโดยเปรียบเทียบกบั
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีใชน้โยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อได ้เพื่อจะไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์
ของราคาน ้ามนัดิบกบัอตัราเงินเฟ้อของประเทศอ่ืนๆ วา่มีความคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยหรือไม่ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยความจงรักภักดีต่อองค์กรกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) : ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 (น.1) 
Relationship between Organizational Loyalty Factors and Performance Effectiveness 

among Employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan Region 1  
Sales and Services Department 

 
สุธี อนันท์ธนศาล   

ชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ   

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร (2) ระดบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน และ (3) หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรกบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการ
นครหลวงท่ี 1 (น.1) ท าการเก็บขอ้มูลจากพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 300 คน สุ่ม
ตวัอย่างแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.894 และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และการวเิคราะห์เชิงอนุมาน จากการทดสอบสมมติฐานค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 41-50 ปี 
สถานภาพสมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานระดบั 4-6 มีอตัราเงินเดือน ตั้งแต่  
35,001 แต่ไม่ถึง 45,000 บาท  ปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป สังกดัฝ่ายขายและบริการลูกคา้
นครหลวงท่ี 1.2 (บน.1.2)  (1) ด้านปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองค์กร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านความรู้สึก มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมท่ี
แสดงออก และด้านการรับรู้ ตามล าดับ (2) ด้านประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน พบว่า 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นการจดัหา
และใชปั้จจยัทรัพยากร ตามล าดบั  
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(3) ปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน ในภาพรวม ซ่ึงพบว่า ด้านท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง คือ ดา้นการรับรู้ 
รองลงมา คือ ดา้นความรู้สึก อยู่ในระดบัปานกลาง และ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก อยู่ในระดบั
ต ่า อย่างมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั 
 
ค าส าคัญ : ความจงรักภกัดี ประสิทธิภาพการท างาน บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
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Abstract 
The purposes of this study were to investigate 1) level of organizational loyalty; 2) level 

of performance effectiveness; and 3) relationship between organizational loyalty factors and 
performance effectiveness among employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan 
Region 1 Sales and Services Department. A questionnaire, wi th its reliability of .89, was used 
with 300 employees who were recruited by stratified random sampling. Data were analyzed into 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics of Pearson’s 
Correlation Coefficients. 

 Findings revealed that most employees were female, 41-50 years old, married, 
holding bachelor’s degree, currently at rank 4 -6, having monthly salary of 35,001 to below 
45,000 baht, having been working at the company for more than ten years, under 
Metropolitan Region 1 Sales and Services department. 1) Overall organizational loyalty was 
at a very high level. When inspecting at individual aspects, it was found that the highest 
average was feeling aspect, followed by overt behavior, and perception respectively; 2) 
overall performance effectiveness was at a very high level. When inspecting at individual 
aspects, it was found that goal achievement was rated the highest, followed by satisfaction of 
all units, work process, and resource support and usage; 3) organizational lo yalty had positive 
overall relationship with performance effectiveness. That is, perception was at a high level, 
followed by feeling at a moderate level, and overt behavior at a low level, all significantly at 
.05 levels. 

 
Keywords: Loyalty, Performance Effectiveness, TOT Public Company Limited 
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บทน า 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆ ภายในองคก์ารเป็นไปไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ นั้น คือการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
ความรู้ความสามารถของพนกังาน ซ่ึงการพฒันาประสิทธิภาพของพนกังานจะช่วยเพิ่มผลผลิต และ
ลดตน้ทุนลง การพฒันาบุคลากรจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยพฒันาองค์การให้ทนักบัความเจริญ 
สามารถแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิ และยงัส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตวับุคลากร เม่ือ
พนักงานมีประสิทธิภาพการท างานสูงข้ึนโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานก็จะมากข้ึนด้วย 
นอกจากน้ีการพฒันาประสิทธิภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองก็จะช่วยลดอตัราการลาออกของคนท่ี
มีฝีมือลง หากองคก์รใดสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังานได ้และ
สามารถดึงดูดผูท่ี้มีความรู้ความสามารถให้อยูใ่นองคก์รไดน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะนานได ้การบริหารงาน
ขององคก์รจะสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ปัญหาในการท างานของพนกังานในองคก์ารไม่วา่จะเป็นในดา้นโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนรายได ้ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความยุติธรรมในการท างาน และดา้นนโยบาย และการ
บริหาร ปัญหาเหล่าน้ีมีผลต่อความส าเร็จของงานและขององคก์าร ซ่ึงหากพนกังานเกิดปัญหาใน
การท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง อาจแสดงอาการบางอยา่ง เช่น เฉ่ือยชา ผลงานลดลง นดัหยุดงาน 
ขดัแยง้กบัหวัหนา้งานหรือเพื่อนร่วมงาน ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง แนวคิดการพฒันา
องค์กรในปัจจุบนัเช่ือว่าการท่ีคนมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร มีขวญัก าลงัใจในการท างานและมี
ความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลท าใหส้ามารถดึงเอาความรู้ความสามารถท่ีไดฝึ้กฝนน ามาพฒันา
สร้างประโยชน์ให้กบัองคก์ร และเป็นพลงัท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนองค์กรจะไดมี้ระบบการสรรหา
และการคดัเลือกทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งมีคุณภาพ จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี
จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองค์กรกบัประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุ้นและก่อให้เกิดความ
จงรักภกัดี ผลกัดนัใหพ้นกังานขององคก์ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) 

2. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองค์กรกบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) 
 
สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิด
ในการก าหนดตวัแปรโดยตวัแปรตน้มาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร
ของ Hoy & Rees (1974) และตวัแปรตามมาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ท างานของ Gibson and others (1988) ดงัภาพประกอบ 1 

 

                           ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 

ความจงรักภักดต่ีอองค์กร  
(Organization  Loyalty  factors) 

- ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
(Behavioral aspect) 
- ดา้นความรู้สึก (Affective aspect) 
- ดา้นการรับรู้ (Cognitive aspect) 

ทีม่า: Hoy & Rees, 1974: 268 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
- ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal 

Accomplishment) 
- ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process 

and Operation) 
- ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System 

Resource) 
- ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant 

Satisfaction) 
ทีม่า: Gibson and others 1988 : 36-39  
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วธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขาย
และบริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) จ  านวนทั้งส้ิน 983 คน  
กลุ่มตวัอยา่ง จากการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 300 คน  และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
อยา่งมีสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) ตามภาคท่ีสังกดั แบ่งออกเป็น ภาคขายและ
บริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1 (น.1) 40 คน ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1.1 (น.1.1) 120 คน และ 
ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1.2 (น.1.2) 140 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน อายุการท างาน และภาคท่ี
สังกดั  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรม
ท่ีแสดงออก ดา้นความรู้สึก และดา้นการรับรู้  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ กระบวนการปฏิบติังาน การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และความพอใจของ
ทุกฝ่าย  

โดยส่วนท่ี 2 และ 3 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นโดยมีลกัษณะ
เป็นมาตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) ตามวิธีของลิกเคอร์ท (Likert) จ  าแนกออกเป็น 5 ระดบั
คะแนน คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

 คะแนน 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง  มาก 
 คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนน 1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
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การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.  การทดสอบหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปปรึกษา

อาจารยท่ี์ปรึกษา และเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยั จ  านวน 3 ท่าน เป็น
ผูต้รวจความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้ง การครอบคลุมเน้ือหา 
ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้และผูว้ิจยัใชด้ชันี IOC ในการให้คะแนน โดยพบวา่ขอ้ความทั้งหมดมี
ค่าดชันี IOC เท่ากบั 1.00  

2. การทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่มาตรวดัตวัแปรของแบบสอบถาม (Raliability Test) 
วิเคราะห์จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ความเท่ียง
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า เท่ากบั 0.894 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยั มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. น าจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึงผู ้บริหารของบริษัท ทีโอที จ  ากัด 
(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวจิยัในคร้ังน้ี 
2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง และท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วลงรหัสตามท่ี
ก าหนดไว ้บนัทึกขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติก่อนน าผลท่ีได้
ไปท าการวเิคราะห์ตามสมมติฐานต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการวิเคราะห์

และอธิบายระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รและอธิบายระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
ในแต่ละขอ้ แต่ละดา้น โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00   หมายถึง มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร /ประสิทธิภาพการ
ท างานมากท่ีสุด 

ระดบัคะแนน 3.41 – 4.20   หมายถึง มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร /ประสิทธิภาพการ
ท างานมาก 

ระดบัคะแนน 2.61 – 3.40   หมายถึง มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร /ประสิทธิภาพการ
ท างานปานกลาง 
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ระดบัคะแนน 1.81 – 2.60   หมายถึง มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร /ประสิทธิภาพการ
ท างานนอ้ย 

ระดบัคะแนน 1.00 – 1.80   หมายถึง มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร /ประสิทธิภาพการ
ท างานนอ้ยท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความจงรักภกัดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  โดยการแปลความหมายของความสัมพนัธ์และแปลผลค่า r  ตามเกณฑ์ของ 
Davis’s Descriptors โดยค่า r จะแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงัน้ี 

0.70-1.00 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 

0.50-0.69 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 

0.30-0.49 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

0.10-0.29 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 

0.00-0.09 แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) สายงานขาย
และบริการนครหลวงท่ี 1 (น. 1) พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สมรสแล้ว จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนัพนกังานระดบั 4-6 อตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บ 
35,001 แต่ไม่ถึง 45,000 บาท ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน มีระยะเวลา 10 ปี ข้ึนไป และสังกดัหน่วยงาน 
ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1.2 (บน.1.2)  
 
การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1.  วเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาย
งานขายและบริการนครหลวงที ่1 (น. 1) ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ( 26.4X , S.D. = 0.25) 
พิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนักงานทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีเพื่อให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ รองลงมา คือ พนักงานรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อให้องค์กร
สามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พนกังานคิดวา่จะท างาน
ในองคก์รน้ีต่อไปแมว้า่องคก์รอ่ืนจะเสนอต าแหน่งและค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่  
 ดา้นความรู้สึก มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( 48.4X , S.D. = 0.18) พิจารณา
รายขอ้ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รหรือสถาบนัของตน รองลงมา 
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คือ พนกังานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนทัว่ไปวา่ตนเองเป็นพนกังานขององคก์รท่ีท างานอยู ่และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เม่ือมีผูอ่ื้นพดูถึงองคก์รในทางไม่ดีพนกังานจะรู้สึกไม่พอใจและพร้อมท่ีจะ
ปกป้ององคก์รของตนทนัที  

ดา้นการรับรู้ มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( 60.3X , S.D. = 0.21) พิจารณารายขอ้
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีความเช่ือมัน่ในเสถียรภาพขององค์กร รองลงมา คือ พนกังาน
เห็นดว้ยกบันโยบายและวธีิการบริหารงานขององคก์ร พนกังานรู้สึกวา่นโยบายและกฎขอ้บงัคบัใน
การท างานขององค์กรเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
นโยบายขององคก์รสามารถสร้างแรงบนัดาลใจในการท างานใหแ้ก่พนกังานได ้  
2.  วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สายงาน
ขายและบริการนครหลวงที ่1 (น. 1)  ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 

การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( 53.4X , S.D. = 
0.19) พิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลงานของพนกังานมีความถูกตอ้งและเช่ือถือได้
ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย รองลงมา คือ พนักงานทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายของ พนกังานมีการวางแผนในงานท่ีท าและมีความ
มุ่งมัน่ในการท่ีจะท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พนกังานท างาน
ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( 29.4X , S.D. = 0.23) 
พิจารณารายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในองค์กรท่ีชดัเจน ช่วยให้ท่านสามารถปฏิบติังานประสานงานไดร้าบร่ืน และช่วยลด
ขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน รองลงมา คือ กลไกในการท างานท่ีเป็นระบบในองคก์รตลอดจนการ
เช่ือมโยงการท างานทั้งระบบท าให้พนักงานและเพื่อนร่วมงานท างานไดส้อดคลอ้งกนัจนเกิดผล
สัมฤทธ์ิขององค์กร และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พนกังานมีการทบทวนการท างานเสมอเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและลดขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ในการท างาน  

การจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 24.4X , 
S.D. = 0.15) พิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานแสวงหาความรู้ และพฒันาทกัษะใน
การท างาน เพื่อพฒันาผลงานให้มีคุณภาพมากข้ึน รองลงมา คือ พนกังานมีความสามารถในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัต่อเหตุการณ์ พนกังานมี
กลไกการติดตาม และควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานท่ีก าหนด ตามล าดบั
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พนักงานมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นโดยยงั
สามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพ  

ความพอใจของทุกฝ่าย มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( 29.4X , S.D. = 0.19) 
พิจารณารายขอ้ ขอ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีความรู้และมีทกัษะในการปฏิบติังาน จนไดรั้บ
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การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา รองลงมา คือ พนกังานมีความพร้อม และเต็มใจท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยู่เสมอ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมี
เท่ากนั คือ ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อผลงานของท่าน ในการน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจ และ
พนกังานมีผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือใช้อา้งอิงในการท างานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 
3.  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความจงรักภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน  
 
ตาราง 1 แสดงสรุปค่าสถิติทดสอบความสัมพนัธ์ตามสมมติฐานการวจิยั 
 

ปัจจยัความจงรักภักด ี ทศิทาง 

ประสิทธิภ
าพการ
ท างาน 

ประสิทธิภ
าพการ
ท างาน 

ประสิทธิภ
าพการ
ท างาน 

ประสิทธิ
ภาพการ
ท างาน 

ประสิทธิภ
าพการ
ท างาน 

    (1) (2) (3) (4) รวม 
1. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก + .144* .224* .269* .286* .282* 
2. ดา้นความรู้สึก + .454* .340* .321* .433* .437* 
3.  ดา้นการรับรู้ + .629* .621* .465* .395* .558* 

* มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(1) การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
(2) กระบวนการปฏิบติังาน 
(3) การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 
(4) ความพอใจของทุกฝ่าย 

 
จากตาราง 1 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ดา้น

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ในเชิงบวกทุกด้าน โดยความสัมพันธ์ระหว่างความ
จงรักภกัดีต่อองค์กรกบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัสูง คือ ดา้นการรับรู้  ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความรู้สึก มีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัต ่า คือ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไปเป็นตาม
สมมติฐาน 
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สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองคก์รกบัประสิทธิภาพการ

ท างานของพนักงานตามสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ปัจจัยความจงรักภักดีต่อองค์กรมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ภาคขายและ
บริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) ภาพรวม อย่างมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผลการวิจยั
สอดคลอ้งกบัประพนัธ์ พุทธานุ (2543) ไดใ้หค้วามหมาย ความจงรักภกัดีต่อองคก์รเป็นคุณสมบติัท่ี
จ  าเป็นของสมาชิกในการท างานในองค์กรเน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมี
ประสิทธิผล ท าใหบุ้คลากรท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. องคก์รหรือผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็นส่ิง
ท่ีท าใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยเปิดโอกาสให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหพ้นกังานเกิดความภูมิใจในการท างาน 

2. ควรมีการส่ือสารให้ทราบถึงนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายขององคก์รอยา่ง
ชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจในทิศทางท่ีองคก์รก าลงัด าเนินไปเพื่อใหพ้นกังานมีแผนท่ีจะ
ท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ 

3. พฒันาความไวว้างใจแก่พนกังาน พฒันางานเพื่อให้เกิดความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั ซ่ึงจะ
ช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และพร้อมจะทุ่มเทความรู้ความสามารถใน
การท างาน ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 

4. ควรสนบัสนุนใหมี้การท างานเป็นทีมเพื่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
5. ควรมีการสร้างขวญั และก าลงัใจในการท างาน มีการยกย่อง ชมเชย ให้รางวลัแก่ผูท่ี้

ปฏิบติังานดีเด่นเพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหก้บัพนกังาน และเป็นการรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่
กบัองคก์รต่อไป 

 
งานวจัิยในอนาคต 

1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุท่ีท าให้บุคลากรขาดความจงรักภกัดีต่อองค์กร โดยท า
ในลกัษณะการวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัการวจิยัเชิงปริมาณ 

2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มของพนกังานอ่ืน ๆ ในองคก์ร อาทิ ลูกจา้ง  เพื่อตรวจสอบความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รและประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองค์กร หรือ ประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังาน ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

4. ควรท าการศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังาน เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสร้างหรือปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
ทีม่าท่องเทีย่วเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดจังหวดันครราชสีมา 

 

Relationship between Marketing Mix Factors and Satisfaction of Agritourists at 
KhaoYai Panorama Mushroom Farm, NakornRatchasima 

 

บ าเพญ็  ผดุงกจิ  

นัทธ์หทัย  ออืนอก   

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา (2) 
ระดบัความพึงพอใจของของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่ พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
จงัหวดันครราชสีมา (3) เปรียบเทียบระดบัความ     พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดั
นครราชสีมา  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิง
เกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา   จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ  t-test, F-test,และการทดสอบความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ด้านสถานท่ี  
ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านราคา ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (2) 
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการประสานงาน
ของบริการ  รองลงมาคือ ดา้นความสะดวกท่ีได้รับการบริการ ด้านอธัยาศยัและการให้เกียรติของผู ้
ให้บริการ  ด้านขอ้มูลท่ีได้รับจากบริการ  ด้านคุณภาพของบริการ และด้านค่าใช้จ่ายเม่ือใช้บริการ 
ตามล าดบั (3) นกัท่องเท่ียวท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว
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เชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน เพศ รายได้
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด ไม่แตกต่าง (4) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่
พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมอยู่ระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
ค าส าคัญ :   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ความพึงพอใจ  เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
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Abstract 
 The purposes of this study were to 1) investigate level of marketing mix factors on 
agritourism at Khao Yai Panorama Mushroom Farm, Nakorn Ratchasima; 2) investigate satisfaction 
level of agritourists at Khao Yai Panorama Mushroom Farm, Nakorn Ratchasima; 3) compare 
satisfaction levels among agritourists at Khao Yai Panorama Mushroom Farm, Nakorn Ratchasima; 
and 4) investigate relationship between marketing mix factors and satisfaction of agritourists at Khao 
Yai Panorama Mushroom Farm, Nakorn Ratchasima. A population and sample group in this study 
were 400 agritourists at Khao Yai Panorama Mushroom Farm. A questionnaire, with its reliability of 
.87, was used in the study. Data were analyzed into frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, F-test, and Pearson’s Correlation Coefficients. 
 Findings revealed that 1)overall marketing mix factors on agritourism at KhaoYai Panorama 
Mushroom farm was at a high level. When inspecting at individual aspects, it was found that the 
highest average aspectwas process, followed by physical appearance, personnel, place, product and 
service, and pricing. The marketing promotion aspect was at a moderate level; 2) overall satisfaction 
of agritourists at KhaoYai Panorama mushroom farm was at a high level. The highest average aspect 
was service coordination, followed by convenience from the services, hospitality of service provider, 
information from provider, service quality, and expense; 3) agritourists of different age, education, 
occupation had different levelsof satisfaction toward agritourism significantly at .05 level, whereas no 
differences were found on different sexes and monthly incomes; 4) marketing mix factors (aspects of 
process and physical appearance) significantly related to satisfaction among agritourists at KhaoYai 
Panorama mushroom farm at .05 levels. 
 
Keywords : Marketing Mix Factors, Satisfaction, Khao Yai Panorama Mushroom Farm  
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บทน า 

 การเดินทางท่องเท่ียวนั้นถือเป็นการพกัผ่อนรูปแบบหน่ึงและถือว่าเป็นกิจกรรมนนัทนาการ
ประเภทหน่ึงแต่ในการท่ีจะเกิดการเดินทางท่องเท่ียวไดน้ั้นตอ้งอาศยัแรงดึงดูดจากแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ 
ทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นศิลปวฒันธรรมการ ประเทศไทย
ไดรั้บประโยชน์อย่างมากจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถทดแทนการถดถอยของรายไดภ้าค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอ่ืนๆไดจ้ากสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยพบวา่ในปี 2555 มี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาในประเทศไทยจ านวน 10,132,509 คนมีเงินรายได้จากการ
ท่องเท่ียว 299,047 ลา้นบาท และปี 2556 มีจ  านวนชาวต่างประเทศท่ีเขา้มา 10,872,976 คนมีเงินรายได ้
323,484 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 8.17 จากปี 2555 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) ถึงแมว้า่
การท่องเท่ียวจะสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศและก่อใหเ้กิดการสร้างงานซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมของประเทศแลว้ก็ตามแต่ในทางตรงกนัขา้มการขยายตวัของการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็วโดย
ปราศจากการดูแลบ ารุงรักษาและการจดัการแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบท าให้แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติและเชิงศิลปวฒันธรรมหลายแห่งเส่ือมโทรมอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบ
นิเวศโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติซ่ึงเม่ือเกิดความเส่ือมโทรมแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขฟ้ืนฟูได้
เหมือนเดิม 
 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) จะท าให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของชาว
ชนบท สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพได ้นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรด้านการเกษตรของเกษตรกรและและความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจสังคม
ส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม  แต่เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงการเกษตรเป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท าให้ยงัไม่
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากนักการจดัการจึงเป็นเพียงการวางพื้นฐานความรู้และความเขา้ใจใน
ธุรกิจโดยรอบ  แต่การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะตอ้งท าอยา่งมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมรวมทั้งขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดลอ้มตลอดจน
การก าหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบติัการท่ีดีตอ้งค านึงถึงกรอบแนวความคิดท่ีได้ก าหนดไว้
มิฉะนั้นการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะด าเนินไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความลม้เหลวการ
พิจารณาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งเป็นระบบและเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
นั้นจ าเป็นตอ้งพิจารณาระบบย่อยและองค์ประกอบของการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรบทบาท
หน้า ท่ีของแต่ละองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ี  รวมถึงการพิจารณา
สภาพแวดลอ้มของระบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
จงัหวดันครราชสีมาซ่ึงฟาร์มเห็ดแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเปิดไดไ้ม่นานแต่มีนกัท่องเท่ียว
เชิงเกษตรให้ความสนใจมาท่องเท่ียวจ านวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจและเห็น
ความส าคญัในการวิจยัดงักล่าว โดยผูว้ิจยัจะศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเขา
ใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา รวมทั้งท าการศึกษาถึงองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ท่ีคาดวา่
น่าจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการก าหนดรูปแบบและการตดัสินใจเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางนโยบายการพฒันาและปรับปรุงดา้นการท่องเท่ียวตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยหนัมาท่องเท่ียวเชิง
เกษตร  และขอ้เสนอแนะของนักท่องเท่ียวท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวประทบัใจและพึงพอใจมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางใน
การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มีประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการของผูม้าท่องเท่ียวให้
มากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามา
ฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พา
โนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขา
ใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดแตกต่างกนั  
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การก าหนดตวัแปรโดยตวัแปรตน้มาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ 
Kotler (2003) และตวัแปรตามมาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของ Aday and Andersen 
(1975) ดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

วธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูม้าท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด
จงัหวดันครราชสีมา 
กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ใช้วิธีก าหนดขนาดตวัอย่างประชากรซ่ึง
ค านวณจากสูตรของ Cochran (1953 : 47) ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 
คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
 

ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วเขาใหญ่
พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
1. ความสะดวกท่ีไดรั้บการบริการ 
2. การประสานงานของบริการ 
3. อธัยาศยัและการใหเ้กียรติของผูใ้หบ้ริการ 
4. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริการ 
5. คุณภาพของบริการ 
6. ค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ 
 

ท่ีมา : Aday and Andersen (1975) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ี 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 
 

ท่ีมา : Kotler (2003) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งเป็น 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่
พาโนรามาฟาร์มเห็ด จ.นครราชสีมา 
 โดยส่วนท่ี 2 และ 3 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นโดยมีลกัษณะเป็น
มาตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) ตามวิธีของลิกเคอร์ท (Likert) จ  าแนกออกเป็น 5 ระดบัคะแนน 
ไดแ้ก่ 
  5 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจมาก 
  3 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจนอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือในดา้นความตรงตามเน้ือหา ความครอบคลุมของเน้ือหาและความถูกตอ้งชัดเจนของภาษา 
ผูว้จิยัใชด้ชันี IOC ในการใหค้ะแนน โดยพบวา่ขอ้ความทั้งหมดมีค่าดชันี IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60-0.80 
 2. หาค่าความเท่ียงตรง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของครอนบาค 
(cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า 
0.87 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. น าหนงัสือขออนุญาตจากบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัธนบุรีถึงเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวจิยั และขอความร่วมมือจาก
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เจา้หนา้ท่ีเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเขาใหญ่พาโนรามา
ฟาร์มเห็ดในแต่ละวนั โดยช่วงในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือระหวา่งวนัท่ี 1 – 25 ธนัวาคม 2557 
 2. น าแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ในแต่ละขอ้และนบัจ านวนแบบสอบถามให้ครบ 
400 ชุด และน าขอ้มูลแบบสอบถามไปวเิคราะห์ตามวธีิทางสถิติต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  
 การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 1. การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลทางดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใช้สถิติ
ทางดา้นความถ่ี และร้อยละ 
ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ใชส้ถิติทางดา้นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.60-3.40 หมายถึง มีระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 2. การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่  
  2.1 วิเคราะห์ค่าสถิติดว้ย Independent Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลกรณีตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม โดย
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
  2.2 วิเคราะห์ค่าสถิติดว้ย One-way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กรณีตวัแปรท่ี
มี 3 กลุ่มข้ึนไปโดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพบวา่มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงเปรียบเทียบ
จ าแนกเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Fisher’s LSD procedure โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
   2.3 การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียงเชิงเกษตร โดยใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 
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ซ่ึงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์และแปลผลค่า r ตามเกณฑ์ของ Davis’s Descriptors (ผอ่งพรรณ 
ตรัยมงคลกุลและสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2543:91) จะแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดงัน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  ระดบัความสัมพนัธ์ 
0.70 หรือสูงกวา่   มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
0.50-0.69    มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
0.30-0.49    มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
0.10-0.29    มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 

 0.01-0.09    แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี 
โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป เป็นเจา้ของกิจการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท   
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการมา
ท่องเทีย่วเชิงเกษตรของเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จังหวดันครราชสีมา 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขา
ใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.56, 
S.D.=0.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดและมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ( x = 3.84, S.D.=0.80) รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( x = 3.74, S.D.=0.80) ดา้น
บุคลากร ( x = 3.57, S.D.=0.84) ดา้นสถานท่ี ( x = 3.55, S.D.=0.81) ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ( x = 3.49, 
S.D.=0.76) ดา้นราคา  ( x = 3.42, S.D.=0.79) และดา้นการส่งเสริมการตลาดค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( x = 3.30, S.D.=0.83) 
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงเกษตร เขาใหญ่พา
โนรามาฟาร์มเห็ด จังหวดันครราชสีมา 
 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรา
มาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.79, S.D.=0.87) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นการประสานงานของบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดและมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( x = 4.29, S.D.=0.76) รองลงมา คือ ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บการบริการอยูใ่นระดบัมาก ( x = 
3.97, S.D.=0.77) ดา้นอธัยาศยัและการให้เกียรติของผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.84, S.D.=0.88) 
ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริการอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.67, S.D.=0.92) ดา้นคุณภาพของบริการอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 3.55, S.D.=0.92) และดา้นค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.44, S.D.=0.97) 
 
 3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเทีย่วเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จังหวดันครราชสีมา 
 นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 
 4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด  จังหวัด
นครราชสีมา 
 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า (r = 0.29) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.54) และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
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ของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.40)  
  ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา สามารถน ามา
อภิปรายผลดงัน้ี 
 1. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขา
ใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่
พาโนรามาฟาร์มเห็ดโดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นอธัยาศยัและการให้เกียรติของผูใ้ห้บริการ ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริการ และ ดา้น
คุณภาพของบริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของคนึง
นิตย ์เมฆดี (2550) ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ลูกคา้ท่ีมีอายมีุระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
 นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเ ขาใหญ่
พาโนรามาฟาร์มเห็ดโดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านอธัยาศัยและการให้เกียรติของผูใ้ห้บริการ และด้านข้อมูลท่ีได้รับจากบริการ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรา
มาฟาร์มเห็ดโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นการประสานงานของบริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของคนึงนิตย ์เมฆดี (2550) พบวา่ ลูกคา้
ท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของภคัพร สุทนต ์(2554) พบวา่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ์ดา้นอาหาร
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และโภชนาการแตกต่างกนั อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายไดต่้อเดือน มี
ผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ์ดา้นท่ีพกัแตกต่างกนั 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรา
มาฟาร์มเห็ดโดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ด้านการประสานงานของบริการ พบว่า กลุ่มอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านมีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดมากกว่ากลุ่มเจา้ของกิจการ กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจกับกลุ่มเจ้าของกิจการ โดยกลุ่มอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดมากกวา่กลุ่มเจา้ของกิจการ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษากบั
กลุ่มเจา้ของกิจการ โดยกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่พา
โนรามาฟาร์มเห็ดมากกว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจา้ของกิจการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของคนึง
นิตย ์ เมฆดี (2550 ) พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีอายุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนต่างกนั มี
ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ดลใจ มณีงาม (2550) พบวา่ ผูม้าเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนต่างกนั 
มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูม้าเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน และสถานภาพสมรสต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูม้าเท่ียวท่ีมีการเดินทางมาท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายท่ีใชต่้างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูม้าเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูม้าเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัความคิดเห็นของ
ผูม้าเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจของผูม้าเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
แตกต่างกบัเพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
นัน่คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ และรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขา
ใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉตัยาพร เสมอใจ (2545 : 11) กล่าว
วา่ ความพึงพอใจในการใหบ้ริการเกิดจากกระบวนการในการวางแผนและการบริหารแนวความคิดการ
ตั้งราคาการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์บริการเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ท่ีสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การและตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการได้  และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 45) กล่าววา่ ระดบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ์หรือการท างานของ
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ผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของลูกคา้ ดงันั้น เพศ และรายไดอ้าจจะไม่ใช่ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมาเท่ียวเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
 2. จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัต ่ากบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด (r = 0.29) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวลญัช์รัช 
วรวลัยรัตน์ (2557) พบว่า ดา้นสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ดา้นการจดัรายการน า
เท่ียว และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ
โฮมสเตย ์อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมนสัสินี บุญมีศรีสง่า 
(2556) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มปัจจยัคุณภาพการบริการต่างก็มีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดฉตัรศิลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. ดา้นกระบวนการ ควรอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความสามารถรับรู้และตดัสินใจแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งชดัเจนใหก้บัผูม้าท่องเท่ียวมีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว 
 2. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดควรสร้างช่ือเสียงของสถานท่ี
ท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย   
 3. ด้านบุคลากรควรอบรมพนักงานด้านการส่ือสารและการมีมนุษยพ์นัธ์ท่ีดีสามารถแก้ไข
ปัญหาตอบขอ้ซักถามได้ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้เป็นอย่างดีพนักงานควร
ใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้ริการ และมีทศันคติท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว 
 4. ดา้นสถานท่ีควรเพิ่มป้ายสัญลกัษณ์หรือป้ายสถานท่ีตั้งของเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดให้
โดดเด่น เพื่อควรสะดวกในการเดินทางไปมาและสามารถคน้หาง่าย มีป้ายบอกทางและป้ายใหข้อ้มูล
ภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีการกระจายทัว่ถึง ใหร้ายละเอียดชดัเจน 
 5. ดา้นผลิตภณัฑ์ควรเพิ่มสินคา้หรือบริการให้มีความหลากหลายตอบสนองทุกความตอ้งการ
ของผูม้าท่องเท่ียวเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด 
 6. ดา้นราคาควรก าหนดราคาท่ีพกัของเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดมีความเหมาะสม ราคาท่ีพกั
ของสถานท่ีพกับริเวณเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด ควรมีความเหมาะสมคุม้ค่าเงินท่ีจ่ายไป 

731

DP
U



 7. ด้านการส่งเสริมการตลาดควรปรับปรุงระบบการส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึนเน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย เช่น เพิ่มพนกังานขายและพนกังานส่งเสริมการขายต่อ
สถานท่ีพกั สินคา้ และบริการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเขาใหญ่พา
โนรามาฟาร์มเห็ด โดยท าการศึกษาในช่วงท่ีเป็นฤดูกาลท่องเท่ียว หรือเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ดีมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 2. ควรท าการศึกษาเฉพาะด้านในเชิงลึกมากข้ึน เช่น ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ราคา และ
ปริมาณของสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากเห็ด 
 3. ควรศึกษาเร่ือง การรับรู้และการแสวงหาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน
จงัหวดันครราชสีมา 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัคุณภาพการให้บริการลูกค้า 
โทรศัพท์เคลือ่นทีร่ะบบ 3G ของบริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Relationship between Marketing Mix Factor and Service Quality on 3G Mobile 

Phone Customers at TOT Public Company Limited in Bangkok 
 

อนุสรณ์  วงศ์หน่อน้อย  

นัทธ์หทัย  ออืนอก   

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) คุณภาพการให้บริการลูกคา้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัคุณภาพการให้บริการลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 400 คน และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมี
ความเช่ือมัน่ 0.967 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  อา ชีพพนักงานบริษัท เอกชน ( 1)  ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบั
ความส าคญัมาก (2) คุณภาพการให้บริการลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัความส าคญัมาก และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกกบัคุณภาพการให้บริการลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของ
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการใหบ้ริการ, ลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G, 
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
The purposes of this study were to investigate 1) marketing mix factor of 3G mobile phones at TOT 
Public Company Limited in Bangkok area; 2) service quality of 3G mobile phones for customers at 
TOT Public Company Limited in Bangkok area; relationship betwe en marketing mix factor and 
service quality of 3G mobile phones for customers at TOT Public Company Limited in Bangkok area. 
A population in the study was customers at TOT Public Company Limited in Bangkok area, with a 
sample size of 400 drawn by a convenience sampling technique. A questionnaire, with its reliability 
of .967 was used in the study. Data were analyzed into frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson’s Correlation Coefficients.  
 
The findings revealed that most customers were male, 41-50 years old, holding a bachelor’s degree, 
employed at a private company. 1) the marketing mix factor of TOT Public Company Limited in 
Bangkok area was at a high level; 2) service quality of 3G mobile phones for customers of TOT 
Public Company Limited in Bangkok area was at a high level; 3) the marketing mix factor positively 
related to service quality of 3G mobile phones for customers of TOT Public Company Limited in 
Bangkok area, significantly at .05 level. 
 
Key Words: Marketing Mix Factor, Service Quality, 3G Mobile Phone Customers, TOT Public 
Company Limited in Bangkok 
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บทน า 

ความส าคญัของโทรคมนาคมต่อการพฒันาประเทศ เป็นส่ิงส าคญัส าหรับสังคมปัจจุบนั เพราะ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยีไดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีวิตไดเ้ป็น
อยา่งดี และท าใหก้ารสร้างท่ีพกั-อาศยั มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินคา้และให้บริการต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดม้ากข้ึน นอกจากน้ีเทคโนโลยีท าให้ระบบการผลิตสามารถผลิต
สินค้าได้เป็นจ านวนมาก และมีราคาท่ีถูกลง สินค้าได้คุณภาพ และท าให้มีการติดต่อส่ือสารกันได้
สะดวก การเดินทางเช่ือมโยงถึงกนั ท าให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกนัไดต้ลอดเวลา และ
ในปัจจุบนัน้ี เราสามารถติดต่อส่ือสารกันทัว่โลกได้สะดวกสบายมากข้ึนเน่ืองจากสภาพสังคมใน
ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไป เช่ือกนัวา่การส่ือสารระยะไกลของมนุษยใ์นยุคแรก ๆ เป็นการตีเกราะ เคาะไม ้การ
ส่งเสียงต่อกนัเป็นทอด ๆ และการส่งสัญญาณควนั ต่อมาเม่ือมนุษยรู้์จกัวิธีการเขียนหนงัสือก็มีการคิด
วธีิการส่ือสารกนัแบบใหม่โดยการฝากขอ้ความไปกบันกพิราบ หรือการส่งขอ้ความไปกบัมา้เร็ว และมี
ววิฒันาการเพิ่มข้ึนมาเร่ือย ๆ จากจดหมาย โทรเลข จนกระทัง่ถึงยคุของ Bell 
 

ระบบ 3G เป็นเทคโนโลยีท่ีผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่โลกต่างให้ความสนใจเป็นอยา่ง
มากเน่ืองจากเทคโนโลยีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในยุค 3G สามารถรองรับการส่ือสารไดทุ้กรูปแบบ สามารถ
รับไดท้ั้งเสียงและขอ้มูลไดพ้ร้อมกนัอยา่งราบร่ืน และสามารถรับ-ส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายไร้สายไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ท่ีความเร็ว 144 Kbps ถึง 2 Mbps ตวัอยา่งบริการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยี 3G เช่น บริการ
โมบายทีวี (mobile TV) ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดรายการทีวีท่ีรับชมผา่นทางอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย หรือ
บริการวิชวลัเรดิโอ (visual radio) ท่ีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถรับชมภาพกราฟิกขอ้มูลจาก
สถานีวิทยุไปพร้อมกบัฟังเพลงและสามารถท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางสถานีได้ทนัที รวมทั้งการ
โทรศพัทโ์ดยท่ีสามารถเห็นหนา้คู่สนทนาแบบสด ๆ ไดท้นัที (video call) และการท าวีดีโอคอนเฟอ
เรนซ์ (video conference) หรือการประชุมผ่านทางโทรศพัท์โดยสามารถเห็นหน้ากนัได้ ส าหรับ
ความเร็วในการรับ-ส่งของเครือข่ายการส่ือสารไร้สาย 3G จะเร็วกวา่ GPRS (General Packet Radio 
Service) ในปัจจุบนัถึง 10 เท่า (อรนิชา ชัยชาญ, 2549) จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตลาด
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G เป็นตลาดมีมูลค่าและการแข่งขนัสูง ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี
การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับคุณภาพการให้บริการลูกค้า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีส่วนแบ่ง
ตลาดเพียงร้อยละ 0.4 เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางให้ผูท่ี้สนใจ และผูท่ี้
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เก่ียวขอ้งน าไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับตลาดในอนาคต  และน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษามาใชป้ระกอบพฒันาคุณภาพการให้บริการลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3 ของบริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับคุณภาพการให้บริการลูกค้า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจัิย 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพในการบริการลูกค้า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนด
ตวัแปรโดยตวัแปรตน้มาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler 
(1997) และตวัแปรตามมาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman, 
Zeithaml and Berry (1985) ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

วธีิการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ทั้งหมด จ านวน 499,000 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557)  
กลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตาม
ความสะดวก  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งเป็น 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม
ของบริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 
ท่ีมา : Philip Kotler (1997) 

คุณภาพการให้บริการลูกค้าโทรศัพท์เคลือ่นทีร่ะบบ 3G 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 
2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 
3. ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) 
4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ (Assurance) 
5. ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ 
(Empathy) 
 
ท่ีมา : Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985)  
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ความเช่ือถือไวว้างใจได้ การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ การให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ และความเขา้ใจ
และเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ  

โดยส่วนท่ี 2 และ 3 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นโดยมีลกัษณะเป็น
มาตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) ตามวิธีของลิกเคอร์ท (Likert) จ  าแนกออกเป็น 5 ระดบัคะแนน 
ไดแ้ก่ 
 5 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก 
 3 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 
การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ในดา้นความตรงตามเน้ือหา ความครอบคลุมภของเน้ือหาและความถูกตอ้งชดัเจนของาภาษา ผูว้ิจยัใช้
ดชันี IOC ในการใหค้ะแนน โดยพบวา่ขอ้ความทั้งหมดมีค่าดชันี IOC อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00  
2. หาค่าความเท่ียงตรง (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของครอนบาค (cronbach’s 
alpha coefficient) ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า 0.967 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. น าหนังสือขออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวจิยั และผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามออกไปยงักลุ่มตวัอยา่ง  
2. จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองภายใน 30 วนัจบครบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ
ในแบบสอบถาม และจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  
การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วน
บุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชส้ถิติทางดา้น
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ความถ่ี และร้อยละส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการบริการ ใช้สถิติ
ทางดา้นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีระดบัความส าคญัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.60-3.40 หมายถึง มีระดบัความส าคญัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีระดบัความส าคญันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และเกณฑก์ารแปลผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Hinkle, William, and Stephen, 1988) มีดงัน้ี 
 0.90 - 1.00 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
 0.70 - 0.90 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
 0.50 - 0.70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
 0.30 - 0.50 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
 0.10 - 0.30 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
 
ผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 
41-50 ปี โดยมีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.66, S.D.=0.43) โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความมีเสถียรภาพของสัญญาณโทรศพัท์ รองลงมา คือ การให้บริการ SMS 
MMS และ VIDEO CALL และมีทั้งแบบเติมเงินและแบบเหมาจ่าย ส่วนล าดบัสุดทา้ย คือ ความรวดเร็ว
ในการขอเปิดบริการใหม่หลงัจากถูกระงบั 
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 ดา้นราคา ภาพรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ( x =3.42, S.D.=0.65) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีค่าบริการแรกเขา้ท่ีเหมาะสม รองลงมา คือ มีราคาของ Package หลากหลาย และอตัรา
ค่าบริการโรมม่ิงมีความเหมาะสม ส่วนล าดบัสุดทา้ย คือ โอกาสในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ค่าบริการ 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.39, S.D.=0.44) โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการให้บริการผา่นตวัแทนจ าหน่าย รองลงมา คือ มีความสะดวกในการใช้
บริการท่ีศูนยบ์ริการ และมีศูนยบ์ริการลูกคา้จ านวนมาก ส่วนล าดบัสุดทา้ย คือ พนักงานให้บริการ
รวดเร็ว 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.45, S.D.=0.52) โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีราคาเหมาจ่ายและเติมเงินให้เลือกหลากหลาย รองลงมา คือ มีการบริการ
ขอ้มูลต่าง ๆ ผา่น call center 1777 มีช่วงเวลาการให้โปรโมชัน่ และการติดตั้งเพื่อใชง้านไดส้ะดวกไม่
ยุง่ยาก ส่วนล าดบัสุดทา้ย คือ ความสะดวกในการช าระเงินและเติมเงิน 
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.70, 
S.D.=0.69) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความสม ่าเสมอคุณภาพของสินคา้ รองลงมา คือ มีความเร็ว
ในการรับ-ส่งขอ้มูลระบบ และมีบริการตรงตามการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์โฆษณาทางส่ือต่าง ๆ ส่วน
ล าดบัสุดทา้ย คือ อุปกรณ์ท่ีติดตั้งมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอนัตรายต่อ
ผูใ้ชง้าน 
 ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.86, S.D.=0.57) โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้มูลท่ีส่งผ่านเครือข่ายโทรศพัท์ เคล่ือนท่ีระบบ 3G มีการรักษาความ
ปลอดภยั รองลงมา คือ ผูใ้ห้บริการมีความสุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ และสัญญาณมีความน่าเช่ือถือ
และไม่เกิดขอ้บกพร่องในการใชง้านเช่นในขณะใชง้านอยูต่อ้งมีการเช่ือมต่อใหม่ ส่วนล าดบัสุดทา้ย คือ 
พนกังานตรวจแกเ้หตุการณ์เสีย การใชบ้ริการ 
 ด้านการตอบสนองต่อผู ้รับบริการ ภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ( x =3.73, 
S.D.=0.58) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเช่ือมต่อสัญญาณง่ายและรวดเร็ว รองลงมา คือ ขั้นตอนการ
ขอใชบ้ริการโทรศพัท ์เคล่ือนท่ีระบบ 3 G ไม่ยุง่ยาก และการรับแจง้ปัญหาหรือสัญญาณขดัขอ้งสะดวก
รวดเร็ว ส่วนล าดบัสุดทา้ย คือ สามารถระบุสาเหตุและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผูรั้บบริการ ภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ( x =3.79, 
S.D.=0.57) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีความเป็นมิตรยิม้แยม้แจ่มใส รองลงมา คือ ความ
ซ่ือสัตย ์และความจริงใจของพนกังานในการบริการโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลุกคา้  และ
พนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G  เป็นอยา่งดี ส่วนล าดบั
สุดทา้ย คือ พนกังานสามารถใหค้  าแนะน าปรึกษาเม่ือมีปัญหาการใชง้านเป็นอยา่งดี 
 ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ ภาพรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ( x

=4.04, S.D.=0.99) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ รองลงมา 
คือ พนกังานเอาใจใส่และให้ความสนใจลูกคา้ และบริษทัตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ ส่วน
ล าดบัสุดทา้ย คือ บริษทัใส่ใจต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
คุณภาพการให้บริการลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ตาราง 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัคุณภาพการให้บริการลูกคา้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  คุณภาพการให้บริการ ระดบั
ความสัมพนัธ์ ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์ (r) p-value 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.17 0.00* ต ่ามาก 
2. ดา้นราคา -0.15 0.00* ต ่ามาก 
3. ดา้นจ าหน่ายช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.12 0.02* ต ่ามาก 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.21 0.00* ต ่ามาก 
ภาพรวม 0.17 0.01* ต ่ามาก 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 1 พบว่า ภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับคุณภาพการให้บริการลูกค้า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัคุณภาพการให้บริการลูกคา้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G สามารถน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับคุณภาพการให้บริการลูกค้า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมชาย 
บวับุศยแ์ละคณะ (2553) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางกบัคุณภาพการให้บริการของบริษทั
ขนส่งจ ากัด นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงาน วิจยัณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ (2556) ท าการศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะของ
บริษทัขนส่ง จ ากัดในเส้นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือด้วยโมเดลแบบผสม และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วยตัวแปรส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกบัคุณภาพการบริการโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการของบริษทัขนส่งจากดั ในเส้นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 388 คน ดว้ย
การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบและด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะของบริษทัขนส่ง จากดัใน
เส้นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นระดบัมากและมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยโมเดลความสัมพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัคุณภาพการบริการมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละมีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
1. การวจิยัน้ีทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัตวัแปรค่อนขา้งดีแต่ควรเก็บขอ้มูลบริษทัท่ีให้ขอ้มูลบริการ 3G 
บริษทัอ่ืนดว้ยเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของทั้งสองบริษทั 
2. เน่ืองจากบริษทัทีโอทีมีการให้บริการหลายภาคในประเทศไทยควรเก็บขอ้มูลในหลาย ๆ ภาคและ
เปรียบเทียบกนัระหวา่งภาค 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัคุณภาพในการบริการลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั 
ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เปรียบเทียบคุณภาพในการบริการลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

744

DP
U



บรรณานุกรม 
Hinkle, D.E, William, W. & Stephen G. J. (1998).  Applied Statistics for the Behavior Sciences.  4th 

ed. New York:  Houghton Mifflin.  
Kotler, Philip. (1997). Marketing management :analysis, planning, implementation and control. 8 th 

ed. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc. 
Yamane, T. (1973).Statistical and Introductory analysis. Tokyo: Harper and Row. Inc. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service 
quality and its  implications for future research. Journal of marketing 49. 

745

DP
U



ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า

โทรศัพท์เคลือ่นที ่3G บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Relationship between Marketing Mix Factor and Behavior of the 3rd Generation 

Mobile Phone Customers at TOT Public Company Limited in Bangkok  
 

สุรศักดิ์  โรจนะนาค   

นัทธ์หทัย  ออืนอก   

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G (2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G และ (4) ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอ
ที จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ
แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.886 สถิติท่ีใช้ในการวิจยัคือ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และการวเิคราะห์ไคสแควร์ ท่ีระดบันยัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความส าคญัต่อลูกค้า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นราคา รองลงมา
คือดา้นผลิตภณัฑ์ และมีระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (2) พฤติกรรม
การใชบ้ริการสนทนาโดยการพดู-คุยทางโทรศพัท ์มากท่ีสุด จุดประสงคคื์อ ความรวดเร็วในการใช้
แอปพลิเคชนัผา่นโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เหตุผลคือ ค่าบริการมีราคาถูก ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ
ส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเอง ระยะเวลาการใชโ้ทรศพัทเ์ฉล่ียต่อวนั 30-59 นาที สถานท่ีท่ีใชบ้ริการ
บ่อยสุดคือ ท่ีท างาน การทดสอบสมมติฐานพบว่า (3) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (4) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
3G ด้านบริการของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ด้านเหตุผล ด้านผู ้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ ด้าน
ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้, โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G, 
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
The purposes of the study were to investigate 1) marketing mix factor of the 3rd generation (3G) 
mobile phone customers; 2) behavior of the 3G mobile phone customers; 3) relationship between 
personal factor  and behavior of the 3G mobile phone customer s, and 4) relationship between 
marketing mix factor and behavior of the 3G mobile phone customers. A sample group in the 
study was 400 3G mobile phone customers at TOT Public Company Limited in Bangkok area. A 
questionnaire, with its reliability of .886, was used in the study. Data were analyzed into 
frequency, percentage, mean, and a Chi-square test. 
 
The finding revealed that 1) overall marketing mix factor of the 3G mobile phone customers was 
at a moderate level. The highest average aspect was price, fol lowed by product, while the 
marketing promotion was the least average aspect; 2) the phone was mainly used for conversing. 
The main objective to get the phone was because of its fast speed for using application under the 
internet network. The main reason to buy was reasonable service charge. Self-decision was 
employed at the time of purchase. Average phone use duration was 30 -59 minuites a day. The 
phone was mostly used at work. The hypothesis testing revealed that 3) personal factor 
significantly related to behavior of the 3G mobile phone customers at .05 level; 4) the marketing 
mix factor significantly related to behavior of the 3G mobile phone customers, in the aspects of 
3G service, reason to use, influential person on decision making, average time used, at .05 levels. 
 
Key Words: Marketing Mix Factor, Customer Behavior, 3G Mobile Phone, TOT Public 
Company Limited, Bangkok Area 
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บทน า 
ในปัจจุบนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของผูค้นส่วนใหญ่

เกือบทัว่โลก ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีรูปแบบการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมจากระบบ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีชนิดอนาลอก (Analog) มาสู่ระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีชนิดดิจิตอล (Digital)  
แนวโน้มการขยายตวัของตลาดผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเร่ิมมีมากข้ึน พร้อมกบัความพยายามของ
อุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีซ่ึงตอ้งการผลักดนัให้มีมาตรฐานสากลโดยมีการจดัตั้งองคก์รและ
หน่วยงานข้ึนเพื่อวางขอ้ก าหนดสากลท่ีเป็นมาตรฐานแน่นอน ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของมาตรฐาน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี 1 หรือ 1G เร่ิมจากการประกาศมาตรฐาน NMT (Nordic Mobile Telephony) 
ในช่วงปี 2524 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับกลุ่มประเทศนอร์ดิค (ประกอบด้วยประเทศสวีเดน 
นอร์เวย ์และเดนมาร์ค) ขณะนั้นทางสหรัฐอเมริกาไดมี้การพฒันามาตรฐาน AMPS (Advanced 
Mobile Phone Service) ข้ึนเพื่อใชใ้นทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนั้นยงัมีมาตรฐาน TACS (Total 
Access Communications Service) และ J-TACS (Japan-TACS) มาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 1G 
เหล่าน้ีได้รับการออกแบบข้ึนเพื่อให้เป็นทางเลือกของการใช้งานโทรศพัท์พื้นฐาน โดยเน้นการ
ส่ือสารขณะเคล่ือนท่ีเป็นส าคญัและมุ่งรองรับการสนทนาเท่านั้น  พร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีใช้
งานคล่ืนวิทยุซ ้ า (Frequency Reuse) มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ  ท าให้มีการเรียกช่ือเทคโนโลยี
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเหล่าน้ีวา่ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเซลลูลาร์ เน่ืองจากรูปแบบพื้นท่ีการแพร่กระจาย
คล่ืนวิทยุมีลกัษณะเป็นเหมือนเซลล์ยอ่ย ๆ ท่ีเรียงต่อกนัในลกัษณะรวงผึ้ง ประเทศไทยไดมี้การน า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบ NMT เขา้มาโดยองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแปรสภาพเป็น
บริษทั ที โอ ที จ  ากดั (มหาชน) และระบบ AMPS น าเขา้มาโดยการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
ปัจจุบนัคือ บริษทั CAT Telecom มาใชง้านตั้งแต่ปี 2528 จากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 1G ไดมี้การพฒันา
มาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเขา้สู่ยุคท่ี 2 หรือ 2G โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับจ านวนผูใ้ชบ้ริการให้มากข้ึน เทคโนโลยีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2G มีหลายมาตรฐาน มาตรฐาน
ท่ีส าคญัซ่ึงครองส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่โลกคือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน
ระบบ GSM (Global System for Mobile Communication) และยงัมีมาตรฐานอ่ืนๆ อีกเช่น D-
AMPS (Digital-AMPS) PDC (Personal Digital Cellular)  เม่ือเขา้สู้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3 หรือ 
3G เป็นยคุปัจจุบนัขณะน้ี ระบบเครือข่ายไดมี้การปรับปรุงใหส้ามารถรับ-ส่ง สัญญาณส่ือสารขอ้มูล
ดว้ยความเร็วสูง เพื่อรองรับการใหบ้ริการส่ือมลัติมีเดียต่าง ๆ เช่น การส่งภาพพร้อมกบัเสียง (Video 
Call) เกมส์ออนไลน์ ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง เช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตโดยผา่นการส่ือสารขอ้มูล
ดว้ยความเร็วสูงเป็นตน้ ตวัอยา่งมาตรฐานไดแ้ก่ WCDMA (Wideband-CDMA)  
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ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการใช ้3G มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัมีค่ายมือถือหลกั
ท่ีให้บริการ 3G บนยา่นความถ่ีท่ีแตกต่างกนั คือ AIS (900 MHz), DTAC (850 MHz), TRUE (850 
MHz) และ TOT (2100 MHz) ส่วนการท่ีจะใชง้าน 3G ไดน้ั้น ผูใ้ชจ้ะตอ้งมีโทรศพัทมื์อถือท่ีเรียก
กนัว่า “สมาร์ทโฟน” ท่ีสามารถรองรับย่านความถ่ีท่ีแต่ละค่ายมือถือให้บริการได ้บริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) เปิดให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ี 3 ภายใตช่ื้อ TOT 3G ความเร็วสูง บน
เทคโนโลยี HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) หรือระบบ 3.9G (42 Mbps ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และ 21 Mbps ในพื้นท่ีภูมิภาค) โดยใชร้ะบบรับส่งสัญญาณแบบ MIMO และการ
ผสมผสานสัญญาณท่ีเร็วข้ึน ท าให้สามารถรองรับจ านวนผูใ้ชง้านพร้อมกนัไดเ้พิ่มข้ึนมีคุณลกัษณะ
ในการรับส่งขอ้มูลไดพ้ร้อมกนัในลกัษณะ Triple play คือ สามารถใชง้านโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต 
และงานรับส่งขอ้มูลอ่ืนไดพ้ร้อมกนัโครงการขยายโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ไดเ้ร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 และมีแผนติดตั้งสถานีฐานทัว่ประเทศจ านวน 4,772 แห่ง ให้แลว้เสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ส าหรับในปี 2555 ทีโอที มีแผนท่ีจะให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ 3G ร่วมกบัเทคโนโลย ีLTE โดยจะพฒันาโครงข่ายให้แลว้เสร็จร้อยละ 50 และเสร็จสมบูรณ์
ภายในปี 2556 โดยจะมี Capacityไม่ต ่ากว่า 8.5 ลา้นเลขหมายส่วนโครงการ Next Generation 
Network มีเป้าหมายให้แลว้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว ปัจจุบนัธุรกิจดา้นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีการแข่งขนั
สูงมาก มีคู่แข่งขนัทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการใชก้ลยุทธ์ดา้นต่าง ๆ เพื่อจูงใจและสร้างความพึง
พอใจให้กบัผูบ้ริโภค ดงันั้น บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) จึงตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ดา้นการตลาด 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งขนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ไดอ้ยา่งสูงสุด จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ซ่ึงจะเป็นแนวทางหรือข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจยัมาเป็นขอ้มูลในการ
น าเสนอด้านการตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ต่อบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ประกอบการ
ตดัสินใจใน การวางแผนและพฒันากลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และมีความสามารถในการแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการรายอ่ืนไดใ้นสภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูงในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

750

DP
U



วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู ้บริโภคของลูกค้า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร   
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บริโภคของลูกค้า
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  
กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิด

ในการก าหนดตวัแปรโดยตวัแปรต้นมาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของ Kotler (1994 : 98) และตวัแปรตามมาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคของ Kotler (1997 : 161) ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ TOT 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่ง จากการค านวณจากสูตรของ W.G.Cochran, (1953 : 47) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน โดยใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั 

ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

ท่ีมา : Kotler (1994 : 98)  
 
 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 6W 1H ของลูกค้า
โทรศัพท์เคลือ่นที ่3G  
1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who) 
2. ตลาดซ้ืออะไร (What) 
3. ท าไมจึงซ้ือ (Why) 
4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates) 
5. ซ้ือเม่ือใด (When) 
6. ซ้ือท่ีไหน (Where) 
7. ซ้ืออยา่งไร (How) 
 

ท่ีมา : Kotler (1997 : 161) 
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โดยส่วนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นมีลกัษณะเป็นมาตร
วดัอนัตรภาค (Interval Scale) ตามวธีิของลิกเคอร์ท (Likert) จ  าแนกออกเป็น 5 ระดบัคะแนน ไดแ้ก่ 
 ระดบั 5 คะแนน หมายถึง ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั 4 คะแนน หมายถึง ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบั 3 คะแนน หมายถึง ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2 คะแนน หมายถึง ความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบั 1 คะแนน หมายถึง ความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร    
 
การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือในดา้นความตรงตามเน้ือหา ความครอบคลุมภของเน้ือหาและความถูกตอ้งชดัเจนของา
ภาษา ผูว้ิจยัใช้ดชันี IOC ในการให้คะแนน โดยพบว่าขอ้ความทั้งหมดมีค่าดชันี IOC อยูร่ะหว่าง 
0.80-1.00  
2. หาค่าความเท่ียงตรง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของครอนบาค 
(cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า 
0.886 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสร้างเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
ขั้นตอนดงัน้ี  
1. ผูว้ิจยัไดน้ าหนงัสือขออนุญาตจากบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัธนบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวจิยัต่อบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) และขอความร่วมมือจาก
ศูนย์บริการลูกค้า  บริษัท ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) ได้น าแบบสอบถามแจกให้ผู ้ใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  
2.. ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 420 ชุด และผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 
400 ชุด เขา้สู่ระบบประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา เป็นการอธิบายขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ใช้สถิติทางด้าน
ความถ่ี และร้อยละ  
 ขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G 
บริษทั ทีโอทีจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติทางดา้นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.60-3.40 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ (1) ทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสม
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอทีจ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยค่าไคสแควร์ (2-test) ก าหนดนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 
20-30 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 10,000-20,000 บาท 
การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความส าคัญต่อลูกค้า

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3Gบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( x =3.05, S.D. = 0.56) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นราคา ( x =3.22, S.D.=0.64) 
รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 (S.D.=0.60) และมีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( x =2.82, S.D.=0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์
ภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.20, S.D. = 0.60) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
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การบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G มีความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ( x =3.37, S.D.=0.73) 
รองลงมา คือ การบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G มีสัญญาณครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ( x =3.36, S.D.=0.83) และมีระดับความส าคญัน้อยท่ีสุด  คือ การบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G มีความรวดเร็วในการขอเปิดบริการใหม่หลังถูกระงับการให้บริการ 
( x =2.99, S.D.=0.82)  
 
ดา้นราคาภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.22, S.D. = 0.64) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ มีค่าบริการรายเดือนท่ีเหมาะสม ( x =3.39, S.D.=0.88) รองลงมา คือ มีค่าบริการแรกเขา้ท่ี
เหมาะสม ( x =3.33, S.D.=0.82) และมีระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ มีโอกาสในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของค่าบริการ ( x =3.04, S.D.=0.77) ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายภาพรวมมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =2.99, S.D. = 0.72) โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มี
ศูนยบ์ริการจ านวนมาก ( x =3.16, S.D.=0.83) รองลงมา คือ มีการให้บริการผา่นส านกังานบริการ
ลูกคา้ ( x =3.09, S.D.=0.88) และมีระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ มีการให้บริการผ่านตวัแทน
จ าหน่าย ( x =2.84, S.D.=0.84) กบัมีการให้บริการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( x =2.84, S.D.=0.89) 
ส าหรับดา้นการส่งเสริมการตลาดภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =2.82, S.D. = 
0.77) โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร ( x =3.07, 
S.D.=0.94) รองลงมา คือ มีการน าเสนอบริการในรูปแบบต่างๆ ( x =2.85, S.D.=0.86) และมีระดบั
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดแก่ลูกคา้ ( x =2.67, S.D.=0.98) 
 
2. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลือ่นที ่3G  

ผลการศึกษา พบว่า มีพฤติกรรมการใช้บริการสนทนาโดยการพูด-คุยทางโทรศพัท์ มาก
ท่ีสุด โดยจุดประสงค์หลักในการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G คือ ความรวดเร็วในการใช ้
Application ผ่านโครงข่าย Internet ซ่ึงเหตุผลส าคญัในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G คือ 
ค่าบริการมีราคาถูก ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ในการใช้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G มีระยะเวลาเฉล่ีย 30-59 นาที สถานท่ีท่ีใชบ้ริการบ่อยสุดคือ ท่ีท างาน ส่วน
ใหญ่เห็นวา่ควรมีการปรับปรุงในเร่ือง สัญญาณโทรศพัทค์รอบคลุมทุกพื้นท่ี  
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3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า
โทรศัพท์เคลือ่นที ่3G ของบริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบวา่ 
1. เพศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นขอ้ควรปรับปรุงเพิ่มเติมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

2. อายุ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบริการของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ท่ีใช้บ่อยสุด ด้าน
จุดประสงค์หลกัในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใช้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3 G ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ด้านสถานท่ีท่ีใช้
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บ่อยสุดดา้นขอ้ควรปรับปรุงเพิ่มเติมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอ 
ที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบริการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ท่ีใชบ้่อยสุด ดา้น
จุดประสงค์หลักในการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ด้านระยะเวลาเฉล่ียในการใช้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้นสถานท่ีท่ีใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บ่อยสุด อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

4. อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบริการของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ท่ีใช้บ่อยสุด ด้าน
จุดประสงค์หลักในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ด้านเหตุผลท่ีส าคัญในการใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ด้านผูมี้อิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ด้าน
ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ดา้นสถานท่ีท่ีใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 
บ่อยสุด ดา้นขอ้ควรปรับปรุงเพิ่มเติมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ บริษทั 
ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบริการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ท่ีใชบ้่อยสุด 
ดา้นจุดประสงค์หลกัในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้นเหตุผลท่ีส าคญัในการใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ด้านผูมี้อิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ด้าน
ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้น สถานท่ีท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
3G บ่อยสุด ด้านขอ้ควรปรับปรุงเพิ่มเติมของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
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4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ของลูกค้าโทรศัพท์เคลือ่นที ่3G บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบวา่ 
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นบริการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี3G ท่ีใชบ้่อยสุด ดา้นเหตุผลท่ีส าคญัในการใช้
บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้นมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้น
ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้นระยะเวลา
เฉล่ียในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ดา้นสถานท่ีท่ีใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3G บ่อย
สุด ดา้นขอ้ควรปรับปรุงเพิ่มเติมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นบริการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ท่ีใชบ้่อยสุด ดา้นระยะเวลาเฉล่ียในการใช้
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G สถานท่ีท่ีใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี3G บ่อยสุด ดา้นขอ้ควรปรับปรุง
เพิ่มเติมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านจุดประสงค์หลกัในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ด้านเหตุผลท่ี
ส าคญัในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ดา้นระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
3G ดา้นขอ้ควรปรับปรุงเพิ่มเติมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเหตุผลท่ีส าคญัในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ดา้นระยะเวลาเฉล่ีย
ในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ดา้นขอ้ควรปรับปรุงเพิ่มเติมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
น ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความส าคญัต่อลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G 
บริษทั ทีโอทีจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นราคา
เป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมา คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และมีระดบัความส าคญั
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทุกดา้นมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 3G ของบริษทัที โอ ที ในระดบัปาน
กลาง แสดงให้เห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาดในการน าเสนอผลิตภณัฑ์บริการระบบ 3G ของ
บริษทั ยงัไม่ส่งผลกระทบกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร จึงท าใหผู้บ้ริโภคไม่เห็นความส าคญั
หรือเกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบั แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 
: 11-14) ไดก้ล่าววา่ การเสนอส่วนประสมการตลาดเหล่าน้ี นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในส่วนท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั 4Ps เพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยการตดัสินใจในลกัษณะ
ของผลิตภัณฑ์และการบริการจะได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่ามีความต้องการ
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัอะไรบา้ง แลว้นกัการตลาดจึงน ามาก าหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ทางดา้นต่างๆ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความเร็วในการ
รับ-ส่งขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของบริการ 3G ด้านราคา โดยนักการตลาดตอ้ง
ตดัสินใจในราคา  ผลิตภณัฑ์หรือบริการ และการปรับปรุงราคาเหล่าน้ี ลกัษณะความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑ์และความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดมูลค่า (Value) 
ในตวัสินคา้ มูลค่าท่ีส่งมอบให้ลูกคา้ตอ้งมากกวา่ตน้ทุน  (Cost) หรือราคา (Price) ของสินคา้นั้น 
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือก่อเม่ือมูลค่ามากเกินกวา่ราคาสินคา้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่ ดา้น
ราคา ให้ความส าคญักบัค่าบริการรายเดือนท่ีเหมาะสม ซ่ึงความเหมาะสมของค่าบริการรายไดเ้ป็น
การสะทอ้นความคุม้ค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกลไกในการเคล่ือนยา้ย
สินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภคซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงวิธีการท่ีน าเสนอผลิตภณัฑ์เพื่อขาย สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาท่ีพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญักบัจ านวนของศูนยบ์ริการ ซ่ึง
เป็นวิธีการเสนอขายหลกัของบริการประเภทน้ี จ  านวนศูนยบ์ริการจึงมีความส าคญัต่อลูกคา้ และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อเพื่อสร้าง
ทศันคติ (Attitude) และพฤติกรรมการซ้ือ (Buying behavior) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่า 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคญัเร่ือง ความมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร 
ซ่ึงสะทอ้นถึงทศันะคติและความเช่ือมัน่ต่อบริการ 3G สอดคล้องกบังานวิจยัของฐิดายุ บู่สาลี 
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(2552) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในพื้นท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้หนองแขม ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในพื้นท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาหนองแขมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบังานวิจยัของสมมนัส เจริญสุข (2549) ท าการศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 1900 MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 1900 MHz. ใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือน 3G ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านบริการสนทนาโดยการพูด -คุยทางโทรศัพท์ มากท่ีสุด โดย
จุดประสงคห์ลกัในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G คือ ความรวดเร็วในการใช ้Application ผา่น
โครงข่าย Internet ซ่ึงเหตุผลส าคญัในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G คือ ค่าบริการมีราคาถูก ผู ้
มีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการคือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 
มีระยะเวลาเฉล่ีย 30-59 นาที สถานท่ีท่ีใช้บริการบ่อยสุดคือ ท่ีท างาน ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุงในเร่ือง สัญญาณโทรศพัท์ครอบคลุมทุกพื้นท่ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนทวิทย ์
เซะบากอ (2555) ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีมีผลต่อระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเทคโนโลย ี3G ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ นิยมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อการ
ส่ือสารพดูคุย และตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง  
 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั โมเดลพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541 : 128-143) ซ่ึงอธิบายถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ปัจจยั ส่วนบุคคล (Personal Factors) ซ่ึงการตดัสินใจ
ของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่
ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกัน การศึกษา 
(Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษา
ต ่า 
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4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นบริการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ท่ีใชบ้่อยสุด ดา้นเหตุผลท่ีส าคญัในการใช้
บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้นมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้น
ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G สอดคล้องกบัโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer behavior model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541 : 128-143) ซ่ึงอธิบายถึง ส่ิง
กระตุ้นทางการตลาด ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ส่ิง
กระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price)  ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการ
จ าหน่าย (Distribution หรือ Place) ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงส่ิงกระตุน้
ถือวา่เป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นการศึกษา
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการ 3G ของบริษทัอยู่แล้ว ดงันั้นจึงควรท าการศึกษาเพิ่มเติมจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ไดใ้ช้บริการ 3G ของ TOT เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยอาจ
ศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการรับรู้บริการ ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ แนวโน้มในการใช้
บริการของบริษทั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความจงรักภักดีทีม่ต่ีอประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ของผู้ปฏบัิติงานในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั 

The relationship between motivation and loyalty to the performance of the 
worker. In the Royal car Bureau 

 

ปฏิคม  โอสถานนท์  
 ชัญญ์ญาณ์  ค าบุญ  

 
บทคัดย่อ  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั การวิจยัน้ี
เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ประชากรคือผูป้ฏิบติังานในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านกัพระราชวงั จ านวน 247 
คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 170 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีของ
ทาโร่ยามาเน่ สถิติท่ีใช้คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกั
พระราชวงัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการยกยอ่งนบั
ถือ และดา้นความรับผดิชอบ ตามล าดบั ระดบัความจงรักภกัดีของผูป้ฏิบติังานในฝ่ายรถยนตห์ลวง 
ส านักพระราชวงัอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอยา่งมากเพื่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาอยา่งสูงถึงท่ีจะคงอยูก่บัองคก์รนั้นต่อไป และดา้น
การเติบโตท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร ตามล าดับ ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้น
ปริมาณงาน ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นเวลาท่ีใชใ้นการท างาน ตามล าดบั ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์
หลวง ส านกัพระราชวงัเป็นไปในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, ความจงรักภกัดี, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, ผูป้ฏิบติังานฝ่ายรถยนตห์ลวง 

ส านกัพระราชวงั     
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Abstract 
The purpose of this research To study the relationship between motivation and loyalty to 

the performance of the worker. In the Royal car Bureau. This study was a population survey was 
conducted. In the Royal car Bureau of the 247 people surveyed 170 people, using a simple 
random sample size was calculated by means of Taro Yamane. The statistics for the frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and correlation of Pearson. The results showed that The 
motivation for the work of practitioners. In the Royal car Bureau of the high level Considering 
that the The success of In respect And responsibility, and the levels of worker loyalty. In the 
Royal car Bureau of Considering that the The willingness to devote considerable effort to the 
organization. The desire to remain with the organization up to the next. The performance of the 
Royal car. Bureau of the high level Considering that the The amount The quality of And the time 
spent in working order. And grown to an organization devoted considerable effort to the 
relationship between motivation and loyalty to the performance of the worker. In the Royal car 
The palace is in a positive direction at a statistically significant level 0.05. 
 
Keyword: Motivation, loyalty, Performance of the worker, Royal car Bureau  
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บทน า  
ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี อีกทั้งสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึน 
ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ตอ้งมีการพฒันา ตอ้งมีการปรับเปล่ียน โดยเฉพาะด้านการบริหารจดัการ 
เพราะการบริหารจดัการเป็นส่ิงส าคญัส าหรับทุกองค์กร ปัจจยัในการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 
คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ส่ิงของ และวิธีการจดัการนั้น  คน  หรือ  ทรัพยากรมนุษยจ์ดัเป็นปัจจยัท่ี
ส าคัญท่ีสุดท่ีจะสร้างสรรค์งานให้มีความเจริญก้าวหน้า องค์กรจะประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายไดน้ั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งแน่ใจไดว้า่บุคลากรทุกคนจะตอ้งปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการท่ีจะท าใหค้นปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุดตอ้งเร่ิมตั้งแต่วิธีการเพื่อให้ไดค้นเก่ง
เขา้มาปฏิบติังาน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งความส าคญักบัการรักษาบุคลากรนั้น ๆ ให้อยูใ่นองคก์รให้
นานท่ีสุด ความจงรักภักดีความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร จึงถือเป็นกุญแจส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กร ซ่ึงสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากการลาออก การเปล่ียนงาน การขาดงาน 
และการปฏิบติังานของบุคลากร และหากพนกังานในองคก์รมีความจงรักภกัดี มีความผกูพนัท่ีดีต่อ
องคก์รแลว้ ก็จะมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจท่ีจะทุ่มเทท างานอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้องคก์รประสบ
ผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ความจงรักภกัดี และ ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รคือ ความรักงาน 
และรักองค์กร ซ่ึงท าให้พนกังานมุ่งมนัทุ่มเทสติปัญญาและก าลงัความสามารถ เพื่อปฏิบติัภารกิจ
ขององค์กรให้บรรลุผล การท าให้พนกังานรู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจ ถือเป็นหัวใจส าคญั
ของความจงรักภกัดีของพนกังานต่อองคก์ร  

ฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั เป็นหน่วยงานในสังกดั กองพระราชพาหนะ ส านัก
พระราชวงั มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัพระราชพาหนะ รถยนตพ์ระท่ีนัง่ รถยนตพ์ระ
ประเทียบ รถยนตข์บวนหลวงและรถยนตใ์ชส้อยอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีในการจดัรถยนตพ์ระ
ท่ีนัง่ท่ีทรงโปรดเกลา้ ฯ รับรองพระราชอาคนัตุกะส่วนพระองค์ ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดั 
พร้อมทั้งดูแลรักษารถยนต์พระท่ีนัง่ท่ีอยู่ในความดูแล ให้มีการเตรียมพร้อมใช้งาน ตรวจเช็คและ
น าส่งเขา้ซ่อมในกรณีท่ีรถพระท่ีนัง่เกิดกรณีเสียช ารุด จดัท าบนัทึกและประวติัของรถยนตพ์ระท่ีนัง่ 
ฯ ท่ีอยู่ในความดูแล เพื่อการตรวจเช็ค ดังนั้ น ฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั จึงต้องเป็น
หน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังานถวายพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้าน
ยานพาหนะมุ่งเนน้พฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มทกัษะและศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง มีจิตส านึก
ในการให้บริการผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุน้ี แรงจูงใจและความ
จงรักภกัดีในการปฏิบติังาน จึงมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ท าให้ฝ่ายรถยนต์หลวง ส านกัพระราชวงั สามารถบรรลุวตัถุประสงค์  พนัธกิจ และ
เป็นไปตามวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากขาดแรงจูงใจและความจงรักภกัดีในการ
ปฏิบติังานแลว้ บุคลากรยอ่มขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน ไม่มีความสุขในการท างาน ท าให้
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การท างานไร้ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลเสียโดยตรงต่อ ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ 
ส านกัพระราชวงั และ หน่วยงานต่าง ๆ ของส านกัพระราชวงั 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การสร้างแรงจูงใจ
และความจงรักภกัดีในการปฏิบติังาน เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาขีดความสามารถ การก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานของบุคคล เพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององค์กรและเพื่อให้เกิดสมรรถนะของ
หน่วยงาน จึงท าให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจ จึงได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์
หลวง ส านกัพระราชวงั  ข้ึน เพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจะไดน้ าผลการวิจยัน้ี ไปใชใ้น
การก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ปฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกั
พระราชวัง ให้ เ กิดความภูมิใจ ความตั้ งใจทุ่มเทในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้

กรอบแนวคิดการวจัิย 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านกัพระราชวงั  ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และตวัแปรเพื่อท าการศึกษาวิจยัให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
งานวิจยั โดยการคน้ควา้ และ ประยุกตจ์ากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  ทฤษฎี
แรงจูงใจของ Frederick Herzberg (1959) แนวคิดความจงรักภกัดีของ Robert A. Baron (1996) และ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ Peterson and Plowman (1953) มาพฒันา
เป็นกรอบแนวคิดการวจิยั   (ภาพประกอบท่ี 1. 1) 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1.1  แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านัก

พระราชวงั  
2.  เพื่อศึกษาระดบัความจงรักภกัดีของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั  
3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความจงรักภกัดีกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั 
 

 
 
 

แรงจูงใจในปฏิบัตงิานของผู้ปฏบิตังิาน ในฝ่าย
รถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั 

1. ดา้นความส าเร็จของงาน 

2. ดา้นการยกยอ่งนบัถือหรือการยอมรับ 

3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

4. ดา้นความรับผดิชอบ 

5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน 
ท่ีมา :  Frederick Herzberg (1959) 
 

ความจงรักภักดขีองผู้ปฏิบัตงิาน ในฝ่ายรถยนต์
ส านักพระราชวงั 

1. ดา้นการยอมรับอยา่งสูงต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 

2. ดา้นการเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่ง
มากเพื่อองคก์ร 

3. ดา้นความปรารถนาอยา่งสูงส่งท่ีจะคงอยูก่บั
องคก์รนั้นต่อไป 
ท่ีมา :  Robert A. Baron (1996) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของ
ผู้ปฏิบัตงิาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง  

ส านักพระราชวงั 
1. ดา้นคุณภาพของงาน (Quality) 
2. ดา้นปริมาณงาน (Quantity) 
3. ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการท างาน 

(Time) 
ท่ีมา : Peterson and Plowman (1953) 
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สมมติฐานการวจัิย    
 แรงจูงใจและความจงรักภกัดี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพงานของผูป้ฏิบติังาน
ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั  
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านัก
พระราชวงั จ านวน 247 คน (จ านวน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีใชสู้ตรการค านวณของ Taro Yamane จ  านวน 169 คน 
โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 
ตอนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง 
ส านกัพระราชวงั ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน และ สถานภาพมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามประเภทเลือกตอบ (Checklist)    
 ส่วนท่ี 2  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกั
พระราชวงั ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการยกยอ่งนบัถือหรือการยอมรับ ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน ในส่วนของรูปแบบ
ค าถามนั้น มีลกัษณะเป็นมาตรวดัตามวธีิของ ลิกเคอร์ท (Likert. 1967:90-95) โดยจ าแนกออกเป็น 5 
ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง 
ส านกัพระราชวงั ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับอยา่งสูงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นการเต็มใจ
ท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาอย่างสูงส่งท่ีจะคงอยู่กับ
องค์กรนั้นต่อไป ในส่วนของรูปแบบค าถามนั้น มีลักษณะเป็นมาตรวดัตามวิธีของ ลิกเคอร์ท 
(Likert. 1967:90-95) โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่าย
รถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั ไดแ้ก่ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลาท่ีใชใ้น
การท างาน ในส่วนของรูปแบบค าถามนั้น มีลกัษณะเป็นมาตรวดัตามวิธีของ ลิกเคอร์ท (Likert. 
1967:90-95) โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดบั 

ตอนท่ี  5  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกบั แรงจูงใจ และ ความจงรักภกัดี ท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด  
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การตรวจสอบเคร่ืองมือวดั 
1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามผูว้ิจยัไดน้ าแบบร่างของแบบสอบถามท่ี

สร้างข้ึน เสนอผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 3 ท่าน วดัดา้นเน้ือหา (Content Validity) 
2. การทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ท าการออกแบบไว ้น าแบบสอบถามนั้นไปทดลองใช ้

(Try Out) กบักลุ่มผูท่ี้มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง คน้หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.762 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลโดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ผลการวจัิย  
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั  

ผูป้ฏิบติังานในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านกัพระราชวงั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  32-37  ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานขา้ราชการ ประเภททัว่ไประดบัผูป้ฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ีย 
8,001 – 13,000  บาท อายงุาน 21  ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส  
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั 

1. ดา้นความส าเร็จของงาน พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
ฝ่ายรถยนต์หลวง  ส านักพระราชวงั ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า
สามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และ ประสบความส าเร็จอย่างดี  
รองลงมาคือ สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จทนัตามก าหนดเวลา และล าดบัสุดทา้ย
คือ สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังานไดส้ าเร็จเสมอ 

2.  ดา้นการยกยอ่งนบัถือหรือการยอมรับ พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในฝ่ายรถยนตห์ลวง  ส านกัพระราชวงั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบว่า ได้รับการยอมรับความสามารถในการปฏิบติังาน ทั้ งจากผูบ้งัคบับญัชา และจากเพื่อน
ร่วมงานในหน่วยงาน รองลงมาคือ บงัคบับญัชามอบหมายงานส าคญัให้ท่านปฏิบติั และอนัดบั
สุดทา้ยคือ ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความคิดเห็นท่ีท่านเสนอแนะ 
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3.  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในฝ่ายรถยนตห์ลวง  ส านกัพระราชวงั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบว่า ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบัเวลาท่ีท่านตอ้งปฏิบติั รองลงมาคือ งานท่ี
ท่านรับผิดชอบเป็นงานท่ีทา้ทาย ก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน และล าดบัสุดทา้ยคือ 
งานท่ีท่านปฏิบติัอยูเ่ปิดโอกาสใหท้่านใชค้วามคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 

4.  ดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในฝ่าย
รถยนต์หลวง  ส านักพระราชวงั  ด้านความรับผิดชอบ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบวา่ ผลงานในความรับผดิชอบของท่านมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รองลงมาคือ
มีอ านาจในการรับผิดชอบและควบคุมงานท่ีปฏิบัติอยู่อย่างเต็มท่ี และล าดับสุดท้ายคือ ได้รับ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ เสมอ 

5.  ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในฝ่ายรถยนตห์ลวง  ส านกัพระราชวงั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบวา่ หน่วยงานของท่านส่งเสริมและสนบัสนุนใหท้่านประสบความส าเร็จ ในหนา้ท่ีการงานท าให้
ท่านพึงพอใจในการปฏิบติังาน รองลงมาคือการพิจารณาความดีความชอบท่ีถือปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และ ท่านไดรั้บการสนับสนุน และล าดบัสุดทา้ยคือ ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ 
 ความจงรักภักดี ของบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั 

1.  ดา้นการยอมรับอยา่งสูงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รความจงรักภกัดีของบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในฝ่ายรถยนต์หลวง  ส านกัพระราชวงั พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบวา่  ท่านเตม็ใจท่ีจะท าตามนโยบายต่าง ๆ ขององคก์ร รองลงมาคือ เขา้ใจในนโยบาย
ต่าง ๆ ขององคก์รเป็นอยา่งดี และล าดบัสุดทา้ยคือ  ยอมรับเป้าหมายหลกัและค่านิยมขององคก์ร 

2. ดา้นการเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อองคก์ร ความจงรักภกัดีของบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในฝ่ายรถยนต์หลวง  ส านกัพระราชวงั พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่า  มีความเต็มใจปฏิบติังานและอุทิศตนต่อองค์กร รองลงมาคือปฏิบติัตนเป็น
ขา้ราชการท่ีดีเพื่อส่งเสริมให้องคก์รมีความผาสุก และล าดบัสุดทา้ย มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตาม
แนวทางนโยบายการปฏิบติังานขององคก์รอยา่งซ่ือสัตย ์

3.  ดา้นความปรารถนาอย่างสูงส่งท่ีจะคงอยู่กบัองค์กร ความจงรักภกัดีของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในฝ่ายรถยนต์หลวง  ส านักพระราชวงั  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบวา่ ตั้งใจปฏิบติัตนเป็นขา้ราชการท่ีดีเพื่อรักษาช่ือเสียงขององคก์ร รองลงมาคือ ท่าน
ไม่คิดจะลาออกและ ปรารถนาจะท างานกบัองคก์รจนถึงวยัเกษียน และล าดบัสุดทา้ยคือ มีความ
ผกูพนั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ และพยายามเป็นบุคลากรท่ีดีขององคก์ร 
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4.  ด้านการเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร ความจงรักภกัดีของ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในฝ่ายรถยนต์หลวง  ส านกัพระราชวงั พบวา่ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายละเอียดพบว่า ศรัทธาแลเช่ือมัน่ในองคก์รท่ีท่านปฏิบติังาน  รองลงมาคือ ตั้งใจปฏิบติั
ตนเป็นขา้ราชการท่ีดีเพื่อรักษาช่ือเสียงขององคก์รท่านไม่คิดจะลาออก และล าดบัสุดทา้ยคือ มีความ
ผกูพนั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ และพยายามเป็นบุคลากรท่ีดีขององคก์ร 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ฝ่ายรถยนต์หลวง  ส านักพระราชวงั 

1.  ด้านคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ ฝ่ายรถยนต์หลวง  ส านัก
พระราชวงั  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความรู้ ความเขา้ใจ 
และความช านาญในงานท่ีท า  รองลงมาคือท่านมีการตรวจสอบผลงานให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้ย 
ประณีต เรียบร้อย  และล าดับสุดท้ายคือ มีความตั้ งใจในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงและมี
ประสิทธิภาพ 

2.  ดา้นปริมาณงาน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ ฝ่ายรถยนตห์ลวง  ส านกัพระราชวงั 
พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ สามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ไดก้ าหนดไว ้รองลงมาคือท่านสามารถปฏิบติังานตามความคาดหวงัของผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่ง
ดี และล าดบัสุดทา้ยคือ ผลการปฏิบติังานของท่านสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

3.  ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการท างาน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ ฝ่ายรถยนตห์ลวง  ส านกั
พระราชวงั พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความรวดเร็วในการ
ท างาน และมีผลงานดี รองลงมาคือ สามารถบริหารเวลาในการท างาน ไดเ้ป็นอย่างดีและ ท่านมี
ความสามารถในการจดัการกบัภาระงาน และล าดบัสุดทา้ยคือ ท่านท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความจงรักภักดีทีม่ีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงัใชส้ถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน สามารถสรุป
ไดว้า่ 
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ตารางที ่1 ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน 
ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั 

ปัจจยั 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

ภาพรวม 
ด้านคุณภาพ
ของงาน 
(Quality) 

ด้านปริมาณ
งาน 

(Quantity) 

ด้านเวลาทีใ่ช้
ในการท างาน 

(Time) 

r r r r 

แรงจูงใจ 
1. ดา้นความส าเร็จของงาน .48 .43 .46 .55 
2. ดา้นการยกยอ่งนบัถือหรือการ
ยอมรับ 

.47 .48 .51 .60 

3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั .45 .51 .54 .62 
4. ดา้นความรับผดิชอบ .44 .44 .49 .56 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
การงาน 

.39 .35 .42 .47 

ภาพรวม .52 .51 .56 .65 

ความจงรักภักด ี
1. ด้านการยอมรับอย่างสูงต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

.40 .36 .37 .46 

2. ดา้นการเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอยา่งมากเพ่ือองคก์ร 

.33 .32 .35 .41 

3. ดา้นความปรารถนาอยา่งสูงส่ง
ท่ีจะคงอยูก่บัองคก์รนั้นต่อไป 

.35 .40 0.36 .45 

ภาพรวม .51 .54 .47 .60 

 

จากตารางท่ี 1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านกัพระราชวงัพบว่าแรงจูงใจดา้นความส าเร็จของงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน (Quality) ของ
ผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั  ดา้นปริมาณงาน (Quantity) ดา้นเวลาท่ีใชใ้น
การท างาน (Time) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน 
ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวังพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความจงรักภกัดีกับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบัติงาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงัพบว่าความจงรักภักดีความจงรักภักดีมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน (Quality) ของ
ผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั  ดา้นปริมาณงาน (Quantity) ดา้นเวลาท่ีใชใ้น
การท างาน (Time) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักภักดีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงัพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างความ
จงรักภกัดีกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของผูป้ฏิบัติงานในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั ความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์
หลวง ส านกัพระราชวงัใชส้ถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน สามารถสรุปไดว้า่ 

 แรงจูงใจและความจงรักภักดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานของ 
ผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั ผลการวจิยัพบวา่ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านกัพระราชวงั
พบวา่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของผูป้ฏิบติังาน ใน
ฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และภาพรวมความสัมพนัธ์
ระหวา่งความจงรักภกัดีกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกั
พระราชวงัพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างความจงรักภกัดีกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานสอดคล้องกบังานวิจยัของธิดารัตน์ สินแสง และ พีรพงษ์ ฟูศิริ 
(2556) ศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB ใน
เขตธุรกิจสมุทรปราการพบวา่แรงจูงใจในการท างานดา้นสถานภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผล
การปฏิบติังานหลายด้าน ๆ ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านทนัเวลา ด้านการให้ความ
ร่วมมือ การวางแผนและการจดัระบบงาน ดา้นความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านการตดัสินใจ ดา้น
ความสามารถในการปฏิบติังาน ด้านความอุตสาหะ และดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ผลการศึกษาระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เก่ียวกบั ดา้น
สวสัดิการและผลตอบแทน สภาพแวดล้อมในท่ีท างานการยอมรับนับถือมีความสัมพนัธ์ กับ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวกบั
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ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร มีความสัมพันธ์ กับ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสรรพ
สิฎฐ ์ตั้งใจ (2555) ศึกษาวจิยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนั
ต่อองค์การของพนักงานบริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานจากปัจจยัสุขอนามยักบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน แสดงว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานจากปัจจยัสุขอนามยักบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูงโดยมีระดบันยัส าคญั .01 ปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ความรับผดิชอบ การยอมรับ และความกา้วหนา้ 
มีความสัมพนัธ์ กบั ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
จูงใจ กบั ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานจากปัจจยัจูงใจกบั
ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน แสดงวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานจากปัจจยัจูงใจกบัความ
ผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูง โดยมีระดับนัยส าคญั .01 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน จากการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังาน กบั ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน แสดงว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน กบั ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง โดยมี
ระดบันยัส าคญั .01 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 1.1 การวิจัยน้ีทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับตัวแปรค่อนข้างดีแต่ควรเก็บข้อมูลใน
หน่วยงานอ่ืนของส านกัพระราชวงัแลว้เปรียบเทียบแรงจูงใจและความจงรักภกัดีในการท างาน 
 1.2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 2.1  วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของแรงจูงใจและความจงรักภักดี ท่ี มี ต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั 
 2.2  เปรียบเทียบแรงจูงใจและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั และฝ่ายอ่ืนๆในส านกัพระราชวงั 
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คุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยต้า พเีอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
Service Quality of Toyota PS Enterprise Company Limited 

 
จุฑามาส  โกยทา 

 
 

บทคัดย่อ 
ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการของบริษทั 

โตโยตา้        พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการของบริษทั 
โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพ
การใหบ้ริการของบริษทัโตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั จ  าแนกตามแผนกบริการ ตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยั คือผูเ้ขา้รับบริการกบับริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ใชสู้ตรค านวณขนาด
ตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรของดบัเบิลยูจี คอชแรน    ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 387 
คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม จ านวน 
23 ข้อ ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบุคคล และคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงวดัผลค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามได้ 0.94  ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที ค่าเอฟ และเม่ือพบความแตกต่างท าการจบัคู่พหุคูณโดยวิธีการ LSD โดย
ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยัพบว่า 1. คุณภาพการให้บริการของบริษทั โต
โยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.18, S.D. = 0.40) เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x= 4.21 ,S.D. = 0.53) 
รองลงมาไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ อยูใ่นระดบัมาก ( x= 4.20, S.D. = 0.49) ดา้นความ
เช่ือถือไวว้างใจได ้อยู่ในระดบัมาก ( x= 4.18, S.D. = 0.54) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ อยู่ใน
ระดบัมาก ( x= 4.18, S.D. = 0.56) และการตอบสนองต่อลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x= 
4.11, S.D. = 0.50)  2. ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
พบวา่  ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนัประเมินคุณภาพการให้บริการ
ของบริษทั  โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้างกนั 
ประเมินคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้างกนั ประเมิน
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได ้และการตอบสนอง
ลูกคา้ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ
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การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการ จ าแนก
ตามแผนกให้บริการ พบว่า ผูเ้ข้ารับบริการจากให้แผนกบริการท่ีต่างกันประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั  
ค าส าคัญ : คุณภาพบริการ, การใหบ้ริการ 
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Abstract 
The objectives  of  this research were 1) to study service quality level of  Toyota PS 

Enterprise Company Limited 2) to study the personal factors  that affects service quality of  
Toyota PS Enterprise Company Limited 3) to compare the level of service quality of each service 
department. The population of this research ware the customers of Toyota PS Enterprise 
Company Limited. The number of sample was calculated by W.G.Cochran formula as there is no 
information about the number of population. The sample size was 387 samples. The sampling 
technique was Multi-stage Random Sampling. The instrument of research was questionnaire with 
23 questions include personality question and service quality question. The reliability of the 
questionnaire was 0.94. The data from that questionnaire was analyzed by computer program. The 
statistics applied with this research were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis were tested by T-test,  F-test and the multiple comparison of any difference will be test 
by LSD method. The level of statistical significance is 0.05. The results of study were as follows:  
1. Overall, Service Quality of Toyota PS Enterprise Company Limited was at very high level ( x = 
4.18, S.D. = 0.40). When consideration by each dimension, the finding showed that the dimension 
with highest average score is Assurance ( x  = 4.21 ,S.D. = 0.53), and followed by Tangibles ( x  = 
4.20, S.D. = 0.49), Reliability ( x = 4.18, S.D. = 0.54), Emphathy ( x  = 4.18, S.D. = 0.56) and 
Responsiveness ( x  = 4.11, S.D. = 0.50) respectively. The score of every Service Quality 
dimensions were also at very high level. 2. Overall, the findings of personal factor testing showed 
that gender, age, education level and occupation has no influence with service quality but monthly 
income has influence with service quality of  Toyota PS Enterprise Company Limited at  0.05 
significance level. The results of hypothesis testing showed that monthly income has influence 
with service quality, Tangible, Reliability and Responsiveness have influence. When 
consideration the finding showed that monthly income does not have influence to Assurance and 
Empathy dimension at 0.05 significance level. 3. The findings showed that Service Department 
has no influence with Service Quality of  Toyota PS Enterprise Company Limited. 
Keywords : Service ,  Quality 
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บทน า 

คุณภาพการบริการเป็นส่ิงส าคญัอย่างมากท่ีศูนย์บริการจะตอ้งค านึงถึงและสร้างความ
แตกต่างในการบริการ การบริการท่ีดีมีมาตรฐานจึงเป็นหวัใจของการท าธุรกิจบริการ ซ่ึงนอกจากจะ
เป็นช่องทางของการได้มาของรายไดข้องศูนยบ์ริการท่ีตอ้งดูแลรถยนต์หลงัการขายแล้ว ยงัเป็น
วิธีการท่ีท าให้ลูกคา้เข้าบริการต่อเน่ืองตามระยะทางท่ีก าหนด และการได้รับการบริการท่ีดีเกิน
ความคาดหมายของลูกคา้จะเป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ัง
ต่อไป  
 บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ในฐานะท่ีเป็นองคก์รธุรกิจมีความมุ่งเนน้การ
ให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ แต่ยงัพบปัญหาจากการท่ีลูกคา้เขา้รับการบริการ จากขอ้มูลระหว่าง เดือน 
พฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2556 พบปัญหาจากการเขา้รับบริการ ดงัน้ี 1) รถมีปัญหาหลงัจากออก
จากศูนยบ์ริการ จ านวน 156 ราย 2) ความสะอาดของรถหลงัเขา้รับบริการ จ านวน 124 ราย  3) 
ความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ของพนกังานรับรถ จ านวน 143 ราย 4) รถแกไ้ขปัญหาหลายคร้ัง
ไม่หาย จ านวน 114 ราย 5) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการซ่อม จ านวน 91 ราย 6) การ
วิเคราะห์ปัญหาของลูกคา้ไม่ถูกตอ้ง จ านวน 74 ราย 7) รออะไหล่นาน จ านวน 51 ราย  8) ความ
เหมาะสมในการคิดค่าบริการ จ านวน 26 ราย 9) การให้บริการของพนกังานแคชเชียร์ล่าชา้ จ  านวน 
4 ราย  10) มุม Internet ใชง้านไม่ได ้จ  านวน 3 ราย  11) พนกังานไม่คืนอะไหล่เก่า จ  านวน 3 ราย 
12) ทรัพยสิ์นลูกคา้สูญหาย จ านวน 1 ราย (ขอ้มูลจากแผนกลูกคา้สัมพนัธ์ บริษทั โตโยตา้ พีเอส 
เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั) ดงันั้นผูบ้ริหารของ บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั จึงตระหนกั
ถึงความส าคญัของการให้บริการท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของ ผูเ้ขา้รับบริการ
ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งดา้นคุณภาพและการบริการโดยพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัการแข่งขนัทางการตลาดของธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนตใ์น
ปัจจุบนั 
 จากปัญหาดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการบริการของบริษทั โต
โยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารน ามาใช้ใน
การปรับปรุงและพฒันางานดา้นการบริการ ของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั พร้อม
ทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อให้สอดกับความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางใหก้บังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย   

1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ 
3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

จ ากดั จ  าแนกตามแผนกใหบ้ริการ 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ ณ แผนกบริการ แผนกซ่อมตวัถงัและสี 

แผนกอะไหล่ ของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั เน่ืองจากแผนกให้บริการทั้ง 3 แผนก 
พบปัญหาจากการเขา้รับบริการ (ขอ้มูลจากแผนกลูกคา้สัมพนัธ์ บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ากัด) และเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนผูว้ิจ ัยจึงใช้สูตรค านวณขนาด
ตวัอยา่งในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรของดบัเบิลย.ูจี. คอชแรน (W.G. Cochran, 1953) เพื่อให้
ได้ขนาดตวัอย่างท่ีเท่ากนัทั้ง 3 แผนกบริการ ผูว้ิจยัจึงเก็บตวัอย่างแผนกบริการละ 129 คน รวม
ขนาดตวัอยา่ง 387 คน วธีิการสุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 แบ่งกลุ่มตวัอย่างในการสุ่มออกเป็น 3 
แผนกๆ ละ 129 คน เพื่อให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเท่ากนัทุกแผนก ขั้นท่ี 2 ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งจากผูรั้บบริการ โดย
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิไดรั้บการเลือกเท่าๆ กนั โดยจะท าการสุ่มตวัอย่างในวนัจนัทร์ ถึงวนั
เสาร์ ช่วงเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เน่ืองจากช่วงวนัเวลาดงักล่าวมีลูกคา้เขา้รับบริการทุก
แผนก จากนั้นเก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่งผูรั้บบริการทั้ง 3 แผนกท่ีไดท้  าการสุ่มเลือกจนครบจ านวน 387 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของบริษทั โต
โยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามให้เลือกตอบ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และแผนก
ใหบ้ริการ  มีค าถามจ านวน 6 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 คุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไดแ้ก่ 1) 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้3) การตอบสนองต่อลูกคา้ 4) การให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 5) การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2549) การทดสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบหาความถูกตอ้ง และ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยน าร่างแบบสอบถามให้คณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ตรวจสอบ 
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น ามาปรับปรุงตามค าแนะน า และเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ตามความเหมาะสมของเคร่ืองมือเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) เป็นรายดา้น โดยไดค้่า IOC เท่ากบั 0.97 ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัท่ีไดต้รงตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ี  การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือผูว้ิจยัน า
แบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าเอาขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์หาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2548) แลว้น าแบบสอบถาม ท่ีไดม้าทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของคอนบาค (Cronbach’s Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมัน่โดยรวม เท่ากับ 0.94 น า
แบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งจริงตามจ านวนท่ีก าหนดเพื่อน าผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่ง
หมายและสมมติฐานในการวจิยัต่อไปผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม จ านวน 387 ตวัอยา่ง 
มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาคุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรซ์  จ ากัด โดยศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ ซีแทมส์ พาราซูราแมน และเบอร์ร่ี 
(Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990) โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการ ซ่ึงไดก้ าหนด
กรอบแนวคิดในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

                   ตัวแปรอสิระ                                                               ตัวแปรตาม     

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 

คุณภาพการให้บริการของ 
บริษัท โตโยต้า พเีอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
  1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ  
  2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 
  3. การตอบสนองต่อลูกคา้  
  4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  
  5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

แผนกให้บริการ 
1. แผนกบริการ 
2. แผนกซ่อมตวัถงัและสี 
3. แผนกอะไหล่ 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้
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สถิตทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน 
สถิติท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี สถิติท่ีหาคุณภาพของแบบสอบถาม 1) การวิเคราะห์เพื่อ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เป็นรายดา้น 2) หาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของคอนบาค (Cronbach’s Coefficient)  สถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 1) ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายความถ่ีและ
ร้อยละของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ 2) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) เพื่อใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 คุณภาพการให้บริการของ
บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั3) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ 
S.D.) เพื่อใช้อธิบายความเบ่ียงเบนของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 คุณภาพการบริการ
ของบริษทั       โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 1) ทดสอบ
ค่าที (t-test : Independent Sample Test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 2 
กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั 2) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใชค้่าเอฟ  
(F-test) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรมากกวา่   2 กลุ่มข้ึนไป หากพบความแปรปรวนแตกต่าง
กนั จะใช้สถิติทดสอบ Brown-Forsythe ในการทดสอบค่าเฉล่ีย  เม่ือพบความแตกต่างใช้การ
ทดสอบความแตกต่างดว้ยการจบัคู่พหุคูณโดยวิธีการ LSD (Least Significant Difference) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี ผูรั้บบริการกบับริษทั โต
โยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 62.27 ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 42.89 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสุด จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 56.85 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมากท่ีสุด จ านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 43.15 และส่วนใหญ่มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท จ านวน 113 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 29.20 

ส่วนท่ี 2 ระดับคุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการให้บริการของ บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จ ากดั โดยภาพรวม และจ าแนกตามแผนกใหบ้ริการ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของ บริษทั 
โตโยตา้  

  พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั โดยภาพรวม และจ าแนกตามแผนกใหบ้ริการ 
 

คุณภาพการให้บริการของ
บริษัท โตโยต้า พเีอส  
เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 

แผน
บริการ 

แผนกซ่อม
ตัวถังและ

สี 

แผนก
อะไหล่ 

รวม 
ระดับ
คุณภาพ
การ

ให้บริการ 
x ̅

S.D
. x̅ 

S.D
. x̅ 

S.D
. x̅ 

S.D
. 

ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ 

4.23 0.47 4.14 0.47 
4.2
4 

0.5
2 

4.2
0 

0.4
9 

มาก 

ความเช่ือถือไวว้างใจได ้
4.26 0.53 4.07 0.53 

4.2
0 

0.5
3 

4.1
8 

0.5
4 

มาก 

การตอบสนองต่อลูกคา้ 
4.15 0.42 4.02 0.50 

4.1
7 

0.5
7 

4.1
1 

0.5
0 

มาก 

การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อ
ลูกคา้ 

4.07 0.53 4.23 0.50 
4.3
5 

0.5
2 

4.2
1 

0.5
3 

มากท่ีสุด 

การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
4.24 0.48 4.16 0.58 

4.1
3 

0.6
0 

4.1
8 

0.5
6 

มาก 

รวม 4.19 0.33 4.12 0.42 
4.2
2 

0.4
3 

4.1
8 

0.4
0 

มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์
จ ากดั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคุณภาพการให้บริการมาก ( x = 4.18, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัคุณภาพการให้บริการมากท่ีสุด คือ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 4.21 ,S.D. = 0.53) ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพการให้บริการมาก เรียงล าดบั
ดงัน้ี ความเป็นรูปธรรมของบริการ (x  = 4.20, S.D. = 0.49) ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้( x = 4.18, S.D. 
= 0.54) การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (x  = 4.18, S.D. = 0.56) และการตอบสนองต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด (x  = 4.11, S.D. = 0.50)  
 คุณภาพการให้บริการของแผนกบริการ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัคุณภาพการ
ให้บริการมาก ( x  = 4.19, S.D. = 0.33) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพการ
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ใหบ้ริการมากท่ีสุด เรียงล าดบัดงัน้ี ความเช่ือถือไวว้างใจได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.26, S.D. = 0.53) 
การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ( x  = 4.24, S.D. = 0.480) ความเป็นรูปธรรมของบริการ ( x  = 4.23, S.D. = 
0.47) ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพการให้บริการมาก คือ การตอบสนองต่อลูกคา้ ( x  = 4.15, S.D. 
= 0.42) การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (x  = 4.07, S.D. = 0.53)  
 คุณภาพการใหบ้ริการของแผนกซ่อมตวัถงัและสี โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัคุณภาพ
การให้บริการมาก ( x  = 4.12, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้น ดา้นท่ีอยู่ในระดบั
คุณภาพการให้บริการมากท่ีสุด คือ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.23, S.D. = 
0.51) ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพการใหบ้ริการมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ี การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
(x  = 4.16, S.D. = 0.58) ความเป็นรูปธรรมของบริการ ( x = 4.14, S.D. = 0.47) ความเช่ือถือไวว้างใจ
ได ้     (x  = 4.07, S.D. = 0.53) และการตอบสนองต่อลูกคา้ ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (x  = 4.02, S.D. = 0.50)  
 คุณภาพการให้บริการของแผนกอะไหล่ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัคุณภาพการ
ให้บริการมากท่ีสุด ( x  = 4.22, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้น  ท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพ
การให้บริการมากท่ีสุด คือ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.35, S.D. = 0.52)  
และความเป็นรูปธรรมของบริการ ( x  = 4.24, S.D. = 0.52) ส่วนดา้นท่ีอยู่ในระดบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ี ความเช่ือถือไวว้างใจได้ ( x  = 4.20, S.D. = 0.53) การตอบสนอง
ต่อลูกคา้ ( x  = 4.17, S.D. = 0.57) และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (x  = 4.13, S.D. = 
0.60)     

ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการของบริษทั 
โตโยตา้      พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนัประเมินคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็น
เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้างกนั ประเมินคุณภาพการให้บริการ
ของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้างกนั ประเมินคุณภาพการให้บริการ ความเป็น
รูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได้ และการตอบสนองลูกค้า แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ไม่
แตกต่างกนัจ าแนกตามแผนกให้บริการ พบว่า ผูรั้บบริการจากแผนกให้บริการท่ีต่างกนัประเมิน
คุณภาพการใหบ้ริการบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั  
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อภิปรายผลการวจัิย 
การศึกษาคุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัคุณภาพการให้บริการมาก ( x  = 4.18, S.D. = 0.40) สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เสาวพรรณ ศรีโสภณ (2556) ศึกษาคุณภาพการบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบัน
เทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า คุณภาพบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในภาพรวม อยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า คุณภาพการบริการในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดบัสูงเรียงตามล าดบัดงัน้ี การให้ความ
เช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ช้บริการ และดา้น
ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการ จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล พบว่า  ผูเ้ข้ารับบริการท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกันประเมินคุณภาพการ
ให้บริการของบริษทั โตโยตา้  พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ พรทิพย ์แสนเสนา (2555) ซ่ึงได้ศึกษาคุณภาพบริการของสายการบินนกแอร์ ผลการศึกษา
พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ
บริการในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้างกนั ประเมินคุณภาพ
การให้บริการของบริษทั โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด แตกต่างกัน สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ ภคัจิรา บานเพียร (2554) ไดศึ้กษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาประตูน ้ าพระอินทร์ และสาขานวนคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกคา้ท่ี 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกแต่งกนั   มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการให้บริการแตกต่างกนั  
และผูรั้บบริการจากแผนกให้บริการต่างกนั ประเมินคุณภาพการให้บริการบริษทั โตโยตา้ พีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิรวฒัน์  เท่ียงเลา (2554) ได้
ศึกษาคุณภาพในการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อสัญญารับบริการกบับริษทั ไทโยเอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจต่อสัญญา
กบั บริษทั ไทยโย เอ็นจิเนียริง จ  ากดั พบวา่ ระดบัการศึกษา หน่วยงานและระดบัหนา้ท่ี ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจต่อสัญญากบับริษทั ไทโย เอน็จิเนียริง จ  ากดั 
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ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการให้

ใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ดงัน้ี  
1) คุณภาพการให้บริการจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ความเป็นรูปธรรมของบริการ ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการให้บริการน้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีให้บริการสะอาดเรียบร้อยสวยงาม 
ดงันั้น บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ควรจดัให้มีพนกังานท าความสะอาดเพื่อคอย
ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองลูกคา้ ห้องน ้ าควรมีการท าความ
สะอาดและจดัสถานท่ีให้เรียบร้อยเป็นระยะเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริเวณสถานท่ีให้บริการสะอาด
เรียบร้อยสวยงามอยู่ตลอดเวลา ความเช่ือถือไวว้างใจได้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการ
ให้บริการนอ้ยท่ีสุด คือ สามารถให้บริการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น บริษทั โตโยตา้ พีเอส  
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ควรวางมาตรฐานระบบการให้บริการของแต่ละแผนกให้ชดัเจน เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูเ้ขา้รับบริการไดต้ามเวลาท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ การตอบสนองต่อผูลู้กคา้ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการให้บริการน้อยท่ีสุด คือ ได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ 
ดงันั้น บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ควรจดัให้มีพนกังานตอนรับลูกคา้ท่ีเขา้มารับ
บริการเพื่อคอยอ านวยความสะดวกและให้การแนะน าการให้บริการเบ้ืองตน้กบัลูกคา้ การให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการให้บริการนอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานสามารถให้
ความช่วยเหลือ และแนะน าอยา่งเป็นกนัเอง ดงันั้น บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ควร
มีการฝึกอบรมพนกังานด้านการพฒันาบุคลิกภาพ และก าชบัพนกังานให้บริการลูกคา้ท่ีเขา้มารับ
ดว้ยความเตม็ใจ ใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ  นุ่มนวล มี
กริยามารยาทท่ีดี และการแจง้ค่าใชบ้ริการมีความเช่ือถือได ้ดงันั้น บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ากัด ควรมีการประเมินการซ่อมหรือค่าใช้บริการเบ้ืองต้นให้กับลูกค้าและหากมีการ
เปล่ียนแปลงค่าบริการจากเดิมท่ีประเมินในคร้ังแรกควรแจง้ให้ลูกคา้ทราบโดยทนัที และการรู้จกั
และเขา้ใจลูกคา้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการให้บริการน้อยท่ีสุด คือ พนักงานให้บริการ
อยา่งเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเหมาะสม ดงันั้น พนกังานของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
จะตอ้งมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเป็นอยา่งดี ไม่เลือกท่ีจะให้การบริการเฉพาะ
บุคคล ควรมีการฝึกอบรมพนกังานและให้พนกังานให้บริการอยา่งเคร่งครัดดว้ยความเอาใจใส่และ
ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั เม่ือพิจารณาคุณภาพการให้บริการของบริษทั โต
โยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการให้บริการท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ การการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดงันั้น บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ควรให้ความส าคญัใน
การเตรียมความพร้อมและพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะให้บริการ  โดยสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความ
สะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว  
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2) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูรั้บบริการท่ีรายได้
ต่างกนัประเมินคุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั แตกต่างกนั 
แสดงใหเ้ห็นวา่ รายไดข้องผูรั้บบริการมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็น
เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ในภาพรวม และในดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได ้
และการตอบสนองต่อลูกคา้ ดงันั้น บริษทัควรให้ความส าคญัในด้านต่างๆ ดงัน้ี (1) ความเป็น
รูปธรรมของบริการ บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ควรจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
และมีสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแลห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้ห้บริการ 
ซ่ึงบริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้
ชดัเจนข้ึนและประทบัใจ (2) ความเช่ือถือไวว้างใจได ้บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
ควรให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง 
เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึก
วา่บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ความไวว้างใจได ้ (3) การตอบสนองต่อลูกคา้ 
บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ควรมีการเตรียมความพร้อมของพนกังานให้สามารถ
ปฏิบติังานให้บริการไดใ้นทุกๆ สถานการณ์ มีการกระจายการให้บริการไปอย่างทัว่ถึง รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

3) แผนกใหบ้ริการ จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ แผนกบริการมีค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพ
การให้บริการดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้น้อยท่ีสุด ดงันั้น บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ากดั ควรมีการฝึกอบรมพนกังานดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ และก าชบัพนกังานให้บริการ
ลูกคา้ท่ีเขา้มารับดว้ยความเต็มใจ ให้บริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความ
สุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดีใชก้ารติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แผนกซ่อม
ตวัถงัและสี มีค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการให้บริการดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น 
บริษทั โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์  จ ากัด ควรมีการจดัเตรียมพนักงานเพื่อคอยอ านวยความ
สะดวกให้กบัผูรั้บบริการ คอยให้ค  าปรึกษาหรือตอบขอ้ซักถามในดา้นต่างๆ และควรจดัสถานท่ี
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และแผนกอะไหล่มี
ค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพการให้บริการด้านการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้น้อยท่ีสุด ดงันั้น บริษทั โต
โยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ควรมีการฝึกอบรมพนกังานและก าชบัใหพ้นกังานให้บริการอยา่ง
เคร่งครัดดว้ยความเอาใจใส่และใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 
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คุณภาพการให้บริการในเร่ืองเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมอืงสน่ันรักษ์  
อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 

SERVICE  QUALITY  OF  MONETARY  WELFARE  FOR  THE  ELDERS  
OF  SANANRAK  MUNICIPALITY, THANYABURI  DISTRICT, 

PATHUMTANI  PROVINCE 
 

ปาริชาติ  ศรีษะค า 
 

บทคัดย่อ   
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัญหาและอุปสรรคของผูสู้งอายุท่ีมีต่อคุณภาพ

การให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
(2) ความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอ
ธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี และ (3) แนวทางการพฒันาและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ในคุณภาพการ
ใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี การ
วจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายุในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์ท่ีไดรั้บ
เบ้ียยงัชีพ จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล 4 ดา้น คือ (1) ดา้น
การให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (2)ดา้นขั้นตอนการให้บริการ (3) ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และ 
(4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  

ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัญหาและอุปสรรคในคุณภาพการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุ โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย = 2.32) โดยดา้นการให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสารเป็น
ปัญหาและอุปสรรคหลกัของการให้บริการ เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในคุณภาพ
การใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ทั้ง 4 ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(2) ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.89) โดยดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการเป็นดา้นท่ีผูสู้งอายุพอใจมากท่ีสุด เม่ือทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
ผูสู้งอายุท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) 
ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นต่อขอ้เสนอแนะและแนวทางคุณภาพการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.60) โดยให้ความส าคญัดา้นการให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร
มากท่ีสุด เม่ือทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูสู้งอายุท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อขอ้เสนอแนะและแนวทางการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05   ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเสนอขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอ
ธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี น าไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการต่อไป คือ (1) ควรมีการมี
บริการแจง้รายช่ือส าหรับผูท่ี้จะได้รับเบ้ียยงัชีพในปีต่อไป(2) ควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
ขั้นตอนการขอรับเบ้ียยงัชีพแก่กลุ่มผูสู้งอายุในทุกชุมชน และ (3) ควรมีการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบับริบทของผูรั้บเงินเบ้ียยงัชีพ เช่น จ่ายเป็นเงินสดใหก้บัผูสู้งอายุหรือมีจุด
บริการใกลบ้า้น ปรับปรุงสถานท่ีบริการให้กวา้งขวางรองรับผูสู้งอายุไดม้ากข้ึน (4) ควรด าเนินการ
จ่ายเบ้ียยงัชีพภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีก าหนดและประกาศแจง้ใหผู้รั้บบริการรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

 
ค าส าคัญ:  คุณภาพการบริการ เบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอาย ุการบริหารจดัการ 
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Abstract  
This research aimed at investigating (1) problems and obstacles faced by the elders for 

service of monetary welfare of Sananrak Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani 
Province, (2) the satisfaction of the elders for service of monetary welfare of Sananrak 
Municipality, Pathum Thani Province,and (3) guidelines and recommendations for better service 
of monetary welfare of Sananrak Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani Province.  
Methodology  was quantitative research. The samples were 400 elders who received service of 
monetary welfare of Sananrak Municipality, Thanyaburi District, Pathum Thani Province. The 
questionnaire was used for data collection in 4 aspects, namely (1) information service,  
(2) service process, (3) personnel, and (4) facilities. Statistics applied for data analysis were 
percentile, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

Findings: (1) problems and obstacle of seniors who have to serve in the living for the 
elderly at least level (  = 2.32) whereas the information aspect was at the highest level, (2) 
satisfaction of service in the pension subjected to a high level (  = 3.89) whereas the personnel 
aspect was at the highest level and (3) recommended that the development as well to serve the 
living for the elderly is on the middle level (  = 2.60) whereas the information aspect was the 
highest level, respectively. The findings from  hypothesis were that  people with different gender , 
education , occupation , monthly  income had different  opinion towards  the  method and  
recommendation for service quality development at the significance 0.05.  
The recommendations for further service improvements included (1) There should be a 
notification list for those who will receive the allowance in the following year, (2) publication of 
service process to the elder in all communities and (3) The agency should establish policies and 
practices consistent with the context of the recipient, such as the allowance cash payments to the 
elderly or the nearest service point. Improving services for older people to be more spacious and 
operating expense allowance to meet the time frame given and let the recipient acknowledges 
thoroughly 
 
Keywords:  Quality of  Service, Allowance, Elderly, Management 
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บทน า  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกั คืองานบริการสาธารณะและ

งานบริการประชาชน ซ่ึงภารกิจดังกล่าวมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการน าพาให้องค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินพฒันาก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน สามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล ความตอ้งการของประชาชนและภาคเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยปี 2540 มาตรา 75 วรรค 1 “รัฐบาลตอ้งดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล จดัระบบงานงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอยา่งรวดเร็วและเท่าเทียมกนั รวมทั้งจดัระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน” ดงันั้น องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐมีหนา้ท่ีจะตอ้งให้บริการท่ีดีแก่ประชาชนครอบคลุมทุก
ดา้น เช่นเดียวกบั Citizen Centered กล่าววา่ การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายท่ีทุกรัฐบาลให้
ความส าคญัและพยายามผลกัดนัให้มีการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีข้ึนมาโดย
ตลอด ทั้งน้ี เน่ืองจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็น
พนัธกิจส าคญัอนัดบัแรกท่ีรัฐพึงกระท ายิ่งในช่วงปัจจุบนัเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปล่ียน
สภาพสังคมใหค้วามสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของโลกลว้นพุ่งเป้า
ไปสู่จุดหมายเดียวกนั คือ การยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการบริหารราชการแผน่ดินของ
ไทย ส่วนราชการหรืององคก์รภาครัฐเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการบ าบดัทุกข ์บ ารุง
สุข และมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัประชาชนในพื้นท่ี ดว้ยการ
จดัสรรปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตให้แก่ผูสู้งอายุตามความเหมาะสม โดยมุ่งเป้าหมาย
เพื่อด าเนินงานในดา้นสวสัดิการสังคม โดยมุ่งหวงัให้ผูสู้งอายุและสมาชิกในครอบครัวมีความสุข 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับผู ้สูงอายุมากท่ีสุดตาม
พระราชบัญญัติ ก า รกระจายอ าน าจให้ แ ก่ องค์ก รปกครอง ส่ วนท้อ ง ถ่ิน  พ . ศ .  2 54 2  
ไดก้ าหนดภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริการส่วนจงัหวดั มีอ านาจ
หน้าท่ีในการสงเคราะห์และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ มาตรา16 ให้เทศบาล เมือง
พทัยา องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัสวสัดิการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถ่ินของตนเอง การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู ้ด้อยโอกาส และและพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.  2496 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
พระราชบญัญติัเทศบาล ส่วนท่ี 3 มาตราท่ี 50 หนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล มีอ านาจหนา้ท่ี ส่งเสริม
การพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ( 
2550, หน้า 1-127) ได้บญัญติัไวใ้นมาตรา 53 บุคคลซ่ึงมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
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เพียงพอแก่การยงัชีพมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอยา่งสมศกัด์ิ
ศรีและความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพเป็นสวสัดิการท่ีรัฐเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้สวสัดิการในสถาน
สงเคราะห์หรือศูนย์บริการทางสังคมผูสู้งอายุ มาสู่บริการท่ีใช้ในชุมชนเป็นฐานซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 ซ่ึงถือเป็นการจดัสวสัดิการดา้นการเงิน
และรายไดใ้ห้กบัผูสู้งอายุท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกขย์าก ถูกทอดทิ้ง ฐานะยากจนขาดผู ้
อุ ป ก า ร ะ เ ล้ี ย ง ดู  รั ฐ บ า ล ไ ด้ จั ด ส ร ร งบปร ะม าณ เ งิ น อุ ดห นุนสนับส นุน เ บ้ี ย ย ัง ชี พ 
แก่ผูสู้งอายุ เป็นเงิน 300 บาท/คน/เดือน จนตลอดชีพ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั และเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุม
และมีมติ ใหป้รับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุากเดิมคนละ500 บาท/คน/เดือน เป็นการจ่าย
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุามช่วงอายใุนอตัราแบบขั้นบนัได ดงัน้ี 

1.  อาย ุ60-69 ปี ใหไ้ดรั้บคนละ 600 บาท ต่อเดือน 
2.  อาย ุ70-79 ปี ใหไ้ดรั้บคนละ 700 บาท ต่อเดือน 
3.  อาย ุ80-89 ปี ใหไ้ดรั้บคนละ 800 บาท ต่อเดือน 
4.  อาย ุ90 ปีข้ึนไป ใหไ้ดรั้บคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน 
เทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

ไดป้ฏิบติัราชการตามกฎหมายดงักล่าว คือการด าเนินงานตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 ดา้นการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี ด าเนินงานไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดงบประมาณ ไดรั้บการจดัสรรเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง เพื่อจ่ายให้แก่ผูสู้งอายุตามบญัชี
รายช่ือท่ีมีสิทธิตามช่วงอายุแบบขั้นบนัได ซ่ึงในปัจจุบนัเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุปีละ 12 คร้ัง จ่ายทุกเดือนไม่เกินวนัท่ี 10 ของทุกเดือน โดยวิธีการโอนเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูสู้งอายุ หรือบญัชีเงินฝากธนาคารของรับมอบอ านาจจาก
ผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพ  

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยั พบว่ายงัไม่มีการประเมินคุณภาพการให้บริการดา้นเบ้ียยงัชีพ
ของผูสู้งอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยงัชีพของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์มาก่อน ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการดา้นจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง ส่ีดา้น คือ ดา้นการให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร ดา้นขั้นตอนการ
ให้บ ริก า ร  ด้ าน เจ้ าหน้ า ท่ี ผู ้ใ ห้บ ริก าร  และด้ าน ส่ิ งอ านวยความสะดวกแ ก่ผู ้สู งอ า ย ุ 
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของการใหบ้ริการดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่
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รักษว์า่อยูใ่น ระดบัใด  เพื่อใหไ้ดท้ราบวา่ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการดา้นเบ้ีย
ยงัชีพของผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษอ์ยูใ่นระดบัใด  ทั้งน้ีเพื่อน าผลการศึกษาน้ีไปปรับใช้
ในการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพให้บริการจ่ายเบ้ียยงัชีพของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุท่ีมาใชบ้ริการ สอดคลอ้ง
กบันโยบายการปฏิรูประบบราชการและสนองต่อความตอ้งการของประชาชนท่ีมาใช้บริการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูสู้งอายท่ีุมีต่อการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ของเทศบาลเมืองสนัน่
รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการใหบ้ริการใน
เร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
กรอบแนวคิดการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประชากร 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  รายได ้
5.  อาชีพ 

คุณภาพการให้บริการในเร่ืองเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลเมอืงสนัน่รักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดั
ปทุมธานี 4 ด้าน คอื 

 1. ดา้นการใหค้วามรู้และขอ้มูลขา่วสาร 
 2. ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 
 3. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  
 4. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ 
 

ทฤษฎคุีณภาพการบริการ 

 

ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

 

ทฤษฎกีระบวนการบริหารจดัการ  
1.  P = Planning 
2.  S = Staff 
3. O = Organization 
4. Co = Coordination 
5. B = Budget 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
สมมติฐานการวจัิย  

1.  ประชาชนท่ีมารับบริการรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคของผูสู้งอายท่ีุมีต่อการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

2.  ประชาชนท่ีมารับบริการรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาล
เมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

3.  ประชาชนท่ีมารับบริการรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนัเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการให้บริการในเร่ือง
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 
 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  

ทฤษฎคุีณภาพการบริการ 
Zeithaml, Parasuraman and Berry (1995) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง 

ความสามารถของการปฏิบติังานในการตอบสนองตามท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั รวมทั้งการแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการและท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ หรือสามารถให้ค  านิยามได้ว่า 
คุณภาพการบริการ คือ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัของการบริการกับการบริการท่ี
ผูรั้บบริการไดรั้บ ถา้ความคาดหวงัมีมากกวา่การบริการท่ีผูรั้บบริการไดรั้บสรุปวา่การบริการนั้นไม่
มีคุณภาพ ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ความคาดหวงัมีน้อยกวา่การบริการท่ีไดรั้บ 
ผูรั้บบริการสรุปวา่การบริการนั้นมีคุณภาพ ท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543,  หน้า 14-15) อธิบายว่าคุณภาพการให้บริการ คือความ
สอดคล้องกนัของความต้องการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ หรือระดบัของความสามารถในการ
ให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ อนัท าให้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการเกิด
ความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บ 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550, หน้า 66) เสนอความเห็นไวว้่า คุณภาพการให้บริการเป็น
ทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสมข้อมูลความคาดหวงัไวว้่าจะได้รับจากบริการซ่ึงหากอยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้(tolerance zone) ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดบัแตกต่าง
กันออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจน้ีเอง เป็นผลมาจากการ
ประเมินผลท่ีไดรั้บจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง 
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กล่าวอยา่งสรุปไดว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของการบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้าง
ความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัได ้การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีต้องกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถ้าได้รับส่ิงท่ีต้องการ เม่ือ
ผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการตอ้งการและในรูปแบบท่ีตอ้งการ 

 
ทฤษฎกีระบวนการบริหารจัดการ (POSDCoRB) 
แนวคิดทฤษฎีกระบวนการบริหารจัดการของนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านท่ีให้

ความส าคญัในกระบวนการบริหารจดัการองคก์าร เช่น Gulick and Urwick (1937, p. 17 อา้งถึงใน 
อิสริยาอนุมาศเมธา,2542,หนา้42-45) ไดส้รุปกระบวนการบริหารไวใ้นหนงัสือช่ือ “Papers on the 
Science of Administration” ซ่ึงเขียนข้ึนในปี 1937 ว่า กระบวนการบริหารย่อมประกอบด้วย
ขั้นตอนท่ีส าคญั 7 ประการ หรือท่ีเรียกกันย่อ ๆ ว่า “POSDCORB Model” ซ่ึงอธิบายตาม
ความหมายของกระบวนการบริหารไดด้งัน้ี 

1. P = Planning หมายถึง การวางแผน ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงนโยบาย (policy) ทั้งน้ี เพื่อให้
แผนงานท่ีก าหนดข้ึนไว ้มีความสอดคล้องกนัในการด าเนินงาน แผนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใช้
ความรู้ในทางวทิยาการ และวจิารณญาณ วนิิจฉยัเหตุการณ์ในอนาคตแลว้ก าหนดวิธีการโดยถูกตอ้ง
อยา่งมีเหตุผล เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

2. O = Organization หมายถึง การจดัส่วนราชการหรือองคก์าร ซ่ึงในการศึกษาบางแห่งก็
พิจารณารวมไปกบัการปฏิบติังานหรือวธีิการจดัการ (management) ดว้ย เร่ืองการจดัแบ่งส่วนงานน้ี 
จะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เช่น การจดัแบ่งงาน (division of work) เป็นกรม 
กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง 
(specialization) ก็ได ้นอกจากน้ี อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (control) และหรือพิจารณาใน
แง่หน่วยงาน (organization) เช่น หน่วยงานหลกั (line) หน่วยงานท่ีปรึกษา (staff) และหน่วยงาน
ช่วยเหลือหน่วยงานอนุกร (auxiliary) เป็นตน้ นอกจากน้ีในการศึกษาเร่ืองการจดัองคก์ารน้ียงัได้
ศึกษาถึงการแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนการปรับปรุงการบริหาร (administration 
reorganization) ใหดี้ข้ึนดว้ย 

3. S = Staff หมายถึง การจดัหาบุคคล และเจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัแบ่งหน่วยงานท่ีแบ่งไว ้หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง หมายถึง การจดัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
(personal administration) เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีความสามารถมาปฏิบติังานให้เหมาะสม (competent 
man for competent job) หรือ put the right man on the right job กบัรวมถึงการท่ีจะเสริมสร้างและ
ด ารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพในการท างานของคนงานและพนกังานดว้ย 

795

DP
U



4. D = Direction หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการ รวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศ
งาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผูน้ า (leadership making) มนุษยส์ัมพนัธ์ (human 
relations) และการจูงใจ (motivation) เป็นตน้ การอ านวยการในท่ีน้ี รวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ 
(decision making) ซ่ึงเป็นหลกัอนัส าคญัอยา่งหน่ึงของการบริหารงาน และข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ของผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานมาก เหตุเพราะวา่การท่ีจะอ านวยการให้ภารกิจด าเนินไปดว้ยดี
ได้ จ  าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจท่ีดี และมีการสั่งการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัแต่ละลกัษณะของการ
ตดัสินใจ 

5. CO = Coordination หมายถึง ความร่วมมือประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อยและราบร่ืน ศึกษาหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีจะช่วยให้การประสานงานดีข้ึน เพื่อ
ช่วยแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน การร่วมมือประสานงานเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก
ในการบริหาร เพราะเป็นกิจวตัรประจ าวนัท่ีจะตอ้งพึงกระท าในการปฏิบติังาน และเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่น
ทุกระดบัของงาน การร่วมมือประสานงานเป็นหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะต้องจดัให้มีข้ึนใน
หน่วยงานของตน เพราะเป็นปัจจยัส าคญัในอนัท่ีจะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร 

6. R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดรวมถึงการประชาสัมพนัธ์ 
(public relations) ท่ีจะตอ้งแจง้ให้ประชาชนทราบดว้ย อนัท่ีจริงการรายงานน้ีมีความสัมพนัธ์กบั
การติดต่อส่ือสารอย่างมาก การรายงานโดยทัว่ไป หมายถึง วิธีการของสถาบนัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการให้ขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลแก่ผูส้นใจติดต่อสอบถามผูบ้งัคบับญัชา และหรือผูร่้วมงาน ฯลฯ 
ความส าคญัของรายงานนั้น อยูท่ี่จะตอ้งอยูบ่นรากฐานของความจริง 

7. B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน
การบริหารเก่ียวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีงบประมาณและแผนงานเป็น
เคร่ืองมือในการควบคุมงาน 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จนัทร์จีรา อินต๊ะนนท์ (2551) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต าบลแจห่้ม อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง จากการศึกษาพบวา่ ระดบัคุณภาพการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลแจห่้มในภาพรวมและรายงานดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการประสานงาน
ในการบริการ การส่งพนกังานเขา้รับการอบรมทั้งของภายนอกและภายใน การจดัประชุมเพื่อระดม
คว าม คิ ด ใ นก า รพัฒน า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ร่ ว ม กัน แ ก้ ไ ข ข้อ บ กพ ร่ อ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  
ดา้นความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ ส่วนรายได้ท่ีอยู่ในระดบัปาน
กลางได้แก่ ด้านขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับจากการให้บริการ เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลแจห่้ม อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ จากการทดสอบ
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พบวา่ เพศ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลแจห่้ม อ าเภอแจห่้ม 
จงัหวดัล าปางไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ การศึกษา เพศ อาชีพ และรายไดมี้ความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลต าบลแจห่้ม อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปางแตกต่างกนั 

บุญเลิศ รักเพชร (2552) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาล ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่ (1) 
ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลห้วยแถลง อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวดันคราชสีมา เป็นรายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลห้วย
แถลง อ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันคราชสีมา จ าแนกตามเพศ ไม่ต่างกนั เม่ือจ าแนกตาม อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 (3) ปัญหาจากการใหบ้ริการ สาธารณะของเทศบาลต าบลหว้ยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันค
ราชสีมา ไดแ้ก่ การเผาหรือท าลายขยะยงัไม่เหมาะสมและพอดี ท่อระบายน ้ าอุดตนั และไม่พอเพียง 
ขาดการประชาสัมพนัธ์รณรงคเ์ก่ียวกบัโทษของการเสพยาเสพติด 

มณฑาทิพย ์วฒิุ (2553) ศึกษาเร่ือง ยทุธศาสตร์การจดัสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลอรัญญิก อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา่ (1) ผูสู้งอายุ
มีความตอ้งการสวสัดิการสังคมในดา้นต่าง ๆ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัความตอ้งการ
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นแกไ้ขปัญหาความยากจนและดอ้ยโอกาส ดา้นความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นด้านสุขภาพอนามยั ดา้นการศึกษา ดา้นนนัทนาการ และ ด้านท่ีอยู่อาศยั (2) แนว
ทางการพฒันาสวสัดิการสังคมของผูสู้งอาย ุไดจ้ดัท าและน าเสนอยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 
12 โครงการ ดงัน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การให้บริการดา้นสุขภาพ อนามยัอยา่งทัว่ถึงและมี
คุณภาพ มี 3 โครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้และพฒันาภูมิ
ปัญญาของผูสู้งอายุ มี 3 โครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ การจดัสวสัดิการนันทนาการ
ผูสู้งอายุ มี 3 โครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ความมัน่คงและ ปลอดภยัในท่ีอยู่อาศยั มี 1 
โครงการ  ยุทธศาสต ร์ ท่ี  5 ยุทธศ าสต ร์ความปลอดภัย ใน ชีวิตและ  ท รัพย์สิ น  
มี 2 โครงการ และยทุธศาสตร์ท่ี 6 ยทุธศาสตร์การจดัสวสัดิการกองทุนผูสู้งอาย ุมี 1 โครงการ 

กอ้งเกียรติ เหลืองอุดมชยั (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ใน 3 ดา้นคือ ดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นคุณภาพชีวิตและสาธารณะสุข และ ดา้นงานบริการ ผลการวิจยัพบวา่ โดย
ภาพรวมพบวา่มีระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตูมใหญ่ดา้นโครงสร้างพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง การให้บริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ดา้นคุณภาพชีวติและสาธารณะสุขมีความพึงพอใจปานกลาง 
และการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ดา้นงานบริการทัว่ไปมีระดบั
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ความพึงพอใจปานกลาง (2) ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ีคือ เพิ่มถนนคอนกรีต
ตามซอยต่าง ๆ ในหมู่บา้นและให้ไดม้าตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลงักายและจดักีฬาให้
มากกวา่เดิม และควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่
   
วธีิด าเนินการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน (1) ศึกษา
ปัญหาของการให้บริการดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดั
ปทุมธานี พร้อมทั้งแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) การสร้างแบบสอบถามโดยตรวจสอบ
จากผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน (3) ท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
ส าหรับการน าไปใช้จริง (4)  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและอธิปรายผลการวิจยัตามสมมติฐาน โดย
ผูว้จิยัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาวจิยัคร้ังผูใ้หข้อ้มูล คือ ประชากรผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเบ้ียยงัชีพของเทศบาลเมืองสนัน่
รักษ ์ จ านวน 2,224 คน โดยจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ Yamane 
(Yamane,1967)จ านวน 400 ชุด  
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  ส่วนท่ี 1ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาของการ
ใหบ้ริการดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 
16 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการด้านเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาล
เมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  จ านวน 24 ขอ้ และส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะคุณภาพ
การให้บริการดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 21 
ขอ้ รวมทั้งส้ินจ านวน 65 ขอ้ โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  5 ระดบั หาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (cronbach) ไดค้วามเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 
.945 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามผูว้ิจยัท าการจดัเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว ้
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี คือ  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test และ  F-test  
 
สรุปผลการวจัิย  

1. ปัญหาและอุปสรรค ของผูสู้งอายท่ีุมีต่อการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ
เทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ (1) ดา้นการใหค้วามรู้และขอ้มูล
ข่าวสาร (ค่าเฉล่ีย=2.59) (2) ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย = 2.26) (3) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย =2.17) และ (4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ(ค่าเฉล่ีย = 2.24)  สรุป
ปัญหาและอุปสรรค ของผูสู้งอายท่ีุมีต่อการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายฯุ ในทุกดา้นอยูใ่น
ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 2.32)  โดยประชาชนท่ีมารับบริการรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุท่ีมีการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคของผูสู้งอายท่ีุมีต่อการใหบ้ริการใน
เร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายฯุ ไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2. ความพึงพอใจการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ (1) ดา้นการให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (ค่าเฉล่ีย = 3.55) (2) 
ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.81) (3) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ (ค่าเฉล่ีย =4.16) และ (4) 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ (ค่าเฉล่ีย = 3.94)  สรุปความพึงพอใจการให้บริการในเร่ือง
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.86)  โดยประชาชนท่ีมารับบริการรับเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอายุ ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดั
ปทุมธานี แตกต่างกนัเป็นไปตามสมติฐาน 

3. แนวทางการพฒันาคุณภาพตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ (1) ดา้นการให้ความรู้
และขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย = 2.99 (2) ดา้นขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย = 2.46 (3) ดา้น
เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีค่าเฉล่ีย=2.42 และ (4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ีย = 
2.55  สรุปขอ้เสนอแนะคุณภาพการให้บริการดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ในทุกด้านอยู่ในระดบัปาน
กลาง  (ค่าเฉล่ีย = 2.60) โดยประชาชนท่ีมารับบริการรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได ้แตกต่างกนั เสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการ
ให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ไม่
แตกต่างกนัเป็นไปตามสมติฐาน 
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โดยมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี (1) ควรมีบริการแจง้รายช่ือส าหรับผูท่ี้จะไดรั้บเบ้ียยงัชีพ
ในปีต่อไป (2) ควรมีเจา้หน้าท่ีคอยอธิบาย และให้ข่าวสารท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้นมากข้ึน (3) 
ต้องการให้จ่ายเป็นเงินสดให้กับผูสู้งอายุหรือจุดใกล้บ้าน (3)  ปรับปรุงสถานท่ีให้บริการให้
กวา้งขวางรองรับผูสู้งอายใุหม้ากข้ึน (4) เบ้ียยงัชีพน าจ่ายใหล่้าชา้ 
 
อภิปรายผล  

ผลการวจิยั  มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 
1. ปัญหาและอุปสรรค ของผูสู้งอายุท่ีมีต่อการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ

เทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จากผลการศึกษาปัญหาของการให้บริการจ่าย
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บขาดความชดัเจน ครบถว้น
และถูกตอ้ง โดยมีขั้นตอนในการใหบ้ริการท่ีไม่ชดัเจนและ เจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการไม่มีความรู้ในงาน
ท่ีใหบ้ริการ รวมไปถึงจุดใหบ้ริการหรือสถานท่ีตั้งของหน่วยงานอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลจากชุมชน จาก
ประเด็นของปัญหาดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์จีรา อินต๊ะนนท ์(2551) ในดา้นความ
สะดวกของสถานท่ีให้บริการ และด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ ซ่ึงขดัแยง้กบัคุณภาพการให้บริการ 
(service quality) ท่ีดีตอ้งตอบสนองความตอ้งการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตอ้งด าเนินการหรือพฒันาให้สอดคลอ้งต่อ
ความตอ้งการของประชาชน 

2. ความพึงพอใจการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์
อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จากผลการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายพุบวา่ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเบ้ียยงัชีพของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ความพึงพอใจในการมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้ค  าแนะน าขอ้มูล
การใหบ้ริการ การบริการท่ีเป็นระบบและขั้นตอน มีค าแนะน า/เอกสาร/เจา้หนา้ท่ี/ป้ายประกาศอยา่ง
เหมาะสม และเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ แต่งกายสุภาพเหมาะสม การจดัสรร
พื้นท่ีการให้บริการพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์ม ปากกา จุดถ่ายเอกสาร   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญเลิศ รักเพชร (2552) ท่ีพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน มีระดบัความพึง
พอใจปานกลาง การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ ดา้นคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข มีความพึงพอใจปานกลาง และการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมใหญ่ ดา้นงานบริการทัว่ไป มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง และสอดคลอ้งคุณภาพการ
ใหบ้ริการ (วีรพงษ ์เฉลิมจิรรัตน์, 2543,  หนา้ 14-15) คือ ความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของ
ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ หรือระดบัของความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้หรือผูรั้บบริการอนัท าใหลู้กคา้หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บ 
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3. แนวทางการพฒันาคุณภาพตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี  จากผลการศึกษาแนว
ทางการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ พบวา่ ความรวดเร็วของขอ้มูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยการอธิบายช้ีแจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ี
ให้บริการต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีให้บริการ ต้องมีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุด
ใหบ้ริการอยา่งชดัเจนรวมไปถึงการจดัสรรให้มีเจา้หนา้ท่ีให้บริการท่ีเพียงพอ ต่อความตอ้งการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีกระบวนการบริหารจดัการของ Gulick and Urwick  (1937, p. 17)  ตามทฤษฎี 
“POSDCORB Model”  เพื่อการสรรหาบุคคล และเจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งกบังานท่ี
แบ่งไว ้การศึกษาวิธีการอ านวยการ ความร่วมมือประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและราบร่ืน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณฑาทิพย ์วุฒิ  (2553) ท่ีพบวา่ ผูสู้งอายุมี
ความตอ้งการสวสัดิการสังคมในดา้นต่าง ๆ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 
ข้อเสนอแนะต่อการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรท าการศึกษาถึงคุณภาพงานบริการอ่ืน ๆ ของเทศบาลนอกเหนือจากคุณภาพการ
ใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เช่น 
การด าเนินงานดา้นการให้บริการออกพื้นท่ีชุมชนของผูบ้ริหาร หรือเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานประจ า
ศูนยร้์องเรียนของเทศบาล เป็นตน้ 

2.  ควรท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ในจงัหวดัปทุมธานีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  เทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี และหน่วยงานท่ีออกให้บริการ
ควรก าหนดนโยบายการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบับริบทของผูรั้บเงินเบ้ียยงัชีพ เช่น  จ่ายเป็นเงิน
สดใหก้บัผูสู้งอายหุรือมีจุดบริการใกลบ้า้น 

2.  การปรับปรุงสถานท่ีให้บริการให้กวา้งขวางรองรับผูสู้งอายุให้มากข้ึน หรือการจดัสรร
จุดใหบ้ริการท่ีใกลเ้คียง สะดวก สบายใหส้มารถเดินทางมารับบริการได้ 

3.  ก าหนดกรอบระยะเวลาการน าจ่ายเบ้ียยงัชีพให้ชดัเจน และประกาศแจง้ให้ผูรั้บบริการ
รับทราบอยา่งทัว่ถึง 

4. ควรน าผลการวจิยัไปปรับปรุงการด าเนินงาน  เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
1.  เทศบาลเมืองสนัน่รักษ์  ควรให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ใน

เร่ืองสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้รวดเร็ว ถูกตอ้งครบถ้วนให้มากข้ึน แก่
ผูสู้งอายแุละผูน้ าชุมชน 

2. ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน การบริการของ
เจา้หนา้ท่ี  จึงควรรักษาระดบัการให้บริการน้ีไวเ้พื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูสู้งอายุ และเป็นการ
รักษาระดบัมาตรฐานการท างานดว้ย 

3.  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ ควรเพิ่มช่องทางการรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
จากรับเงินผา่นธนาคารเป็นการจ่ายเงินสดให้กบัผูสู้งอายุในจุดบริการใกลบ้า้น และควรน าจ่ายเงิน
เบ้ียยงัชีพให้รวดเร็ว รวมถึงควรปรับปรุงสถานท่ีให้บริการให้กวา้งขวางเพื่อรองรับการให้บริการ
ผูสู้งอายใุหส้ะดวกมากข้ึน   
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คุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครู  
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัปทุมธานี 

Quality of Work Life and Organizational Commitment of Teachers under Local 
Administrative Organization, Pathum Thani Province 

 
องัคณา  สุวรียนนท์ 

 
 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของ

ครู จ  าแนกตามเพศ อาย ุและระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงาน  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
ผกูพนัต่อองค์กรของครู จ  าแนกตามเพศอายุ และระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงาน และ เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู ประชากรท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครู สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 1,197 คน 
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรเครซ่ีและมอร์แกน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 291 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามสถิติท่ีใช้ในการวิจยัคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ครูท่ีมีอายุ เพศ และระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างกนั มีระดบั
คุณภาพชีวติในการท างานและมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่ต่างกนั โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพ
ชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั
ปทุมธานี พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวก 
 
ค าส าคัญ 
คุณภาพชีวติในการท างาน   ความผกูพนัต่อองคก์รของครู  ศึกษาความสัมพนัธ์ 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study and compare quality of work life for 

teachers classified by gender, age and work duration 2) study and compare organizational 
commitment of teachers classified by gender, age and work duration and 3) study the relationship 
between work life quality and organizational commitment of teachers. The population used in this 
research was 1,197 teachers under Local Administrative Organization, Pathum Thani province. 
The samples were 291 teachers selected by Krejcie & Morgan’s table and Stratified Random 
Sampling. The instrument used in the research was a 5-rating scale questionnaire. The statistics 
used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent) and 
Pearson’s correlation coefficient. The results of this research were as follows, Teacher  with 
personal factor such as in the age revealed no differences, except gender and number of working 
years. The compensation and benefits different participation. And then teachers with different 
ages, genders and duration of working in different organization give similar outcomes. There 
were significantly different. The overall outcome of the research can be explained that teachers 
have positive relationship with the organization. 
  
Keywords 
Quality of Work Life and Organizational Commitment,  The Research can be Explained 
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บทน า 
คนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั เป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้

สู่ระบบการท างาน ตอ้งท างานเพื่อให้ชีวิตด ารงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน เม่ือคน
ตอ้งท างานในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่  จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม  ท าใหเ้กิดความสุขทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีความรู้สึกมัน่คงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุข
ภาวะทางสังคม (กองสวสัดิการแรงงาน, 2547)  

ดงันั้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนท างาน จึงเป็นเป้าหมายส าคญัของหน่วยงานท่ี
จะตอ้งส่งเสริมให้คนท างาน เป็นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ซ่ึงคุณภาพ
ชีวิตการท างานจะบอกถึงความรู้สึกพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน เพราะต่างมีพื้นฐาน ภูมิหลัง และ
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนั บางคนก็สนใจในเน้ืองาน บางคนก็สนใจค่าตอบแทน บางคนก็
สนใจความกา้วหนา้ในอาชีพ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองคก์รจะตอ้งคน้หาการรับรู้ร่วมกนัของบุคคลใน
องค์กร เพื่อหาทางปรับปรุงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงจะท าให้บุคลากร
ปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ เม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแลว้ ยอ่มท าให้มีความผูกพนักบั
องคก์ร ซ่ึงจากการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ร ปรากฏวา่มีความสัมพนัธ์อยา่งสูงกบัการเขา้ออกงาน
และสามารถท านายการเขา้ออกจากงานได ้(Blegen, 1993 อา้งถึงใน วนิดา ทองเกล้ียง, 2548) การ
รักษาคนให้อยู่กบัองค์กรนั้น ความผูกพนัจดัว่าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อองค์กร เป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึง
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัองค์กร การรักษาคนให้อยูก่บัองค์กรอย่างมีคุณค่าดว้ยการพยายาม
สร้างทศันคติความผกูพนัท่ีดีกบัองคก์รใหเ้กิดข้ึนกบัสมาชิกแต่ละคนในองคก์ร นบัวา่เป็นส่ิงส าคญั
ประการหน่ึงท่ีจะน าพาองคก์รให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ท านายอตัราเขา้ออกของ
สมาชิก เป็นแรงผลกัดนัให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างดียิ่งข้ึน เน่ืองจากเขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็น
เจา้ขององคก์รนั้นเอง (Buchanan B., 1974 อา้งถึงใน นภาเพญ็ โหมาศวิน, 2533) ถา้องคก์รสามารถ
ท าให้บุคลากรมีความผูกพนักับองค์กรได้มากเท่าใดก็จะท าให้บุคลากรนั้นปรารถนาท่ีจะเป็น
สมาชิกขององคก์ร ทุ่มเทการท างานใหอ้งคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม ไม่ละทิ้ง
หรือโยกยา้ยออกไป ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรมีความรู้สึกวา่ตนไม่ไดรั้บการดูแลท่ีดีพอ จะ
ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย ขาดความทุ่มเทในการท างาน ส่งผลใหข้าดความผกูพนัและลาออกไปโดย
ไม่ใส่ใจ ท าใหเ้กิดผลเสียต่อองคก์ร 

บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการท าหนา้ท่ีพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณค่าต่อการพฒันา
ประเทศชาติให้กา้วหนา้และอยูร่อดปลอดภยัก็คือ ครู ดงันั้นการช่วยเหลือ การพฒันาคุณภาพชีวิต
ครูให้มีความสุขในการด ารงชีวิต มีสุขภาพจิตดีข้ึน ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตวัครู นกัเรียน 
และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา นกัเรียนมีคุณภาพ  
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ความส าคญัของครู ซ่ึงเป็นกลไกลขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งหมัน่ตรวจสอบ เพราะการท่ีครูมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนการสอนอนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาเยาวชนของชาติให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพใน
สังคมต่อไป และในทางตรงกนัขา้ม ถา้ครูตอ้งท างานในสภาวะความเครียด การรับภาระหนา้ท่ีเกิน
ก าลงั ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน การเผชิญกบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ภาระหน้ีสินท่ีเกินจาก
ค่าใช้จ่าย การไม่มีเวลาให้ครอบครัว ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดนอ้ยลง ส่งผลให้ครูท างาน
ไปวนั ๆ ไม่ค  านึงถึงคุณภาพของงาน ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์ร ขาดความจงรักภกัดี และการทุ่มเท
ก าลงักายก าลงัใจในการท างาน อนัน าไปสู่ทศันคติท่ีครูจะมีต่อสถานศึกษา  จากความเปล่ียนแปลง
ของสังคมส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูปทางการศึกษา สถานศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนสถานศึกษา โครงสร้าง
และการบริหาร ส่วนครูตอ้งปรับเปล่ียนในดา้นบทบาทหนา้ท่ี เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนใน
ขณะท่ีมีความจ ากดัในดา้นงบประมาณสนบัสนุน และทรัพยากร ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ และความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนส่งผลถึงประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสลบัซับซ้อน และมีปริมาณงานมากข้ึน นอกจากงาน
วิชาการแลว้ยงัมีงานอ่ืนๆ อีก เช่น งานธุรการและการเงิน งานกิจการนกัเรียน งานบุคลากร งาน
อาคารสถานท่ี และงานสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน, 
2531) ปัญหาความขดัแยง้ในโรงเรียนท่ีพบเสมอนับตั้ งแต่ปัญหาระหว่างผูบ้งัคับบัญชากับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปัญหาระหวา่งครูกบัครู ปรากฏให้เห็นเสมอวา่ครูในหน่วยงานเดียวกนัทะเลาะ
เบาะแวง้กนั แบ่งพรรคแบ่งพวก อิจฉาริษยา กลัน่แกลง้กนั (โกสินทร์ รังสยาพนัธ์, 2530) ผูบ้ริหาร
โรงเรียนไม่วา่ระดบัใดก็ตาม มกัประสบปัญหาเดือดร้อนใจอยา่งยิ่งอยูเ่ร่ืองหน่ึง คือ ปัญหาครูขาด
ความสามคัคี นบัเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานอยา่งยิ่ง เกิดความล าบากใจในการสั่งการ บางคร้ัง
ผูบ้ริหารแกปั้ญหาความขดัแยง้นั้น แต่คู่กรณีไม่พอใจก็ร้องเรียนไปยงัผูบ้ริหารระดบัสูงหรือบางราย
ใชว้ธีิการเขียนบตัรสนเท่ห์ (บุญเหลือ  มูลทอง, 2529)  ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของบุคลากรถือวา่
เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง   เพราะความผูกพนัเป็นส่ิงท่ีแสดงออกหรือเป็นตวับ่งช้ีถึง ความรัก ความ
ภาคภูมิใจ การยอมรับและยดึมัน่ในจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ขององคก์ร   อนัเป็นผลให้บุคลากรมี
ความเตม็ใจท่ีจะท างานเพื่อความกา้วหนา้และประโยชน์ขององคก์รตลอดจนมีความปรารถนาท่ีจะ
เป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป  
 
 
 
 

807

DP
U



 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 การศึกษาเร่ืองน้ีมุ่งศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครู 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีไดแ้ก่  1. คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 8 ดา้น ตามแนวคิดของฮิวส์ และคมัม่ิง 
(Huse & Cumming, 1985)  ประกอบด้วย  1) ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน  2) ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  3) ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน  4) ดา้น
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  5) ดา้นสังคมสัมพนัธ์  6) ดา้นลกัษณะการบริหารงาน  7) 
ดา้นภาวะอิสระจากงาน  8) ดา้นความภูมิใจในองคก์ร  และ2. ความผกูพนัต่อองคก์รของครู สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ตามแนวคิดของมาวเดย ์และคนอ่ืน ๆ (Mowday & et 
al., 1982) ประกอบดว้ย  1) ความศรัทธา  2) ความทุ่มเท  3) ความภกัดี  จึงสามารถก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัภาพท่ี 1.1 
 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดแสดง
ความสัมพนัธ์          ดงัภาพท่ี 1.1            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ 
3. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
   ในหน่วยงาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
1. ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่ิงเสริมสุขภาพ  
3. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน        
4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน   
5. ดา้นสงัคมสมัพนัธ์   
6. ดา้นลกัษณะการบริหารงาน 
7. ดา้นภาวะอิสระจากงาน  
8. ดา้นความภูมิใจในองคก์ร 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
1. ความศรัทธา  
2. ความทุ่มเท   
3. ความภกัดี 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามเพศ อาย ุและระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงาน 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามเพศ อาย ุและระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงาน 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ครู โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 24 โรงเรียน มีครู 1,197 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง   
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี  คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย
ครู โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ไดม้าจากสูตรการค านวณกรณี
ทราบจ านวนประชากรของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543)   
 
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามการศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  
 
 3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) ค่าสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   การทดสอบหาค่าที แบบอิสระ (Independent 
Sample t-test)  และการหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Simple Correlation) 
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สรุปผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของครู สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี
จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของครู สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน
ทั้งส้ิน 291 คน ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 63.57 เม่ือพิจารณาตามอาย ุ
พบวา่ ครูกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 40  ปี ข้ึนไป  จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 52.92  และเม่ือ
พิจารณาตามระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ ครูกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังานท่ี 
7  ปี ข้ึนไป จ านวน  164 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.3 

2. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัปทุมธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.12, S.D. = 0.70) ด้าน

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (X  = 3.51, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ดา้น

รายได้และประโยชน์ตอบแทน  ( X  = 3.33, S.D. = 0.77)  ส่วนด้านการพฒันาศกัยภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  (X  = 2.78, S.D. = 0.68) 
3. การวเิคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ปทุมธานี  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.58, S.D. = 0.77)  โดยดา้นความภกัดี มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 3.75 , S.D. = 0.74)  รองลงมาคือ ดา้นความทุ่มเท (X  = 3.57, S.D. = 0.67)  
ส่วนดา้นความศรัทธา มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (X  = 3.42, S.D. = 0.90)   

4. การเปรียบเทียบ 
 4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี   
  4.1.1 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าและ
ความมัน่คงในงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ และดา้นภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

  4.1.2 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามอาย ุพบวา่ ครูท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ทั้งภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   

  4.1.3 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงาน พบวา่ ครู
ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ครูท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างกนัมี

810

DP
U



 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน และด้านลกัษณะการบริหารงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 

  4.2.1 การเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามเพศ พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร ทั้งภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

  4.2.2 การเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามอายุ พบว่า ครูท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร ทั้งภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

  4.2.3 การเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงาน พบว่า ครูท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ทั้งภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั  

5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพนัต่อ
องค์กรของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี พบว่าโดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อ คือ ถา้มีคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มก็จะมีความผกูพนั
ต่อองค์กรเพิ่มข้ึนดว้ย แต่ถา้มีคุณภาพชีวิตในการท างานลดลง ก็จะมีความผูกพนัต่อองค์กรลดลง
ดว้ย เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัหมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยท่ีด้านการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้าน
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน และดา้นลกัษณะการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์ต ่าท่ีสุด  
 
อภิปรายผล 
 1. จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัปทุมธานี นั้นพบว่า ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี นั้นมีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีเน่ืองจาก โรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ได้จดัสภาพการท างานในองค์กรอย่างมี
คุณภาพโดยมีองค์ประกอบส าคัญคือการมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้ งทางด้านบุคคล 
สภาพแวดลอ้ม และสังคม มาลินี ธรรมบุตร (2550 : 15) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็น
ลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององค์กรท่ีท าให้งาน
ประสบผลส าเร็จ  และ ดุสิตา เครือค าปิว (2551 : 13) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นส่ิงท่ีมี
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ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารตอ้งสร้าง ใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร เพราะถา้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีดีจะท าให้มีความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน 
เกิดการพฒันาคุณภาพงานในองค์กร เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน และอุทิศตนในการ
ท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร และบุญช่วย คลา้เอม (2551) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทั บี.พี.เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากดัผลงานวิจยัพบว่าพนกังานส่วนในมี
ความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามเพศ อายุ และระยะเวลาการปฏิบติังานใน
หน่วยงาน พบวา่ครู ท่ีมีเพศต่างกนั  มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานไม่ต่างกนั เน่ืองจากครูแต่ละ
บุคคลไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ การปฏิบติังาน
เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน จึงมีความจงรักภกัดี และตั้งใจ
ปฏิบติังานเพื่อเป็นการตอบแทนองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรางคทิ์พย ์(2549) ไดศึ้กษา
คุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน กรณีพนกังานบริษทัเอกชนแห่ง
หน่ึง พบวา่ไม่มีความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานทั้งเพศชายและเพศหญิง  
โดยครูอายุต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานไม่ต่างกนั เน่ืองจากองค์กรมีการมอบหมาย
งานตามต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีได้รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันในแต่ละต าแหน่งงาน ท าให้ครูแต่ละ
บุคคลรู้สึกมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองคก์รตามหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของตนโดยไม่จ  ากัดว่าคนท่ีมีอายุมากกว่าจะต้องท างานท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า
มากกว่าคนท่ีมีอายุน้อยกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับอ านาจ  ยิ้มช้อย  (2550)  ได้ศึกษาความผูกพนัต่อ
องค์การของลูกจา้งรับเหมาค่าแรงต่อบริษทัผูว้่าจา้ง กรณีศึกษาบริษทัซัทมิท โอโต ้บอร์ด้ี อินดสั
ตรีท จ ากดั ผลการวจิยัพบวา่ ลูกจา้งรับเหมาค่าแรงท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารไม่
แตกต่างกนั   และครู ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไม่ต่างกนั เน่ืองจากนโยบายและกฎระเบียบขององคก์รท่ีให้ความเสมอภาค และเปิดโอกาส
ใหค้รูทุกคนอยา่งเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกวา่เป็นผูท่ี้มีระยะการปฏิบติังานมากหรือนอ้ย แต่ทุกคนไดรั้บ
โอกาสสิทธิต่างๆ ตามระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนละเสมอภาค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของสิริวรรณ  ทิพยป์รักมาศ  (2549) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของงานกบัความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนกังาน กรณีศึกษา พนกังานในโรงแรมหวัหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า  ผลการศึกษา 
พบว่า พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพนักงานมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษา พบว่า พนกังานท่ีมี
ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
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 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั คือ ถา้มีคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มก็จะมีความผูกพนัต่อองค์กรเพิ่มข้ึนด้วย แต่ถ้ามี
คุณภาพชีวิตในการท างานลดลง ก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รลดลงดว้ย  ซ่ึงบุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานสูงจะมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงดว้ย  เน่ืองจากระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานถา้อยู่
ในระดบัท่ีสูงบุคลากรจะรู้สึกมีความผูกพนัต่อองค์การสูงตามไปด้วย ท าให้บุคลากรไมตอ้งการ
เปล่ียนยา้ยงานหรือลาออก แต่ถ้าระดบัของคุณภาพชีวิตในการท างานอยูในระดับต ่าก็จะท าให้
บุคลากรรู้สึกไม่พึงพอใจ ไม่เกิดความผกูพนัต่อองคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบผลการวิจยัของสุรางคทิ์พย ์ 
ทะวไิชย (2549) พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติทั้ง 8 ดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อ
องค์การทั้ง 3 ด้าน เม่ือพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีความสัมพนัธ์กนัหมด ซ่ึงสอดคล้องกบั สุธินี 
เดชะตา (2551) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของ Richard 
E. Walton ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพนกังานอยู่ในระดบัสูง จาก
จ านวนทั้งหมด 8 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพแวดลอ้ม ความกา้วหนา้และมัน่คง ดา้น
โอกาสในการพฒันา การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้น
ความสมดุลของชีวติ  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อใชป้ระโยชน์ในการเป็นแนวทางใน
การท าวจิยัคร้ังต่อไปดว้ย ดงัน้ี 
 1.  คุณภาพชีวติในการท างาน 
  1.1 ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน ควรให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาความดี 
ความชอบ เช่น เล่ือนขั้นเงินเดือน โบนสั  
  1.2 ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่ิงเสริมสุขภาพ ควรจัดให้มีการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานท่ีใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดเ้สมอ 
  1.3 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน ควรจดัหาแหล่งคน้ควา้ความรู้ ขอ้มูลและ
ข่าวสารท่ีสามารถคน้ควา้ไดอ้ย่างสะดวก เช่น มีระบบอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด หรือเอกสารต าราให้
พนกังานไดส้ามารถคน้ควา้หาขอ้มูลใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน  
  1.4 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  หน่วยงานควรให้โอกาสพนักงาน
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น อนุมติัใหล้าศึกษาต่อ หรือ มีทุนการศึกษาส าหรับบุคลากร 
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  1.5 ดา้นสังคมสัมพนัธ์  ควรให้บุคลากรทุกคนไดรั้บทราบขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน 
  1.6 ดา้นลกัษณะการบริหารงาน  ควรใหสิ้ทธิพนกังานในการปฏิบติังานตามขอบเขตท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน 
  1.7 ดา้นภาวะอิสระจากงาน ผูบ้ริหารควรแบ่งงานและกระจายงานให้พนักงานจา้ง
อย่างเท่าเทียมกัน ควรสั่งงานและมอบหมายงานให้สมดุลกับปริมาณงานและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอยา่งเหมาะสม ควรมีการหมุนเวียนสับเปล่ียนทดแทนกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเวลา
ราชการเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อเวลาของครอบครัวจนเกินไป 
  1.8 ดา้นความภูมิใจในองค์กร ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พนกังานจา้งปฏิบติังานใน
สังคม ชุมชนและทอ้งถ่ินอย่างเต็มความรู้ ความสามารถและเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายหรือค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน 
 2. ความผกูพนัต่อองคก์ร ผูบ้ริหารควรส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความศรัทธา 
ใหเ้พิ่มมากข้ึน เพื่อใหบุ้คลากรเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ 
  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
 1. อาจศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากร ไดแ้ก่ ทศันคติ บรรยากาศองคก์าร พฤติกรรมการท างาน ภาวะผูน้ าขององคก์าร ความเช่ือ
อ านาจในตนเอง การบริหารความขดัแยง้ เป็นตน้ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีต าแหน่งการท างานท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา เช่น ระดับผูบ้ริหาร เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร 
 3. ในการวิจัยค ร้ัง ต่อไป  ควรจะท าการ ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท า งานใน
สถาบนัการศึกษาในประเภทและระดบัต่างๆ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเปรียบเทียบวา่สอดคลอ้ง
หรือแตกต่างกนัอยา่งไรระหวา่งสถาบนัการศึกษา 
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งานเทศกาลเพือ่การท่องเทีย่ว: การประยุกต์ใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน เทศกาลกนิเจ จังหวดัภูเกต็ 

Festival Tourism: Application the Integrated Marketing Communication which 
Affected to Tourist’s Decisions on the Participation in the Vegetarian Festival in 

Phuket, Thailand 
 

วรานนท์   แสงวจิิตร 
 นิมิต   ซุ้นส้ัน    

ปิยวรรณ   ค ากลดั 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาล
กินเจ จงัหวดัภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ตและ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อความตอ้งการกลบัมาเขา้ร่วมงานเทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต โดย
มีประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว 
คือ เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต จ านวน 384 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงใชส้ถิติเชิงพรรณนา รวมทั้ง
เปรียบเทียบและการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 ผลการศึกษา พบวา่ 1) พฤติกรรมการเดินทางของผูเ้ข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น
การเดินทาง คือ ท่องเท่ียว โดยเดินทางร่วมกบัเพื่อน ส่วนยานพาหนะนั้นใชบ้ริการของรถบริษทัน า
เท่ียว และเลือกใช้โรงแรมเป็นสถานท่ีพกัแรม ผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่มีจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ัง
จ านวน 3-5 วนั และมีงานอดิเรก คือ ท่องเท่ียว นอกจากนั้นผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่ตดัสินใจเดิน
ทางเขา้ร่วมงานเทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต เพราะมีส่ิงดึงดูดใจในการท่องเท่ียว รองลงมา คือ มีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบครัน และมีกิจกรรมระหวา่งการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 2) ระดบัความส าคญั
ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว 
เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ตพบว่าอยู่ในระดบัมาก และ 3) ปัจจยัดา้นการส่ือสารออนไลน์ซ่ึงเป็น
ปัจจยัด้านหน่ึงในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อสมการพยากรณ์แนวโน้มในการ
เดินทางกลบัมาเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว เทศกาลกินเจ เพียงปัจจยัเดียว 
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 ส าหรับขอ้เสนอจากการศึกษา ไดแ้ก่ การจดัท าฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเทศกาล
เพื่อการท่องเท่ียว และการโฆษณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ืองและทัว่ถึง รวมทั้งควรมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเพื่อใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จ  
 
ค าส าคัญ: การท่องเท่ียว เทศกาลเทศกาลกินเจจงัหวดัภูเก็ตการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
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Abstract 
This study aimed to examine: 1) the behavior of tourists who attended the Vegetarian 

Festival in Phuket, 2) the importance levels of integrated marketing communication which 
affected to the tourist’s decisions on the participation in the Vegetarian Festival in Phuket, and 3) 
the relationships between integrated marketing communications and re-visiting to join the 
Vegetarian Festival in Phuket. The 384 tourists who attended to the Vegetarian Festival in Phuket 
were used to be population and samples. The data was analyzed by using descriptive statistic. The 
variables relationships were also tested by comparison and forecasting. 

The results were shown: 1) according to the behavior of tourists who attended to the 
festival; the travel is the main purpose of their visiting especially travelling with friends. Cars or 
minivans from Travel Company were used to be their vehicles. Moreover, they also chose hotels 
for their accommodation. In addition, they usually spent 3-5 days by average. They also had some 
hobbies such as travelling. Anyway, for the important factors affected to their decision in order to 
join the festival were that they decided to join the festival for travelling because of the attractions 
about the Vegetarian Festival in Phuket. There also were complete accommodations and lots of 
interesting activities during travelling. 2) For the importance levels of integrated marketing 
communication which affected to tourist’s decisions on the participation in the tourism festival, it 
was found that the level was in the maximum. And 3) factors which had relationship 
between integrated marketing communication and re-visiting to join the festival for tourism, this 
study was found that online communication factors was the only factor affected to the re-visiting 
the festival for tourism; a case study of the Vegetarian Festival in Phuket. 

The recommendations of the study are that doing the online database concerned with the 
festivals for tourism and advertising about festivals thoroughly. Moreover, there should be the 
institutes which can take responsibilities about the festivals. 
 
Keywords: Tourism,Festival, Vegetarian Festival, Phuket, Integrated Marketing Communication 
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บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

น ามาซ่ึงรายไดใ้ห้แก่ประเทศชาติ และทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่ท่ามกลางสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสังคมโลกปัจจุบนั ท าให้อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวมีการแข่งขนักนัในระดบัสูงทั้งดา้นการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ 
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

การพฒันากลยทุธ์ทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัส าหรับประเทศไทย คือควรมุ่งเนน้การท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เน่ืองดว้ยประเทศไทยนบัเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ทางวฒันธรรม เห็นได้จากประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานของประเทศ ความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ศิลปวฒันธรรมประจ าชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นถ่ิน จึงนบั
ไดว้า่เป็นประเทศหน่ึงท่ีเต็มไปดว้ยตน้ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) เม่ือกระแสการพฒันา
ประเทศดว้ยนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไดถู้กน ามาก าหนดเป็นวิสัยทศัน์
ของการพฒันาประเทศ จึงถือเป็นส่ิงท่ีดีในการน าตน้ทุนวฒันธรรมท่ีมีมาเผยแพร่ให้กวา้งขวาง
ออกไปซ่ึงการจดัการการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ี ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  

การสร้างสรรคก์ารท่องเท่ียวโดยวางอยูบ่นพื้นฐานของคุณค่าทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินหรือ
ทุนทางวฒันธรรมสามารถท าไดโ้ดยหยิบยกเร่ืองราวจากประวติัศาสตร์ ศิลปะทอ้งถ่ิน วิถีความเป็น
ชุมชน และอ่ืนๆ มาจดัการให้เกิดความน่าสนใจสอดคลอ้งตามคุณค่าของชุมชนหรือเมือง ซ่ึงเป็น
การเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ผ่านทางการท่องเท่ียว โดย
เทศกาลงานประเพณีไทยถือไดว้า่เป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีช่วยดึงดูด
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจและตอ้งการสัมผสั เรียนรู้ถึงความเช่ือ วิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องคน
ในแต่ละทอ้งถ่ินโดยเฉพาะงานเทศกาลท้องถ่ินตามภูมิภาคต่างๆ (อนุชา ทีรคานนท์ และคณะ, 
2555) 

จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียว
ทั้งหมด 3.38 ลา้นคน ในปี พ.ศ.2552 และเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ โดยในปี พ.ศ.2554 มีจ  านวนเพิ่ม
มากข้ึนประมาณ 3 เท่า หรือ 9.47 ลา้นคน ทั้งน้ีเป็นชาวต่างประเทศมากกวา่ชาวไทย ซ่ึงมีรายไดร้วม
ทั้งส้ิน 1.89 ลา้นบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2555) ทั้งน้ีพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตมีความหลากหลาย ซ่ึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง
ความตอ้งการและเหตุผลท่ีแตกต่างกนั บางคนชอบเดินทางเพื่อความสดช่ืนของร่างกาย หรือเพื่อ
สุขภาพ เพื่อสนุกสนานต่ืนเตน้ เพื่อติดต่ออาชีพและธุรกิจ หรือแมก้ระทัง่เพื่อตอบสนองต่อความ
สนใจดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) โดยเทศกาลกินเจยงัเป็นอีก
หน่ึงกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเทศกาลดงักล่าวไดดึ้งดูด
นักท่องเท่ียวท่ีมีเช้ือสายจีนจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
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ฮ่องกง หรือแมแ้ต่นกัท่องเท่ียวจากยุโรปก็มีความสนใจเดินทางมาเขา้ร่วมกิจกรรมทุกๆ ปี เพื่อเดิน
ทางเขา้มาเพื่อท่องเท่ียวพกัผอ่น รวมทั้งร่วมชมพิธีกรรมต่างๆจนเป็นท่ีกล่าวขานกนัอยา่งกวา้งขวาง 
จึงส่งผลใหง้านเทศกาลกินเจของภูเก็ตมีช่ือเสียงในตลาดท่องเท่ียว 

ในปี พ.ศ.2555 จงัหวดัภูเก็ต มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ร่วมงานเทศกาลกินเจประมาณ 2.7 
แสนคน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ.2554 มีสัดส่วนขยายตวัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.4 และรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 16 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2555) ซ่ึงสร้างรายไดท้่องเท่ียว
ในจงัหวดัภูเก็ตเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.7 โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 8.10พนัลา้นบาท (ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย, 2556) แต่การดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้กบั
จงัหวดัภูเก็ตเพิ่มมากข้ึนนั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทางการตลาดตอ้งใชก้ารส่ือสารทาง
การตลาดท่ีสามารถติดต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Kotler and 
Armstrong, 2014) ทั้งน้ีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ
ท าธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในการซ้ือสินคา้และบริการรวมถึงการจดักิจกรรมการตลาดเพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัท่องเท่ียวเพื่อให้มีความรู้สึกท่ีดีและตอบสนองต่อพฤติกรรมท่ีมีการ
ค้นควา้หาข้อมูลก่อนการเดินทางผ่านการส่ือสารรูปแบบต่างๆ (อรรณพ แสงภู, 2552) ดังนั้ น
แนวโน้มการตลาดในปัจจุบนัธุรกิจจะตอ้งมุ่งสร้างความไดเ้ปรียบและทนัต่อการเปล่ียนแปลงโดย
น าทฤษฎีทางการตลาดมาปรับใช้ให้เหมาะสม ซ่ึงการส่ือสารท่ีใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาด
จ าเป็นตอ้งใช้กลยุทธ์ทั้งจากทฤษฎีและการคิดนอกกรอบผ่านการใช้ส่ือในรูปแบบต่างๆในการ
ส่ือสารทางการตลาดเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและจดจ า (ชชัวาล เพชรสุวรรณ, 2556)  

ดังนั้ น การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการวางแผน
การตลาดเป็นวิธีการส่ือสารท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือและ
กลายเป็นลูกคา้ในระยะยาว (Keller, 2013) และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจึงเป็นเคร่ืองมือ
การส่ือสารท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงระหว่างพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวผ่าน
ทางการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ผนวกกบัความน่าสนใจของเทศกาลทอ้งถ่ินเพื่อการ
ท่องเท่ียว ดงันั้นการศึกษา เร่ือง “งานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว: การประยุกต์ใช้การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต” จึงเป็นการ
วิเคราะห์ถึงการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมและมีความส าคัญต่อการน าไปประยุกต์ใช้ให้
ประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวต่องานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เทศกาล

กินเจ จงัหวดัภูเก็ต 
2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อความตอ้งการ

กลบัมาเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียวกรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูว้ิจยั
ทราบถึงการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการ
ท่องเท่ียว กรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ตดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงสามารถน ามาประยุกตเ์ป็น
กรอบแนวคิดส าหรับการศึกษา ไดด้งัโดยแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 นอกจากนั้นแลว้จากการทบทวนวรรณกรรมท าใหเ้ห็นถึงประเด็นของพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักท่องเท่ียวและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท าให้จ  าเป็นตอ้งหาความสัมพนัธ์เพื่อ
ทราบถึงการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการ
ท่องเท่ียว กรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต ต่อไป 
 1. งานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว 

องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ไดใ้ห้ความหมายของ 
“การท่องเท่ียว” ไวว้่า การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจเยี่ยมญาติหรือการไปร่วมประชุมแต่
มิใช่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลกัเป็นฐานหรือไปพานักอยู่เป็นการถาวรส่วนการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยไดอ้ธิบายวา่การท่องเท่ียวคือการเดินทางตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเป็นสากล 3 ประการคือ
การเดินทางจากท่ีอยูป่กติไปท่ีอ่ืนชัว่คราวการเดินทางโดยสมคัรใจการเดินทางท่ีไม่ใช่ไปประกอบ
อาชีพหรือหารายได้และมิใช่เพื่อการศึกษาโดยท่ีจุดประสงค์ของการเดินทางไม่เฉพาะเพื่อการ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ความตอ้งการกลบัมาร่วมงาน 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเกต็ 
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พกัผอ่นหรือสนุกสนานร่ืนเริงเท่านั้นรวมถึงเพื่อประชุมสัมมนาศึกษาหาความรู้เพื่อการกีฬาติดต่อ
ธุรกิจหรือเยีย่มญาติ (นิศา ชชักุล, 2555) ส าหรับรูปแบบของการท่องเท่ียว ข้ึนอยูก่บัความสนใจและ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงสามารถแบ่งไดอ้อกหลายรูปแบบ โดยนิยามของ “การ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2551) ไดใ้ห้ความหมายคือการท่องเท่ียว
เพื่อชมส่ิงท่ีแสดงความเป็นวฒันธรรมเช่นปราสาทพระราชวงัโบราณสถานโบราณวตัถุประเพณี 
ฯลฯ 

ทั้งน้ีเม่ือรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีถูกจดัซ่ึงเป็นคร้ังคราวตามก าหนด
ระยะเวลา หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “การจดักิจกรรมพิเศษ (Event)” โดย Getz (2008) ไดศึ้กษา การ
จดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ีสนใจของนานาชาติ และมีบทบาทโดดเด่นอยา่งมาก
เน่ืองจากเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ และมีความส าคญัต่อการแข่งขนัทางดา้นการตลาด
ของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดยการจดักิจกรรมพิเศษ มีรูปแบบแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์ และ
โปรแกรมท่ีจดัข้ึน ซ่ึงแต่ละประเภท มีองคป์ระกอบหลากหลาย เช่น มีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่
ผูม้าร่วมงาน และต้องมีผูจ้ ัดการเฉพาะทาง โดยรูปแบบหรือประเภทของกิจกรรมพิเศษ โดย 
เทศกาลกินเจ นั้นสามารถถูกจดัอยู่ในหมวดหมู่ท่ีเรียกว่า “กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานฉลอง
ดา้นวฒันธรรม (Cultural Celebrations)”  

2. พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
 เ ม่ือศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเดินทางสามารถนิยาม 
“พฤติกรรมนักท่องเท่ียว” ไวว้่า การกระท าทุกอย่างของนักท่องเท่ียว ไม่ว่าการกระท านั้นนั้น
นักท่องเท่ียวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือใน
สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้
โดยการอาศยัประสาทสัมผสั ส่วนพฤติกรรมภายในนั้น เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายใน
ร่างกาย รวมทั้งความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยูภ่ายใน ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆทั้งภายนอก
และภายในนั้นล้วนสัมพนัธ์กนั และท าให้สามารถคน้หาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ
บริการของนกัท่องเท่ียวไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองต่อธุรกิจการ
เดินทางท่องเท่ียวให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555) ทั้งน้ีการวิเคราะห์พฤติกรรม
เป็นการคน้หาหรือวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมเพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ ซ่ึง
ไดใ้ช้ค  าถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลักษณะและพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 
Who?, What?, Why?, Who?, When?, และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึง
ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 
(Kotler and Armstrong, 2014) 
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 3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  
 ส่ิงแวดล้อมทางการตลาดมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การตลาดสมยัใหม่ตอ้งการให้
พฤติกรรมของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการตลาดมากข้ึน นกัการตลาด
จึงน าเอาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดมาผสมผสานกัน กลายเป็นการส่ือสารการตลาดแบบ
สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และธุรกิจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดและการ
ส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication;IMC)” หมายถึงกระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาด ท่ี
ตอ้งการใช้การส่ือสารเพื่อการใช้ในการจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง (สุธีร์  
รัตนนาคินทร์, 2546) ซ่ึงการผสานการส่ือสารการตลาดให้มีความสอดคล้องกนั ไม่ใช่เพียงการ
ผสมผสานการส่ือสารรูปแบบต่างๆเขา้ดว้ยกนัเท่านั้น แต่ตอ้งมีการน าเอาปัจจยัอ่ืนๆ ทางการตลาด
มาผสมผสานใหก้ลมกลืนดว้ยความวา่ “บูรณาการ” ถึงยอ่มช่วยสร้างประสิทธิผลและความสมบูรณ์
ใหก้ารส่ือสารการตลาด 
 เทศกาลเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ 
ซ่ึงการจัดเทศกาลในแต่ละคร้ังมีความแตกต่างของสถานท่ี เวลาหรือช่วงระยะเวลาท่ีจัดงาน 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยสนับสนุน เจ้าของลิขสิทธ์ิ การจ าหน่ายตั๋วเข้างาน หรือแม้กระทั่ง
วตัถุประสงคข์องการจดังาน (Hede and Kellett, 2009) ดงันั้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจึง
เป็นปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนให้การจดัเทศกาลประสบความส าเร็จ (Getz, 2005) ซ่ึงการใชเ้คร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท าให้เกิดข่าวสารและเกิดภาพลกัษณ์ท่ีเป็นหน่ึงเดียว ท่ีส าคญั
คือ สามารถสร้างสินคา้ให้มีความโดดเด่นและกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมได ้โดยแนวทางในการใช้
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีดี คือ นกัการตลาดจะตอ้งรู้จกั ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
อยา่งละเอียด 

Ekhlassi, Maghsoodi, and Mehrmanesh (2012) ไดว้เิคราะห์การเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีเลือกใชน้ั้นมี
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป โดยการส่ือสารการตลาดแบบเดิม มกัจะใชเ้คร่ืองมือ
แต่ละอยา่งตามความจ าเป็นแต่ละสถานการณ์ เคร่ืองมือส่ือสารแต่ละเคร่ืองมือไม่ข้ึนต่อกนั ความมุ่ง
หมายแตกต่างกนัและไม่สอดคลอ้งกนั เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารมีจ านวนมากมายหลายรูปแบบ 
การพิจารณาถึงการผสมผสานเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลายๆ เคร่ืองมือเขา้ด้วยกนัอย่าง
เหมาะสมเพื่อบูรณาการให้การจดังานเทศกาลประสบความส าเร็จ ส่วนการประเมินผลการใชก้าร
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นไดเ้ลือกใชแ้บบ “การประเมินผลในช่วงเวลาหน่ึงๆ” เน่ืองจาก
ลกัษณะตลาดเปล่ียนแปลงง่าย และเครือข่ายความคิดของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวนั้น
สามารถเปล่ียนแปลงง่าย ดังนั้นนักการส่ือสารการตลาดจ าเป็นต้องท าการศึกษายอ้นกลับไป
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พิจารณาถึงกระบวนการทางการส่ือสารในอดีตท่ีมีต่อผูบ้ริโภค หรือผูบ้ริโภคคาดหวงั แลว้จึงน าส่ิง
ท่ีมีในปัจจุบนัมาร่วมพิจารณา หรือประเมินผล 
  
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีประชากร คือ ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว
ในจงัหวดัภูเก็ต โดยมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 384 คน ซ่ึงค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรดว้ยสูตรเครซ่ีและมอร์แกน (สมชาย วรกิจเกษมกุล, 2554) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ในการสุ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งเลือกสถานท่ีส าหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแบบ
สัดส่วน (Quota Sampling) จ านวน 6 แห่ง ท่ีมีการจดัเทศกาลกินเจ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนศาล
เจา้จากกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของอ าเภอต่างๆ ของจงัหวดัภูเก็ต 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ตอนท่ี 2 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่องานเทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต ตอนท่ี 3 
ระดบัความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเขา้ร่วมงานเทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต 
ตอนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ นอกจากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้ปรึกษากับ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อทดสอบความเท่ียงตรง (Test Validity) นอกจากนั้นวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ความเช่ือมั่น (Test Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบัค 
(Cronbach’sAlpha Coefficient) ผลการวเิคราะห์ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.935 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของแบบสอบถามในแต่ละขอ้ 
และวเิคราะห์ส่วนท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และส่วนท่ี 2 สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบไคสแควส์ (Chi-Square) การวิเคราะห์ค่าที (t-Test) 
และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการ
วเิคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) โดยก าหนดค่า p-value ท่ี 0.05 
 
สรุปผลการวจัิย 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการ
ท่องเท่ียวกรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ตจ านวน 384 คนพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานมีสัดส่วนเพศ
ชายและเพศหญิงเท่ากนั มีอายุระหว่าง 25-29 ปี และส่วนมีสถานภาพแต่งงาน แลว้ โดยมีระดบั
การศึกษาสูงสุด ในระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพ เป็นพนกังานเอกชน ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 40,000 บาท ส่วนดา้นภูมิล าเนานั้น พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาจากประเทศจีน 
รองลงมา คือ ประเทศในกลุ่มทวปียโุรป  
2. ผลการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  
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พฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง คือ ท่องเท่ียว 
โดยเดินทางร่วมกบัเพื่อน รองลงมา คือ ครอบครัว ส่วนยานพาหนะนั้นใช้บริการของรถบริษทัน า
เท่ียว และเลือกใช้สถานท่ีพกัแรมเป็นโรงแรม ดา้นจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงาน
ส่วนใหญ่มีจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ังจ านวน 3-5 วนั และมีงานอดิเรก คือ ท่องเท่ียว รองลงมา คือ ช้
อปป้ิง และถ่ายภาพ  

ส่วนค่าใช้จ่ายด้านสถานท่ีพกัแรมมากท่ีสุด คิดเป็นจ านวน 18,555.48 บาท รองลงมา คือ 
ค่าบริการน าเท่ียว จ านวน 10,257.82 บาท ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 9,723.88 บาท ค่า
ยานพาหนะ จ านวน 7,322.06 บาท และค่าของท่ีระลึก จ านวน 4,040.87 บาท 

ดา้นปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเดินทางเขา้ร่วมงานเทศกาล พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ตดัสินใจ เพราะมีส่ิงดึงดูดใจในการท่องเท่ียว รองลงมา คือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน และ
มีกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ส่วนแนวโน้มในการเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวพบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่มีแนวโนม้ในการเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 

นอกจากนั้นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
การเดินทางของนกัท่องเท่ียว โดยใชส้ถิติไคส์สแควร์ (Chi-Square) พบวา่  

2.1 อายุกบัพฤติกรรมดา้นวตัถุประสงค์ในการเดินทาง ประเภทของบุคคลท่ีร่วมเดินทาง 
สถานท่ีพกัแรม จ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ัง และยานพาหนะท่ีใชเ้ดินทาง มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

2.2 สถานภาพกบัพฤติกรรมดา้นวตัถุประสงค์ในการเดินทาง ประเภทของบุคคลท่ีร่วม
เดินทางยานพาหนะท่ีใชเ้ดินทาง และจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

2.3 ระดบัการศึกษาสูงสุดกบัพฤติกรรมดา้นประเภทของบุคคลท่ีร่วมเดินทางยานพาหนะ
ท่ีใชเ้ดินทางและจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ัง  มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

2.4 อาชีพกบัพฤติกรรมดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ยานพาหนะท่ีใชเ้ดินทาง สถานท่ี
พกัแรม และจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

2.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมดา้นประเภทของบุคคลท่ีร่วมเดินทาง สถานท่ีพกั
แรม วตัถุประสงคใ์นการเดินทางและจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ  
3. ผลการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  
 ระดับความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจเข้าร่วมงาน
เทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ตพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เม่ือน าระดบั
ความส าคญัมาจดัเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย สามารถเรียงล าดบัได ้ดงัน้ี การโฆษณา รองลงมา คือ การ
ส่ือสารออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขาย 
 ส่วนการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์และระดบัความส าคญั
ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พบวา่  
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3.1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการขาย มีความแตกต่างทาง

สถิติ 

3.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั ให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ

ขาย การตลาดทางตรงและการส่ือสารออนไลน์ แตกต่างกนัทางสถิติ 

3.3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการขาย 

แตกต่างกนัทางสถิติ 

 
4. ผลการวจัิยเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่3  

การศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อ
การท่องเท่ียว กรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต นั้น ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ 
(Logistic Regression Analysis) พบว่า สมการมีความเหมาะสมในการพยากรณ์ และสามารถ
พยากรณ์ถูกต้องได้ร้อยละ 72.7 โดยการพยากรณ์แนวโน้มในการเดินทางกลับมาเข้าร่วมงาน
เทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว มีปัจจยัด้านการส่ือสารออนไลน์เพียงหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทาง
กลบัมาเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียวอีกคร้ัง โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

 
Z   =   0.513 – 0.453 (การส่ือสารออนไลน์) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
พฤติกรรมการเดินทางของผู ้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทาง คือ 

ท่องเท่ียว ทั้งน้ีการท่องเท่ียวมกัหยบิยกเอาประวติัศาสตร์หรือวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาเป็นส่วนหน่ึงใน
องคป์ระกอบของงานโดยให้ความหมายวา่เป็นวิถีชีวิตท่ีด าเนินมาอยา่งต่อเน่ืองและยาวนานซ่ึงใน
การท่องเท่ียวเทศกาลกินเจไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนซ่ึงปรากฏใน
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (สายชล แกว้บริสุทธ์, 2555) ทั้งน้ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทาง
ร่วมกบัเพื่อน รองลงมา คือ ครอบครัว ซ่ึงการเดินทางท่องเท่ียวเป็นการรวมตวักนัของบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไปท่ีมีรูปแบบการด า เนินชีวิตคล้ายคลึงกัน มีวิ ถี ชีวิตหรือว ัฒนธรรมร่วมกัน 
(Haralambos and Holborn, 2004) ส่วนยานพาหนะนั้นใช้บริการของรถบริษทัน าเท่ียว ย่อม
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ีชอบความสะดวก และรวดเร็ว (วลยัพร ร้ิว
ตระกลูไพบูลย,์ 2553) และนกัท่องเท่ียวเลือกใชส้ถานท่ีพกัแรมเป็นโรงแรม ดา้นจ านวนวนัพกัเฉล่ีย
ต่อคร้ัง พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่มีจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ังจ านวน 3-5 วนั ซ่ึงการเดินทาง
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาตินั้นจ าเป็นตอ้งมีการพกัคา้งคืน เพราะเดินทางจากต่างภูมิภาค ต่าง
ทวปี และมีงานอดิเรก คือ ท่องเท่ียว รองลงมา คือ ชอ้ปป้ิง และถ่ายภาพ ซ่ึงการศึกษาถึงงานอดิเรก
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นั้นไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบของการใช้ชีวิตท่ีแสดงออกมาอยู่ในรูปของกิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) (Kotler, 1997) 

ด้านปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาล เพราะเทศกาลกินเจของ
จงัหวดัภูเก็ตเป็นเทศกาลท่ีประชาชนไดร่้วมกนัปฏิบติัสืบทอดกนัมาทุกปีรวมแลว้มากกวา่ 800 ปี 
ถือวา่เป็นประเพณีอนัดีงามของจงัหวดัภูเก็ตท่ีไดส้ะทอ้นให้เห็นทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมถึง
ความเช่ือความศรัทธาในศาสนาของชาวไทยเช้ือสายจีน (เรือนแกว้ภทัรานุประวติั, 2552) จึงมีความ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบกบัสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้มีการจดังานเทศกาล นอกจากนั้น
สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีช่วยสนบัสนุนการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต ถือไดว้า่มีความพร้อมอยูใ่น
ระดับท่ีดี ทั้งท่าอากาศยานนานาชาติท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้มากกว่าปีละ 12 ล้านคน 
สถานท่ีพกัแรม ทั้งโรงแรม และรีสอร์ทมีความพร้อมตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มายงั
จงัหวดัภูเก็ตไดเ้ป็นอยา่งดี 

ซ่ึงการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางในลกัษณะของเขา้ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว 
โดย Sneath, Finney, and Close (2005) มีการศึกษาของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมี
ประสิทธิภาพของการด าเนินการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ซ่ึงปัจจยัของการศึกษานั้นไดจ้  าเพาะ
กบั เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และแหล่งของส่ือ นอกจากนั้น Buch, Milne, and Dickson (2011) 
ไดมี้การศึกษาถึงการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อกิจกรรมพิเศษเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษาเทศกาล
แปซิฟิกาโอ๊คแลนด์ (Auckland’s Pasifika Festival) ซ่ึงปัจจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์นั้นเป็น
หน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษา ส่วนของ Kim, Ao, Lee, and Pan (2012) ไดศึ้กษาแรงจูงใจและ
ภาพลกัษณ์ของเซียงไฮท่ี้มีต่อการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยเลือกศึกษาในกรณีของการจดั
งานมหกรรมโลก (World Expo) โดยปัจจยัท่ีไดเ้ลือกท าการศึกษานั้นมีความเก่ียวขอ้งกบั ความถ่ีท่ี
ไดม้าเยอืน บุคคลท่ีเดินทางมาดว้ย ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูล ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง จ านวนวนัท่ี
เดินทาง ประเภทของท่ีพกั วตัถุประสงค์อ่ืนๆ หลงัจากเท่ียวงานมหกรรมโลก และความพึงพอใจ 
ในปีเดียวกนั Alexander, Kim, and Groves (2012) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 
อายุ การศึกษา และประสบการณ์การท างาน ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของการวางแผนการจัด
กิจกรรมพิเศษและตวัเลือกของช่องทางส่ือสาร และ Shonk, Greenwell, Bravo, and Won (2012) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัการเลือกสถานท่ี ความพึงพอใจ และความตอ้งการกลบัเขา้ร่วมงานเทศกาล ซ่ึงปัจจยั
ท่ีศึกษานั้นเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีพกัแรม การสนบัสนุน การ
เขา้ถึงการเดินทางท่องเท่ียว สถานท่ีจดังาน และความตอ้งการจะเดินทางกลบัเขา้ร่วมงานเทศกาลใน
คร้ังต่อไป 
 เม่ือน าระดบัความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน
เทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ตมาเรียงล าดบัความส าคญั พบว่า  
การโฆษณา มีความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือ การส่ือสารออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์
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การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขายโดยลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีเลือกใชน้ั้นมีวตัถุประสงค์
หลกัท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป โดยการส่ือสารการตลาดแบบเดิม มกัจะใชเ้คร่ืองมือแต่ละอย่าง
ตามความจ าเป็นแต่ละสถานการณ์ เคร่ืองมือส่ือสารแต่ละเคร่ืองมือไม่ข้ึนต่อกนั ความมุ่งหมาย
แตกต่างกนัและไม่สอดคลอ้งกนั (Ekhlassi, Maghsoodi, and Mehrmanesh, 2012) ดงันั้น การ
โฆษณาไม่ว่าจะเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ส่ือแพร่ภาพและกระจายเสียงส่ือกลางแจง้ส่ือเคล่ือนท่ี หรือส่ือ
ทอ้งถ่ินซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บข่าวสารจ านวนมาก และเป็นการเสนอขาย
ความคิด ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบการแจง้ข่าวสาร การจูงใจให้เกิดความตอ้งการ หรือการเตือนความ
ทรงจ า ทั้งยงัสามารถระบุผูอุ้ปถมัภ์รายการคือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ท่ีโฆษณาได ้และผู ้
อุปถมัภร์ายการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส าหรับส่ือโฆษณาเม่ือน าโฆษณามาใชก้บัการท่องเท่ียวช่วยท าให้
นกัท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ และมีความตอ้งการต่อการเดินทางมากยิง่ข้ึน (Crisan and Berariu, 2013) 
 แต่การโฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในทุกๆ ดา้น เพราะการ
โฆษณาเป็นการส่ือสารขอ้มูลท่ีใชส่ื้อหลากหลายประเภท โดยมีวตัถุประสงคโ์ดยแจง้ข่าวสาร จูงใจ 
และเตือนความทรงจ าเก่ียวกับความคิด หรืองานเทศกาล ซ่ึงการโฆษณาสามารถสร้างความ
ตระหนกัรู้ในตวัของการจดักิจกรรม    (สุทธินนัทน์ พรหมสุวรรณ และรพีพรรณ ฉตัรเลิศยศ, 2553) 
ดงันั้นเม่ือมีการส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ จะช่วยเพิ่มความมัน่ใจต่อการเดินทางเขา้ร่วมงานไดง่้ายยิง่ข้ึน  
 ส่วนการส่ือสารดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัอายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนเน่ืองด้วยการส่งเสริมการขายเป็นการใช้ส่ิงจูงใจพิเศษ เพื่อกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือท่ี
รวดเร็วข้ึน โดยการส่งเสริมการขายเป็นการพยายามหาแนวทางในการใหก้ลุ่มเป้าหมายหนัมาสนใจ
ในกิจกรรม (สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และรพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ, 2553) และเม่ือได้เกิดการ
ทดลองหรือเกิดการเขา้ร่วม ซ่ึงยอ่มเกิดความประทบัใจลกัษณะท่ีดีของการส่งเสริมการขายตอ้งเป็น
กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ แต่การส่งเสริมการขายโดยใช้พนกังาน
ขาย โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมระยะสั้ น และมุ่งกระตุน้กลุ่มเป้าหมายขั้นสุดทา้ย (Keller, 2009; 
Ekhlassi, Maghsoodi, and Mehrmanesh, 2012) 
 จากการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน
เทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว โดยการพยากรณ์แนวโนม้ในการเดินทางกลบัมาเขา้ร่วมงานเทศกาลกิน
เจ จงัหวดัภูเก็ตพบว่า มีปัจจยัดา้นการส่ือสารออนไลน์ท่ีมีผลต่อสมการพยากรณ์แนวโน้มในการ
เดินทางกลบัมาเขา้ร่วมงานเทศกาลซ่ึงการส่ือสารออนไลน์นั้นมีรูปแบบท่ีนิยมใช้ในประเทศไทย
หลากหลายรูปแบบ (ณัฐา ฉางชูโต, 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรแกรมออนไลน์ประเภท 
Social Media หรือ Social Network ท่ีสามารถน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการปรับปรุง
ขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา (Ferguson, 2008) เช่น ยทููป เป็นช่องทางอยา่งหน่ึงท่ีนิยมท าการตลาดแบบบอก
ไวรัส(Viral Marketing) และตอ้งค านึงถึงเน้ือหาท่ีดึงดูดใจ ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย ถึงจะไดรั้บการบอก
ต่อในวงกวา้ง (Martinez-Ruiz, Jimenez-Zarco, Alvarez-Herranz, 2011) บล็อก เป็นช่องทางท่ีผูเ้ขา้
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มาอ่านขอ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็นกบัเจา้ของบทความไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Litvin, Goldsmith, and Pan, 
2008) โดยเคร่ืองมือประเภทน้ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ซ่ึงสามารถใชง้านไดส้ะดวกผา่นอุปกรณ์
พกพา ทั้งยงัช่วยกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงการส่ือสารประเภทน้ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการแจ้ง
ข่าวสารใหม่ๆเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดประเภทน้ี อาทิ เฟซบุค๊, ทวิตเตอร์,  โซเชียลแคมป์, อิน
สตาร์แกรม , มาย สเปซ (My Space)ฯลฯ (Litvin, Goldsmith, and Pan, 2008; Hede and Kellett, 
2009) แมก้ระทัง่ เวบ็ไซตเ์ป็นการส่ือสารท่ีสามารถปรับปรุงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา มีความสัมพนัธ์กบั
การส่ือสารทางการตลาด ซ่ึงสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถติดตามข่าวสารไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
(Cobos, Wang, and Okumus, 2009; Xiang and Gretzel, 2010; Milano, Baggio, and Piattelli, 2011) 
ดงันั้นการส่ือสารออนไลน์จึงเป็นการส่ือสารการตลาดโดยใชค้อมพิวเตอร์เช่ือมต่อและอินเทอร์เน็ต
หรือเว็บไซต์ ซ่ึงถือว่าเป็นการตลาดเจาะตรงท่ีมุ่งสู่ลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะยุค
โลกาภิวฒัน์และความหลากหลายของเทคโนโลยีท าให้นักการตลาดและองค์กรต่างๆ สามารถ
ส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (วิภาดา กิจแกว้กานต์, 2553; 
Stancioiu, Botos, Orzan, Pargaru, and Arsene, 2013) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา พบว่า การส่ือสารออนไลน์เป็นปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อการเดินทางกลบัมาเขา้
ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว ส่ิงท่ีจ  าเป็นมากท่ีสุด คือ ควรมีฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว เช่น เทศกาลกินเจ ฯลฯ เพื่อไดรู้้ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอยา่ง
รวดเร็ว รวมทั้งสามารถเผยแพร่ขอ้มูล และนกัท่องเท่ียวสามารถสืบคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว
นอกจากนั้นฐานขอ้มูลออนไลน์ยงัช่วยจดัการการส่ือสารการตลาดรูปแบบออนไลน์ท่ีเป็นระบบ
มากยิง่ข้ึน และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 เม่ือศึกษาระดับความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจเข้า
ร่วมงานเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ตมาเรียงล าดบัความส าคญั 
พบวา่  การโฆษณา มีความส าคญัมากท่ีสุด จึงควรโฆษณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังานเทศกาล
เพื่อการท่องเท่ียว เช่น เทศกาลกินเจ ฯลฯ อยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึงให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
ตอ้งการจะเขา้ร่วมงาน ทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีจดังาน กิจกรรมของการจดังาน และแนวทาง
ในการปฏิบติัตนส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการการมีส่วนร่วมกบักิจกรรม เป็นตน้  
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 ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของการจดักิจกรรมพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเจา้ของพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการจดัการการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งการศึกษาความพร้อมของจงัหวดัท่ีส่งผลต่อการจดังานเทศกาล
เพื่อการท่องเท่ียว เช่น การเขา้ถึง ความคุม้ค่า ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการและเกิดการอ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียว 
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ช่ือเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกหอพกั  
กรณศึีกษา นักศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต 

The factors related to the decision of living in private dormitory  
Case study: Bangkok University  students, Rangsit Campus 

 
 โชติรส กมลสวสัดิ์ 

 

บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก
หอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  คือ นกัศึกษา
มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ท่ีใชบ้ริการเช่าหอพกั แมนชัน่ อพาร์ทเมนต ์จ านวน 420 คน 
โดยใชว้ิธีการเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ  

ผลกการวิจยัพบว่า นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21- 
23 ปี ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง และมีรายรับเฉล่ียต่อเดือน (รวมค่าหอพกั) อยู่
ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท จะใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมาก
ท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นเวลาและ
สถานท่ี ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ค าส าคัญ : นกัศึกษา หอพกัเอกชน ปัจจยัทางการตลาด  
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Abstract 

 This study aimed to identify factors that influence the decision of living in private 
dormitory of Bangkok University  students, Rangsit Campus. The  sample used in this study were 
420 Bangkok University students, Rangsit Campus who rent an apartment or mansion by means 
of specific samples. A questionnaire was used to collect data. The statistics used in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.  
  The results of the study showed that majority of the samples were female, 21-23 years 
old, studying in 3rd year, resident in central area, the average monthly income (including rental) 
is between 10,001 - 15,000 baht and focus on the physical factors most. The test of hypothesis 
revealed that three factors related to the decision of living in private dormitory of Bangkok 
University students were physical factors, time and place, service processes, personnel factor, 
respectively, with the statistical significance at 0.05. 

Key words: student, private dormitory, marketing factors 
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บทน า 

การส่งเสริมดา้นการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเพื่อให้บุตรหลานแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน
มีเพิ่มสูงข้ึน มหาวิทยาลยัหลายแห่งในปัจจุบนัจึงมีการขยายสาขาหรือวิทยาเขตออกไปในเขต
ปริมณฑล รวมถึงมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เพราะพื้นท่ีเดิมมีจ ากดัยากต่อการขยายตวั 
และความแออดัของเขตเมืองหลวงโดยเฉพาะด้านการจราจรท่ีติดขดั อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี จึงถือเป็นอีกหน่ึงท าเลทองท่ีสามารถรองรับต่อการขยายตวัของชุมชนเมือง เห็นไดจ้าก
การเพิ่ม ข้ึนของมหาวิทยาลัยทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีตั้ งอยู่บริเวณน้ี โดยการเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาอาจมีกิจกรรมนอกเวลาเรียน ท าใหน้กัศึกษาจ านวนไม่นอ้ย ตอ้งตดัสินใจเลือกหาท่ี
พกัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงสถาบนัเพื่อลดปัญหาเร่ืองเวลา ค่าใช้จ่าย และความไม่ปลอดภยัจากการ
เดินทางท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 สถานการณ์ความรุนแรงในการแข่งขนัของหอพกัเอกชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตนั้นมีสูง จากจ านวนรายช่ือหอพกัเอกชนบริเวณรอบวิทยาเขตรังสิต พ.ศ. 
2556 ท่ีไดถู้กรวบรวมข้ึน พบวา่ มีจ  านวนหอพกัเอกชนอยูก่วา่ 40 แห่ง (ฝ่ายบริการการศึกษาและ
สวสัดิการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2556) และแต่ละแห่งต่างมีขอ้เสนอให้แก่นกัศึกษาท่ีน่าสนใจ
ใกลเ้คียงกนั และะสามารถสร้างความสะดวกในการใชชี้วติและการเดินทางใหแ้ก่นกัศึกษาได ้ 
  ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเลือก
หอพกั เพื่อสร้างความต่างให้กบัธุรกิจบริการหอพกั พบว่า มีนักวิจยัหลายท่านไดใ้ห้ความสนใจ
ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลยัตั้งอยู ่เพื่อให้ไดข้อ้มูลส าคญัใน
การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพหอพกัของมหาวิทยาลยัหรือหอพกัเอกชนเดิมท่ีมีอยู่แลว้หรือ
ก าลงัจะสร้างข้ึน ท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีไดถู้กจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ 
ทางการตลาดบริการท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้หอพกัของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผูใ้ห้บริการเช่าหอพกัจะไดน้ าผลการศึกษาไปท าการปรับปรุงหอพกัและบริการของตนให้
เป็นท่ีพึงพอใจแก่นกัศึกษามากข้ึน 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  

ในการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั กรณีศึกษา
นกัศึกษา มหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการท าการวจิยั ดงั
แสดงในภาพท่ี 1 
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                                  ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม   
                       (Independent Variables)                                                              (Dependent Variable) 
  
    
 

 

 

 

 

           ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

กรอบแนวคิดในการวจิยัน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 
1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาดบริการ (Lovelock et al., 1998) ประกอบดว้ยดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นเวลาและสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจ (Engle, Blackwell and Miniard, 2005) 
 
ทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ 
 ธุรกิจบริการ (Service Industry) แตกต่างจากธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป 
เพราะมีทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Product) และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible 
Product) น าเสนอแก่ตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดท่ีจึงจ าเป็นตอ้งจดัให้มีความแตกต่างไป โดย
อาจเรียกว่าปัจจยัทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) หรือส่วนประสม
การตลาดบริการ 7 ประการ หรือ 7P's (MaGrath, 1986) ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอแก่ตลาด เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการ
และความจ าเป็น และท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจ ในกรณีของธุรกิจบริการหอพกั ผลิตภณัฑ ์
จึงหมายถึงทั้งช่ือเสียงของหอพกั ตวัอาคาร ห้องพกั เฟอร์นิเจอร์ในห้อง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
รวมถึง บริการท่ีทางหอพกัจดัให ้ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์ (สินคา้และบริการ) ท่ีสามารถวดัไดใ้นรูป
ของจ านวนเงิน ในกรณีธุรกิจหอพกั หมายถึง ค่าเช่าห้องพกั ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา ค่าใช้จ่าย

ปัจจยัทางการตลาด  
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์
2) ดา้นราคา 
3) ดา้นเวลาและสถานท่ี 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5) ดา้นบุคลากร 
6) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

การตดัสินใจเลือกหอพกั 
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ส่วนกลาง ค่าบริการต่างๆ ท่ีอาจตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าประกนัห้องพกั เป็น
ตน้ 
 3. สถานท่ี (Place) หมายถึง ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์
ไปสู่ตลาดเป้าหมาย ในส่วนของหอพกัจะหมายถึงท าเลท่ีตั้งหอพกั ซ่ึงอาจตั้งอยู่ใกลส้ถานศึกษา 
การมีพื้นท่ีจอดรถ การคมนาคมท่ีสะดวก และการมีสภาพแวดลอ้ม บริเวณโดยรอบหอพกัท่ีดี 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขอ้มูลเพื่อท าให้เกิดการ
รับรู้ เขา้ใจ จดจ า เกิดทศันคติท่ีดี และก่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือหรือบริโภคข้ึน อาจท าผ่านส่ือ
เพียงส่ือเดียวหรือส่ือหลากหลายประเภทไปพร้อมกนั ในกรณีธุรกิจหอพกัการส่งเสริมการตลาด
อาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น โฆษณาผ่านป้ายประกาศ แผน่พบั ใบปลิว เวบ็ไซต์ หรืออาจมีการให้
ส่วนลด เป็นตน้ 
 5. บุคคล (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ เจา้ของ 
ผูบ้ริหาร พนักงานผู ้ให้บริการในทุกระดับ ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการคัดเลือกอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรม จัดหารางวลัหรือส่ิงจูงใจให้ เพื่อให้พนักงานให้บริการเป็นท่ี
ประทบัใจแก่ให้ลูกคา้ ซ่ึงในกรณีธุรกิจให้บริการหอพกั หมายถึง เจา้ของหอพกั ผูบ้ริหารหรือ
ผูจ้ดัการหอพกั พนกังานดูแลหอพกั พนกังานท าความสะอาดหรือแม่บา้น รวมถึง พนกังานรักษา
ความปลอดภยัของหอพกั เป็นตน้ 
 6. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเ้กิดการบริการท่ีรวดเร็วสามารถสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ ส าหรับธุรกิจให้บริการหอพกั 
อาจหมายถึง การมีระบบในการติดต่อขอเช่าห้องพกั ระบบเตือนเม่ือใกลถึ้งก าหนดช าระค่าบริการ 
และการมีระบบช าระค่าบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง มีระบบในการเขา้ใชบ้ริการพื้นท่ีส่วนกลาง 
เช่น หอ้งฟิตเนส ล็อบบ้ี ห้องประชุมเพื่อให้เกิดการใชง้านพื้นท่ีอยา่งเต็มท่ีและเท่าเทียมกนักบัผูเ้ช่า
ทุกราย  
 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลกัษณะภายนอกท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
รับรู้หรือสัมผสัได้ ซ่ึงจะเป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ อาจหมายถึง ลกัษณะตวั
อาคารหอพกัท่ีมีการออกแบบอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ พื้นท่ีแต่ละชั้นภายในตวัอาคารสูงโปร่ง มีการจดั
แผนผงัทางเดินหรือพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลางและภายในห้องพกัท่ีดี มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทัว่ถึง 
รวมทั้ง มีอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอพกัท่ีทนัสมยั 
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ทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสามารถอธิบายไดด้ว้ย EKB Model หรือ โมเดลแสดง

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Engle, Blackwell and Miniard, 2005) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอน คือ 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) หรือการตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน (Problem Recognition) การตดัสินใจเลือกท่ีจะศึกษาในมหาวิทยาลยัท่ีอยูไ่กล
บา้น และยงัไม่มีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ก่อใหเ้กิดปัญหาค่าใชจ่้ายและเวลา
ท่ีตอ้งเสียไปกบัการเดินทาง นกัศึกษาส่วนหน่ึงจึงตดัสินใจเลือกใช้บริการเช่าหอพกั 
ดังนั้ น ส่ิงแรกท่ีจะดึงดูดผู ้ท่ีไม่ เคยรู้จักหอพักใดๆ มาก่อนให้เข้าไปสอบถาม
รายละเอียด เพิ่มเติม ก็อาจจะเป็นท่ีลกัษณะทางกายภายภายนอกของตวัอาคารหอพกั
นัน่เอง 

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) หลงัจากทราบความตอ้งการและปัญหาท่ี
ตอ้งการแกไ้ขแลว้ เราตอ้งศึกษาขอ้มูล เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้ดีท่ีสุด โดยหาก
จะเลือกใช้ธุรกิจหอพกัเป็นกรณีศึกษา อาจกล่าวไดว้่า เพื่อให้สามารถเช่าหอพกัท่ีพึง
พอใจมากท่ีสุด เราตอ้งศึกษาหารายละเอียดเก่ียวกบัหอพกัจาแหล่งต่างๆ เพื่อน ามา
พิจารณาไปพร้อมกนั โดยแหล่งขอ้มูลนั้นอาจมาจากหน่วยงานในสถาบนัการศึกษา 
เพื่อนร่วมสถาบนั จากญาติผูเ้คยใชบ้ริการ หรือจากส่ือต่างๆ ท่ีแต่ละหอพกัใช ้เป็นตน้ 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) การแสวงหาขอ้มูลเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ อาจท าใหเ้รามีทางเลือกในการตดัสินใจด าเนินงานมากกวา่ 1 ทาง ซ่ึงเราตอ้ง
มาท าการวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ของแต่ละทางเลือกท่ีมี ในกรณีของการตดัสินใจเช่า
หอพกั เราอาจตอ้งตดัสินใจเลือกหอพกัหน่ึงเดียวจากหลายปัจจยัส าคญั เช่น เลือกท่ีตวั
อาคารภายนอกมีความใหม่ สะอาด สวยงาม ราคาค่าเช่าท่ีไม่สูงจนเกินไป ท าเลท่ีตั้งท่ี
ใกลม้หาวทิยาลยั และหอพกันั้นใหบ้ริการต่างๆ ไดอ้ยา่งท่ีเราตอ้งการ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือเราไดท้  าการประเมินผลแต่ละทางเลือกอยา่ง
ละเอียดถ่ีถว้นแลว้ เราตอ้งมาท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากเหตุผลท่ีมี เพื่อ
การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จากการตดัสินใจเช่าหอพกั นกัศึกษาแต่ละคน
อาจมีหอพกัท่ีชอบและเป็นทางเลือกมากกว่า 1 ซ่ึงสุดท้ายแล้วเพื่อไม่ให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดหรือผดิหวงัก็ควรจะท าการตดัสินใจจากขอ้มูลต่างๆใหดี้ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) เม่ือตดัสินใจซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑ์
นั้นแลว้ จะรับรู้ไดถึ้งความพึงพอใจหรือไม่พอใจภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงในส่วนของธุรกิจ
ให้เช่าหอพกัเช่นกัน การท่ีมีพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าหอพกัมาคอยดูแลหรือ
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สอบถามปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนก็เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาให้กบัผูเ้ช่าและสามารถท าให้
ผูป้ระกอบการปรับปรุงธุรกิจใหท่ี้ดีข้ึนต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ี คือ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต ท่ีใช้บริการห้องเช่า ทั้งในรูปแบบของ หอพกั แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ และคอนโดมิเนียม 
บริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยัในปัจจุบนั โดยใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 420 คน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

ซ่ึงใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเชิงเน้ือหา (Content validity) และให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ข แบบสอบถามหลงั
แกไ้ขไดถู้กน าไปทดสอบเบ้ืองตน้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง 30 ราย เพื่อน ามาหาค่าความเช่ือถือ 
(Reliability) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient of Alpha) ของ Cronbach ผลการ
ทดสอบ พบว่า แบบสอบถามมีค่าอลัฟาสัมประสิทธ์ิท่ีได้เท่ากบั 0.954 แสดงว่า แบบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือส าหรับการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Hair et al., 1998) 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ̅)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ดว้ยวธีิ Enter และก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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สรุปผลการวจัิย 
จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 420 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (53.8%) มีอายุระหวา่ง 21 

– 23 ปี (69%) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 (51.7%) มีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง (39.8%) รายรับ
เฉล่ียต่อเดือน (รวมค่าหอพกั) อยูใ่นช่วง 10,001 – 15,000 บาท (36.3%) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการหอพกัของนักศึกษา 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหอพกัในด้านต่างๆ ท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ดังน้ี 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาพกัอยู่หอพกัเดิมนานกว่า 1 ปี (40.7%) มีการตดัสินใจเลือกหอพกัเอง 
(38.8%) ไดรั้บทราบขอ้มูลหอพกัต่างๆ ผา่นคนรู้จกัแนะน า (39.0%) เช่าหอ้งพกัในช่วงราคาระหวา่ง 
6,001-7,000 บาท (37.1%) ส่วนใหญ่มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจดัให้ในห้องพกัไดแ้ก่ โต๊ะ ตู ้เตียง 
(> 90.0%) และมีส่ิงอ านวยความสะดวกของทางหอพกั ไดแ้ก่ กลอ้งวงจรปิด เคร่ืองซกัผา้ และลิฟต ์
(> 70%) 

 การวเิคราะห์ข้อมูลความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลอืกหอพกั 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของปัจจยั
ทางการตลาด 

ปัจจยัทางการตลาด ( X ̅) S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั 

ด้านผลติภณัฑ์ 
1. ขนาดของหอ้งพกั 
2. เฟอร์นิเจอร์ เช่น โตะ๊ ตูเ้ส้ือผา้ เตียง เกา้อ้ี ฯลฯ 
3. ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ ฯลฯ 
4. ระบบรักษาความปลอดภยั เช่น คียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด ฯ  
5. บริการอ่ืน เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ หอ้งฟิตเนส ฯ  

3.75 
3.89 
3.85 
3.74 
3.84 
3.42 

0.627 
0.731 
0.788 
0.842 
0.899 
1.021 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ด้านราคา 
1. ค่าเช่าหอ้งพกั 
2. ไฟฟ้า น ้ าประปา 
3. ค่ารักษาส่วนกลาง เช่น ค่าท าความสะอาด ค่าเก็บขยะ ฯ 
4. ค่าใชบ้ริการโทรศพัทภ์ายในหอ้ง 
5. ค่าประกนัหอ้งพกั 

3.53 
3.80 
3.62 
3.53 
3.22 
3.48 

0.673 
0.824 
0.872 
0.917 
1.075 
0.886 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ด้านเวลาและสถานที ่
1. หอพกัตั้งอยูใ่กลส้ถานศึกษา 
2. หอพกัตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน  

3.78 
4.23 
3.62 

0.690 
0.855 
1.035 

มาก 
มาก 
มาก 
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ปัจจยัทางการตลาด ( X ̅) S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั 
3. การคมนาคมสะดวก 
4. มีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ 
5. สภาพแวดลอ้มบริเวณท่ีตั้งหอพกัเหมาะสม 
6. หอพกัเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

3.79 
3.42 
3.64 
3.98 

0.933 
1.197 
0.953 
0.900 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. โฆษณาผา่นป้ายประกาศ 
2. โฆษณาผา่นแผน่พบั ใบปลิว 
3. โฆษณาผา่นเวบ็ไซตข์องหอพกั 
4. การใหส่้วนลดส าหรับผูใ้ชบ้ริการมานาน 
5. การใหส่้วนลดกรณีไม่ใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกของหอพกั 

3.17 
3.32 
3.12 
3.16 
3.13 
3.13 

0.849 
0.859 
0.923 
1.009 
1.158 
1.187 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ด้านบุคลากร 
1. เจา้ของ/ผูบ้ริหารดูแลเอาใจใส่ผูเ้ช่า 
2. พนกังานดูแลหอพกั มีอธัยาศยัและมารยาทดี 
3. ความน่าเช่ือถือของพนกังานรักษาความปลอดภยัหอพกั  
4. พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
5. พนกังานใหบ้ริการรวดเร็ว 

3.63 
3.62 
3.74 
3.69 
3.53 
3.55 

0.827 
0.966 
0.947 
1.022 
0.946 
1.013 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
1. มีระบบในการติดต่อเช่าหอ้งพกั 
2. มีระบบในการเขา้ใชบ้ริการพ้ืนท่ีส่วนกลาง  
3. มีการแจง้เตือนล่วงหนา้ถึงก าหนดช าระค่าเช่าหอ้ง 
4. มีระบบการช าระค่าบริการท่ีสะดวก 

3.70 
3.73 
3.38 
3.86 
3.84 

0.725 
0.817 
1.117 
0.882 
0.909 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
1. ความสะอาด บริเวณโดยรอบของหอพกั 
2. ตวัอาคารใหม่ สีสนัสดใส 
3. ตวัอาคารมีลกัษณะโปร่ง ไม่มืดทึบ 
4. บริเวณทางเดินภายในแต่ละชั้นกวา้งขวาง 
5. มีระบบไฟส่องสวา่งพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 
6. การตกแต่งหอ้งพกั 

3.82 
3.91 
3.78 
3.81 
3.79 
3.92 
3.72 

0.743 
0.919 
0.880 
0.931 
0.906 
0.879 
0.978 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

  

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษาให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดทุกดา้น
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัรายดา้นสูงสุดใน 3 อนัดบัแรก พบวา่ ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านเวลาและสถานท่ี และดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพท่ีนักศึกษาให้ความส าคญั คือ ระบบไฟส่องสว่างท่ีพอเพียง 
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โดยเฉพาะในเวลากลางคืน การรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบหอพกั และอาคารหอพกั ท่ีมี
ลกัษณะโปร่ง ไม่มืดทึบ ปัจจยัดา้นเวลาและสถานท่ี นกัศึกษาให้ความส าคญัในเร่ืองท่ีตั้งท่ีอยู่ใกล้
สถานศึกษา การเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และความสะดวกต่อการคมนาคม และปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์ใหค้วามส าคญักบัขนาดห้องพกั เฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง และระบบรักษาความปลอดภยั
ท่ีดี 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ระหวา่ง
ปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกหอพกั  

ปัจจยัทางการตลาด 
การตดัสินใจเลือกหอพกั           Sig. 

         (p)             B   S.E.                     t 
ค่าคงท่ี  
ปัจจยัทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นเวลาและสถานท่ี 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

.732 
 

.020 

.037 

.235 

.027 

.112 

.159 

.238 

.160 
 

.051 

.042 

.047 

.036 

.041 

.046 

.046 

 
 

.018 

.037 

.239 

.034 

.136 

.170 

.261 

      4.581 
 

        .389 
        .871 
      5.036* 
        .770 

        2.707* 
        3.459* 
        5.149* 

.000 
 

        .698      
        .384  

.000 

.442 

.007 

.001 

.000 
หมายเหตุ : F = 69.522, R = .736, R2 = .542, Adjust R2 = .534, *p < 0.05 

 จาก การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ดงัตารางท่ี 2 พบว่า 
ความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา สามารถอธิบายดว้ยปัจจยัส่วนประสม
การตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านเวลาและสถานท่ี ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
บุคลากร ไดร้้อยละ 53.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (Adjusted R Square เท่ากบั 0.543, : 
F = 69.522 และ sig = 0.000) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 45.8 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
น ามาศึกษา โดยปัจจยัทางการตลาดในด้านท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( = 0.261, t = 5.149)  รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นเวลาและสถานท่ี ( 
= 0.239, t= 5.036) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ( = 0.170, t= 3.459) และปัจจยัดา้นบุคลากร 
( = 0.136, t= 2.707) ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้น
การส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพกัของ
นกัศึกษา ด้านเวลาและสถานท่ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาคริต วุฒิสุขุม (2554) และพรธิดา 
จนัทร์ที และคณะ (2553)โดยนกัศึกษาจะเลือกท่ีพกัใกลม้หาวิทยาลยั  เพราะตอ้งการความสะดวก
ในการเดินทาง ดา้นบุคลากรส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร 
วงษ์เขียว (2555)  ทั้งน้ี เป็นเพราะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษาและพนกังานประจ าหอพกั เช่น 
ความเอาใจใส่ในการให้บริการ อธัยาศยัและมารยาท จะเป็นส่ิงท่ีสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัผูเ้ช่า 
ส าหรับดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร วงษเ์ขียว (2555) พบวา่ ระบบ
การอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการต่างๆ เช่น การติดต่อเช่าห้องพกั การช าระค่าบริการ มีส่วน
ช่วยประหยดัเวลาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร วงษ์
เขียว (2555) พรธิดา จนัทร์ที และคณะ (2553) พบว่า การจดับริเวณภายนอกหอพกัให้สวยงาม 
สะอาด ร่มร่ืน เป็นสัดส่วน ห้องพกัมีอากาศถ่ายเทสะดวก บรรยากาศสบาย รวมทั้ง ขนาดของ
หอ้งพกั (Kilicaslan, 2013) และความใหม่ของอาคาร (Sickle & Roskos, 2013) จะท าให้เป็นท่ีสนใจ
ของนกัศึกษา 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา ดา้นผลิตภณัฑ ์
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัยุทธ์ จูมตะคุ (2551) เพราะหอพกัท่ีนกัศึกษาเลือกพกัส่วนใหญ่อยูใ่น
บริเวณเดียวกนั มีการออกแบบอาคาร  ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ คลา้ยกนั ดา้นราคา สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชยัยุทธ์ จูมตะคุ (2551) เพราะการแข่งขนัในธุรกิจหอพกับริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยั
ค่อนขา้งรุนแรง ท าให้การก าหนดราคาค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา ค่ารักษาส่วนกลางและอ่ืนๆ 
ของแต่ละหอพกัไม่มีความแตกต่างกันมาก อีกทั้ง รายรับเฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษาส่วนใหญ่
ค่อนขา้งสูง ส าหรับดา้นการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร วงษ์เขียว (2555) 
และพรธิดา จนัทร์ที และคณะ (2553) พบวา่ มีผลต่อการเช่าหอพกัรายเดือนของนิสิตระดบัปริญญา
ตรีนอ้ยท่ีสุด  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิย 
 จากผลการวิจยั สรุปวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัในการเลือกหอพกัมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ดา้นเวลาและสถานท่ี และดา้นกระบวนการให้บริการ  
ส าหรับความคิดเห็นในการตดัสินใจเลือกหอพกั พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ
เลือกหอพกัโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการหอพกั 
แมนชัน่ อพาร์ทเมนต ์หรือคอนโดมิเนียม ดงัน้ี  
 ด้านผลิตภณัฑ์ ควรมีการศึกษาขนาดห้องพกั ด้านราคา ควรมีก าหนดราคาค่าเช่าและ
ค่าใชจ่้ายในดา้นสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นและเหมาะกบัรายรับของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นเวลาและสถานท่ี 
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ควรพิจารณาการเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาผา่น
ป้ายโฆษณาและเว็บไซต์ ให้ส่วนลดแก่ผูใ้ช้บริการนาน และส่วนลดกรณีไม่ใช้ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีหอพกัจดัให ้ดา้นบุคลากร ควรใหค้วามส าคญัเร่ืองอธัยาศยัและมารยาทของพนกังาน และ
ควรให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่พนกังาน ดา้นกระบวนการ ควรมีการจดัการเป็นระบบ เช่น มีการแจง้
เตือนเม่ือใกลถึ้งก าหนดช าระค่าเช่า และมีวิธีการช าระค่าเช่าท่ีสะดวก นอกจากนั้น พื้นท่ีส่วนกลาง 
เช่น ห้องฟิตเนส ห้องประชุม ห้องพกัผ่อนหรือห้องนัง่เล่น ควรออกกฎระเบียบปฏิบติัให้ทราบทัว่
กนั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรรักษาตวัอาคารให้มีความใหม่ สะอาด จดัสรรพื้นท่ีใช้สอยท่ีไม่
แออดั 
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ชุมชนควนเนียงกบัการจัดการทุนวฒันธรรมสู่การกระตุ้นเศรษฐกจิชุมชน 
Khuan Niang Community and Cultural Capital Management to Stimulate 

Community Economy 
 

กนกพร  ธานีรัตน์    
หฤทยั  ปัจจยาการกุล    

วชัรี  ไหมเหลก็   
อุทยั  ปริญญาสุทธินันท์  

 

บทคัดย่อ 
        งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการทุนวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อ

เศรษฐกิจของชุมชนควนเนียง ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ใช้การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนาม โดยมีผูใ้ห้ข้อมูลหลัก คือ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีต าบลควนเนียง 

จ านวน 2 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลการวางแผนและการจดัการทุนวฒันธรรมของชุมชน และผูใ้ห้

ขอ้มูลรอง คือ ชาวบา้นในชุมชน จ านวน 10 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลในส่วนของการไดรั้บผลจาก

การจดัการทุนวฒันธรรมของชุมชน ร่วมกบัการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน า

ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานวจิยัดว้ยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 

        ผลการศึกษา พบวา่ ควนเนียงเป็นชุมชนเก่าจึงเป็นแหล่งก าเนิดของศิลปวฒันธรรมซ่ึงลว้นมี

รากเหง้าทั้ งด้านประเพณีและวฒันธรรมท่ีมีการสืบทอดกันมาตั้ งแต่อดีต โดยเฉพาะการเป็น

แหล่งก าเนิดของหนังตะลุงจึงท าให้คนในชุมชนรักและหวงแหนหนังตะลุงเป็นอย่างมาก แต่

ปัจจุบนัเม่ือมีผูสื้บทอดการแสดงหนังตะลุงน้อยลงไปทุกทีจึงท าให้วฒันธรรมท่ีเป็นจุดเด่นของ

ชุมชนเกิดการเส่ือมถอยลงไป จนในเวลาต่อมาจึงเกิดนโยบายการพฒันาชุมชนโดยใช้การจดัการ

ทุนวฒันธรรมมาเป็นแรงส าคญัในการขบัเคล่ือนท่ีจะท าให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชนและ

การสืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมหนงัตะลุงของชุมชนข้ึน โดยการจดัการทุนวฒันธรรมของชุมชน

ดงักล่าวเป็นการดึงเอาวฒันธรรมหนงัตะลุงออกมาให้เป็นเอกลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมของชุมชน ท า

ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมหนงั

ตะลุง อาทิ ผูแ้สดงหนงัตะลุง คนแต่งบทละครหนงัตะลุง ลูกคู่หนงัตะลุง คนแกะหนงัตะลุง และ
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กลุ่มอาชีพท่ีท าเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนงัตะลุง รวมถึงกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ท่ีท าการ

คา้ขายอยูใ่นตลาดควนเนียงดว้ย เหล่าน้ีถือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ีเม่ือ

คนในชุมชนเกิดรายได้ย่อมเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอีกทางหน่ึง ยิ่งไปกว่านั้นการจดัการทุน

วฒันธรรมดงักล่าวยงัถือเป็นการสร้างความสามคัคีให้กบัคนในทอ้งถ่ินในการร่วมกนัสืบสานภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมหนงัตะลุงของชุมชนให้คงอยูต่่อไป ทั้งยงัเป็นการพฒันาชุมชนท่ีสอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนในชุมชนซ่ึงจะก่อให้เกิดเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืในท่ีสุด 

 

ค าส าคัญ: หนงัตะลุง การจดัการทุนวฒันธรรม เศรษฐกิจชุมชน 
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Abstract 
 

The objective of this qualitative study was to investigate cultural capital management 
affecting the economy of Khuan Niang Community, Rattaphum Sub-district, Khuan Niang 
District, Songkhla Province. The data were collected using in-depth interviews, participant and 
non-participant observations. Two primary key informants, the lord mayor and the deputy lord 
mayor of Khuan Niang Sub-district, provided data on planning and management of the 
community’s cultural capital. Ten secondary key informants who were locals provided data on the 
effects of the community cultural capital management on the community. Data were also 
collected from related documents and research reports. All the data were analyzed, synthesized, 
and the results were written using a descriptive analysis method. 
 The results of the study revealed that Khuan Niang is an old community; therefore, it is 
an origin of art and culture that have been passed down from the past, especially it is the place 
where Talung shadow puppetry originated and the puppetry is valued highly by the community. 
However, the number of people who inherit the art of Talung shadow puppetry had decreased 
making the outstanding culture of the community gradually decline. Fortunately, later on, there 
has been development policy employing cultural capital management to stimulate community 
economy and conservation of Talung shadow puppetry making it the community’s identity. As a 
result, there has been cultural tourism that brings income to various groups related to Talung 
shadow puppetry such as puppeteers, storywriters, choruses, puppet makers, groups of musical 
instrument makers, and vendors in Khuan Niang Market. Thus, cultural tourism is seen to 
stimulate community economy, and when people in the community have more income, their 
quality of life improves. Moreover, cultural capital management results in unity among locals 
who jointly inherit the wisdom and culture of Talung shadow puppetry so that it will remain in 
the community. It is development that corresponds with the way of life and culture of local people 
as well as strengthens the community and will eventually make the development sustainable. 
 
Keywords: Talung Shadow Puppetry, Cultural Capital Management, Community Economy 
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บทน า 
       การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินในปัจจุบนั เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้จริญรุ่งเรืองข้ึนในทุกๆดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งสามารถจดัการกบัภาวการณ์ของกระแสโลกาภิวตัน์ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองในการคิด
ตดัสินใจและด าเนินการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความตอ้งการของตนเองและส่วนรวมได ้   
(นิรันดร์ จงวฒิุเวศน์, 2550) การจดัการชุมชนก็ถือเป็นหลกัการพฒันารูปแบบหน่ึงท่ีสามารถพฒันา
และสร้างความเจริญท่ีมากข้ึนให้กบัชุมชน โดยการจดัการชุมชนดงักล่าวเป็นการจดัการในส่วน
ของทุนชุมชนท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทุนทรัพยากรธรรมชาติ เงิน ความรู้ ภูมิปัญญา 
ประเพณี วฒันธรรม และ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชน  
       เน่ืองจากชุมชนเป็นพื้นท่ีท่ีประกอบไปดว้ยมนุษย ์โดยมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ระบบเศรษฐกิจ และสังคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน รวมถึงขอ้จ ากดัทางธรรมชาติท่ีเป็นกฎเกณฑ์และเป็น
หลกัส าหรับการอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน เพื่อให้เกิดการด ารงชีวิตอย่างผาสุกและเสริมสร้างคุณภาพ
แห่งชีวติ การท่ีมนุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นสังคมข้ึนมายอ่มตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก
ของกลุ่มมีระเบียบแบบแผนท่ีควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มให้อยูใ่นขอบเขตท่ีจะอยูร่่วมกนั
อย่างมีความสงบสุข ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มคนน้ีเราเรียกว่า 
“วฒันธรรม” (องัสุมาลี ศรีสุข, 2549) การท่ีชุมชนจะสามารถจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน
ร่วมกนัได้ สมาชิกผูเ้ก่ียวขอ้งควรได้รับการพฒันาทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะและทศันคติท่ีดี โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชนท้องถ่ินด้วย
กิจกรรมต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิวฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ินนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกไวว้างใจและ
เช่ือมั่นระหว่างกัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดการรวมกลุ่มท่ีแน่นเหนียวและเข้าใจว่า
ทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชนท้องถ่ินมีประโยชน์ทั้ งในด้านคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคนตอ้งร่วมกนัจดัการเพื่อใหว้ฒันธรรมของชุมชน ทอ้งถ่ินยงัคง
ด ารงอยู่สืบไป โดยการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนมกัอยู่ในรูปแบบ
พิพิธภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน ยา่นประวติัศาสตร์หรือแหล่งโบราณสถาน การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง
ร่วมกันจะช่วยให้คนในชุมชนท้องถ่ินมองเห็นแนวทางการจัดการท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับวิถี
วฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ินตนและสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งสามารถพึ่งตนเองได้
และพึ่งพาอาศยักนัเองไดท้ั้งในทางความคิด การตดัสินใจและวิธีการปฏิบติัท่ีเกิดผลไดจ้ริง อนัจะ
สามารถก่อให้เกิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชนทอ้งถ่ินร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน (สุกญัญา 
เบาเนิด และวสันต ์เทพสุริยานนท,์ 2555) 
      ในประเทศไทยการจดัการวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากสังคมไทย
เป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เช่น ภาษาและชาติพนัธ์ุท่ีมีความแตกต่างกนัไปตาม
ภูมิภาค ซ่ึงความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันน้ี จ  าเป็นต้องมีนโยบายการจัดการ
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วฒันธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นวฒันธรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดการรักษาและ
การส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนัและประสานสอดคลอ้งกนั รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ เห็นตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ ศกัด์ิศรี ความสามคัคีและ
ความมัน่คงของชาติ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ การจดัการวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตไ้ด้ถือเป็นนโยบาย การจดัการวฒันธรรมในประเทศร่วมภูมิภาคของประเทศไทยแต่ละ
ประเทศจะมีการด าเนินการท่ีสอดรับกับนโยบายด้านอ่ืน ๆ เช่น การคมนาคม เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ, 2551)  
      ชุมชนควนเนียง ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ก็เป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีมีการจดัการ
วฒันธรรมท่ีดี โดยการน าวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอนัได้แก่ หนังตะลุงมาเป็นตวั
ขบัเคล่ือนในการพฒันาชุมชนซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือท าให้เกิดการกระตุน้/พฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน รวมถึงยงัเป็นการร่วมกนัอนุรักษ์วฒันธรรมของคนในชุมชนอีกดว้ย ดว้ยเหตุท่ี
กล่าวมาผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการจดัการวฒันธรรมของคนในชุมชนและผลท่ีเกิดจากการจดัการ
วฒันธรรมเหล่านั้นดว้ย 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

1. แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ 
        ทุนวฒันธรรม บูร์ดิเยอแบ่งแยกย่อยทุนวฒันธรรมเป็นสามรูปแบบ (กฤษณะ ชายหาญ ทอง
แกว้, 2553) คือ 
              - Objectified Form ไดแ้ก่ ทุนวฒันธรรมท่ีอยูใ่นรูปแบบของวตัถุ เช่น หนงัสือ รูปภาพ ซีดี 
ท่ีปัจเจกบุคคลครอบครอง 
               - Institutionalised Form คือ ทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของสถาบนั เช่น คุณภาพ 
ช่ือเสียงของสถาบนั เป็นตน้ 
                - Embodied Form ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นวฒันธรรมของปัจเจกบุคคล เช่น ความสามารถ 
ความรอบรู้ท่ีจะพดูเร่ืองศิลปะ การมีบุคลิกท่ีสง่างาม สามารถวางท่าทางไดอ้ยา่งงดงาม ความหมาย
ของ Embodied Form ท่ีอยูใ่นปัจเจกชนน้ี อาจจะมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าวา่ Habitus ตรงน้ีบูร์ดิ
เยอกล่าววา่ Habitus นั้นเปรียบเสมือนค่าใชส้อย แต่ทุนวฒันธรรมมูลค่าการแลกเปล่ียน ซ่ึงมีระบบ
การศึกษาเพื่อสืบทอด โครงสร้างทางสังคม เพราะระบบการศึกษาน้ีมีความเก่ียวพนักบัทุนทาง
วฒันธรรมนั้นเอง เพราะเด็กท่ีเติบโตมาจากชนชั้นใด เขาก็ผา่นการขดัเกลามาจากชนชั้นนั้น และผล
การขดัเกลาก็ท าใหเ้ขาประกอบอาชีพท่ีสัมพนัธ์กบัชนชั้นนั้นดว้ย 

2. แนวคิดเร่ืองการจัดการทุนชุมชน 
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              การพฒันาชุมชนให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างแต่พื้นฐานในการ
พฒันาจะตอ้งเร่ิมจากชุมชน  คนในชุมชนเป็นผูบ้ริหารจดัการกนัเอง  เพราะคนในชุมชนนั้นๆจะรู้
และเขา้ใจถึงปัญหา  ความตอ้งการ  และทุนต่างๆ  ท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน  คนนอกเป็นเพียงผูช่้วย
ส่งเสริมเท่านั้น  และรากฐานส าคญัท่ีจะน าชุมชนนั้นๆ  ให้กา้วไปสู่ความเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งได้
นั้น  จะตอ้งเร่ิมจากตวัคนในชุมชนก่อน  จะตอ้งเรียนรู้ว่าแต่ละคนในชุมชนมีคุณค่าท่ีต่างกัน
ไป  และทุกคนลว้นมีความสามารถมีภูมิปัญญาเป็นของตนเอง   ในชุมชนนั้นๆก็มีทุนชุมชน  ไม่วา่
จะเป็น  ทุนมนุษย์  ทุนความรู้  ทุนทรัพยากร  ทุนทางวฒันธรรม  ทุนทางสังคม  ทุน
เงินตรา  ฯลฯ  ซ่ึงชุมชนนั้นๆ จะตอ้งคน้หาเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในชุมชนและฝ่าย
ต่างๆ  เพื่อท่ีจะบริหารจดัการทุนชุมชน  ท่ีมีอยูใ่ห้เป็นประโยชน์  มีความเหมาะสมต่อสภาพความ
เป็นอยู่  วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนนั้นๆ  ในชุมชนท่ีมีกระบวนการจัดการทุนชุมชนได้
เหมาะสม  ชุมชนนั้นๆ ก็จะกลายเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้  เพราะเรียนรู้ท่ีจะ
จดัการทุนในชุมชนท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาสร้างเป็นงาน  อาชีพต่างๆ  และยงัสามารถลดการพึ่งพาจาก
ภายนอก  ท าใหชุ้มชนอยูไ่ดโ้ดยตอ้งพึ่งพาภายนอก  ชุมชนก็จะกลายเป็นชุมชนท่ีย ัง่ยนื 

3. แนวคิดเร่ืองเศรษฐกจิชุมชน 
        เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภค  
การจ าหน่ายจ่ายแจกท่ีคนในทอ้งถ่ินชุมชนไดมี้ส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับประโยชน์ของประชาชน 
และร่วมกนัเป็นเจา้ของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจากศกัยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน 
หรือทุนในชุมชน อาทิวฒันธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรท่ีมีอยู ่
        เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะส าคญัคือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการอยูร่อดของครอบครัวต่อความพอเพียง 
และต่อความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเป็นตวัของตวัเอง มีพลวตั 
และสามารถท่ีจะอยูร่อดดว้ยตวัเองได ้พฒันาเคียงคู่ไปกบัพฒันาการของระบบทุนนิยม 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
        เพื่อศึกษาการจดัการทุนวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนควนเนียง ต าบลรัตภูมิ 
อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
         งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ 
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีต าบลควนเนียง จ านวน 2 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลการ
วางแผนและการจดัการทุนวฒันธรรมของชุมชน และผูใ้ห้ขอ้มูลรอง คือ ชาวบา้นในชุมชน จ านวน 
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10 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใหข้อ้มูลในส่วนของการไดรั้บผลจากการจดัการทุนวฒันธรรมของชุมชน ร่วมกบั
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียน
รายงานวจิยัดว้ยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 
 
ผลการวจัิย 
ทุนวฒันธรรมทีใ่กล้เลอืนหาย 
        ควนเนียงเป็นชุมชนเก่าจึงเป็นแหล่งก าเนิดของศิลปวฒันธรรมซ่ึงล้วนมีรากเหง้าทั้ งด้าน
ประเพณีและวฒันธรรมท่ีมีการสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะการเป็นแหล่งก าเนิดศิลปิน
มโนราห์และหนงัตะลุงท่ีมีช่ือเสียงทั้งหนงัพร้อมอศัวิน หนงัหญิงศรีระบาย หนงัเอ้ือมอา้ยหนูนดั 
และหนงัแสงฟ้าตะลุงศิลป์ โดยเฉพาะหนงัอ่ิมเท่ง จิตตภ์กัดี (ศิลปินแห่งชาติ) (ภาพท่ี 1) ซ่ึงสามรถ
แสดงหนงัตะลุงไดเ้ป็นเลิศในทุกบทบาท แต่บทท่ีเล่นไดดี้เป็นพิเศษจนเป็นท่ีติดใจของผูช้มทัว่ไปก็
คือบทไอเ้ท่ง ตวัตลกอมตะของหนงัตะลุง จนไดรั้บการขนานนามจากพระครูวดันาเกตุผูซ่ึ้งติดใจใน
การแสดงบทดงักล่าวของหนงัอ่ิมวา่ “หนงัอ่ิมเท่ง” จนเป็นช่ือท่ีติดปากของคนทัว่ไปแต่นั้นมา 
        เน่ืองจากหนงัตะลุงเป็นวฒันธรรมท่ีอยูคู่่กบัชุมชนควนเนียงมาชา้นาน คนในชุมชนจึงรักและ
หวงแหนการแสดงหนงัตะลุงเป็นอยา่งมาก เห็นไดจ้ากคณะหนงัตะลุงท่ีมีมากกวา่ 30 คณะ ซ่ึงการดู
หนงัตะลุงถือเป็นชีวิตจิตใจของคนควนเนียง โดยเน้ือเร่ืองไปจนถึงตวัละครในหนงัตะลุงเกิดข้ึน
จากภูมิปัญญาภายในชุมชนทั้งส้ิน ซ่ึงคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงต่างแตกแขนงอาชีพตาม
ความช านาญในการสร้างตวัหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นคณะผูแ้สดงหนงัตะลุง คนแต่งบทละครหนัง
ตะลุง ลูกคู่หนงัตะลุง หรือคนแกะหนงัตะลุง ทุกอาชีพท่ีกล่าวมานั้นพบไดท่ี้ควนเนียง โดยนยัน้ีทุก
แขนงอาชีพล้วนมีความสัมพนัธ์ต้องพึ่ งพาซ่ึงกันและกันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้คนในชุมชนมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นเสมอมา ดงันั้น หนังตะลุงจึงเป็นเอกลกัษณ์และจุดเด่นของคนควนเนียง
อยา่งแทจ้ริง (นิษฐนญัญ ์เทพสุข และคณะ, 2557) โดยในช่วงปี พ.ศ. 2500-2530 อ าเภอควนเนียง 
จงัหวดัสงขลา มีหนงัตะลุงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่ภาคใตใ้นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัถึง 3 คณะ นัน่คือ 
หนงัอ่ิมเท่ง หนงัเอ้ือมอา้ยหนูนดั และหนงัพร้อมอศัวิน ทั้งน้ีเน่ืองจากต่างคนต่างก็มีเอกลกัษณ์หรือ
ความถนดัในการเล่นท่ีต่างและเหมือนกนั กล่าวคือ มีความต่างในความเหมือนและมีความเหมือน
ในความต่างนัน่เอง ปัจจุบนันายหนงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้มาสามารถเล่นหนงัตะลุงไดอี้กแลว้เน่ืองจาก
ความชราภาพและโรคภยั ท าให้ส่ีในหกเสียชีวิตไปแลว้ เหลือเพียงหนงัอ่ิม จิตตภ์กัดี และหนงัแสง
ฟ้าตะลุงศิลป์เท่านั้น (ณัฐพนธ์ ศรีวิริยะไพบูลย ์และปกรณ์ กาแกว้, 2557) ท าให้วฒันธรรมท่ีเป็น
จุดเด่นของชุมชนเกิดการเส่ือมถอยลงไป จนในเวลาต่อมาจึงเกิดนโยบายการพฒันาชุมชนโดยใช้
การจดัการวฒันธรรมมาเป็นแรงส าคญัในการขบัเคล่ือนให้เกิดความเจริญกา้วหน้าท่ีมากข้ึนของ
ชุมชน 
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ภาพที ่1 นายอิม่ จติต์ภักด ี

ก้าวแห่งการจัดการทุนวฒันธรรม 
    หลงัจากชุมชนควนเนียงประสบกบัภาวการณ์ท่ีวฒันธรรมของชุมชนค่อยๆ เส่ือมถอยลงไป ทาง
เทศบาลต าบลควนเนียงจึงได้คิดนโยบายเก่ียวกบัการดึงเอาเอกลกัษณ์แห่งวฒันธรรมหนังตะลุง
ออกมาเป็นจุดเด่นของชุมชนให้เป็นรูปธรรม โดยเร่ิมจากการหล่อองค์ฤๅษีควนเนียง (ภาพท่ี 2) ท่ี
ลานวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชนควนเนียง โดยมีความเช่ือเก่ียวกบัฤๅษีดงักล่าววา่เป็นทั้งผูท่ี้มีความ
เมตตาสูงและอาวุโส จึงเป็นผูท่ี้ไร้ซ่ึงทุกขโรคและโรคภยั พร้อมทั้งมีปัญญาญาณเป็นครูของฤา
ทั้งหลาย เป็นผูมี้อ  านาจแมก้ระทัง่พระราหูยงัให้ความเคารพเป็นครู ดว้ยเหตุน้ีศาสตร์แห่งการแสดง
หนงัตะลุงจึงยกใหอ้งคฤ์ๅษีเป็นครูและคนในชุมชนลว้นแต่มีความเล่ือมใสศรัทธาในความศกัด์ิสิทธ์ิ
ของฤๅษี โดยในวนัท่ีหล่อองค์ฤๅษีนั้นคนในชุมชนก็ไดม้าร่วมสักการะเป็นจ านวนมาก รวมทั้งคน
ในชุมชนใกลเ้คียงหรือคนท่ีเดินทางมาจากต่างจงัหวดัก็มาร่วมพิธีกรรมดงักล่าวดว้ย โดยเช่ือวา่จะ
เสริมสิริมงคลใหแ้ก่ตนเองและเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนอีกดว้ย 
 

 
ภาพที ่2 ฤๅษีควนเนียง 

 
      จากการท่ีได้สร้างองค์ฤๅษีควนเนียง ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ ท่ีท าให้รู้ได้ว่าชุมชนควนเนียงมี
วฒันธรรมหนงัตะลุง การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจึงไดเ้กิดข้ึน ท าให้ทุกอาชีพตามความช านาญใน
การสร้างตวัหนงัตะลุงไม่ว่าจะเป็นคณะผูแ้สดงหนงัตะลุง คนแต่งบทละครหนังตะลุง ลูกคู่หนัง
ตะลุง คนแกะหนังตะลุง หรือแมแ้ต่กลุ่มอาชีพท่ีท าเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนัง
ตะลุงต่างก็มีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียวดังกล่าว เช่น การท ากลอง ทบั (ภาพท่ี 3) ซ่ึงใน
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ปัจจุบนัมีการใช้เคร่ืองทุ่นแรงเขา้มาช่วยในขั้นตอนของการกลึงรูปและการควา้น จึงท าให้ผลิตได้
เร็วข้ึนและเกิดความเสียหายนอ้ยลง ทั้งน้ีผูสื้บทอดภูมิปัญญาดงักล่าวไดบ้อกไวว้า่การท ากลอง ทบั
เหล่าน้ีเป็นไปเพื่อเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้ล้ียงตนเองควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้อยู่กบั
ชุมชนต่อไป ในส่วนของงานหัตถกรรมท่ีเก่ียวกบัหนังตะลุงโดยเฉพาะของท่ีระลึกก็กลายเป็น
สินคา้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนไดดี้ อาทิ การแกะสลกัรูปตวัหนงัตะลุงบน
แผน่ไม ้(ภาพท่ี 4) ซ่ึงเป็นการประยกุตภู์มิปัญญาดั้งเดิมจากการแกะสลกัรูปตวัหนงัตะลุงบนหนงัววั
เพื่อใชใ้นการเชิดหนงัมาเป็นการแกะสลกัรูปตวัหนงัตะลุงแบบตวันูนลอยตวับนแผน่ไม ้ซ่ึงต่อมา
เม่ือได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังก็เกิดการประยุกต์วิธีการแกะสลักและเพิ่มเติมการลงสีให้ดูมี
ชีวติชีวามากข้ึน โดยในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับของสาธารณะน ามาสู่กระบวนการผลิตจ านวนมากจน
ท าใหเ้กิดเป็นกลุ่มหตัถกรรมของชุมชน 

           
                                   ภาพที ่3 กลอง ทบั                           ภาพที ่4 รูปตวัหนังตะลุงทีแ่กะสลกับนแผ่นไม้ 
 

      เม่ือมีผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาในชุมชนมากข้ึน ศูนยก์ลางแห่งแรกท่ีทุกคนจะพบเห็นนัน่ก็คือ ตลาด
ควนเนียง โดยตลาดควนเนียง (ภาพท่ี 5) เป็นตลาดท่ีมีมากวา่ 70 ปี เดิมท่ีดินของตลาดมีลกัษณะเป็น
ดินทรายโล่งกวา้ง อาคารตลาดเป็นไมเ้ก่า มีพ่อคา้แม่คา้นอ้ยราย บา้งก็ตั้งแผงขายของกบัพื้น บา้งก็
ขายของบนรถเขน็ บา้งก็เปิดเป็นร้านคา้ ซ่ึงเจา้ของตลาดปัจจุบนัไดป้รับปรุงตลาดอยูเ่สมอทั้งอาคาร
ไมห้ลงัเก่าท่ีผุพงัก็ไดร้ื้อถอนแลว้สร้างเป็นอาคารหลงัใหม่ท าจากปูนซีเมนตท่ี์ให้ความคงทนถาวร
มากข้ึน ปัจจุบนัตลาดควนเนียงเปล่ียนแปลงไปทั้งลกัษณะทางกายภาพของตลาด วิถีชีวิตของพ่อคา้
แม่คา้ท่ีมีจ  านวนมากและสินคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน มีทั้งสินคา้อุปโภคและบริโภคให้เลือกจบัจ่าย
ใช้สอย อาทิ ปลากระบอก ปลาท่องเท่ียว น ้ าแข็งขูดท่ีข้ึนช่ือ และสินคา้มือสอง สินคา้สะดวกซ้ือ
ราคา 20 บาท ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของคลาดนดัวนัศุกร์ ดงันั้น ตลาดควนเนียงจึงถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจ
ของชุมชนอีกแห่งหน่ึงแมจ้ะเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัและความเจริญท่ีเขา้มาในชุมชนแต่ก็ยงัคง
เป็นท่ีรู้จกัของชาวบา้นทั้งในและนอกพื้นท่ีเช่นเดิม โดยเฉพาะบรรยากาศภายในตลาดท่ีไม่ไดเ้ป็น
เพียงแหล่งซ้ือขายสินคา้เท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของชาวบา้นและความสัมพนัธ์ท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกนัก็กลายเป็นแหล่งท่ีกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชนท่ีดีอีกแห่งหน่ึงดว้ย 
        อีกงานหน่ึงของชุมชนควนเนียงท่ีสามารถสร้างรายได ้สร้างช่ือเสียง และสร้างความสามคั คี
ใหก้บัคนในชุมชนไดน้ัน่ก็คือ งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ภาพ
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ท่ี 6) ซ่ึงถูกจดัข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2502 และจดัต่อเน่ืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั ถือเป็น
ประเพณีท่ีส าคญัเน่ืองจากชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมงานลว้นแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อในหลวง โดย
ท่ีงานดงักล่าวเป็นงานท่ีจดัข้ึนอย่างยิ่งใหญ่และต่อเน่ืองกนัหลายวนั ท าให้พ่อคา้แม่คา้น าสินคา้
ต่างๆ มาจ าหน่ายใหแ้ก่คนท่ีมาร่วมงาน รวมถึงสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของชุมชนก็ไดน้ ามา
จ าหน่ายในงานน้ีดว้ยเช่นกนั และยงัมีการฉายหนงัตะลุงท่ีข้ึนช่ือของชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง จึง
เป็นงานท่ีช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเน่ืองจากสามารถดึงดูดความสนใจของชาวบา้นทั้งในชุมชน
และนอกชุมชนให้เขา้มาท่องเท่ียวภายในงาน จนสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มพ่อคา้แม่คา้และองค์กร
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                      
                                  ภาพที ่5 ตลาดควนเนียง                      ภาพที ่6 การจ าหน่ายสินค้าในงานเฉลมิฯ 

ปลายทางแห่งการกระตุ้นเศรษฐกจิชุมชน 
     ด้านเศรษฐกจิ 
     จากการท่ีทางชุมชนไดส้ร้างองคฤ์ๅษีควนเนียง ณ ลานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเสมือนประตู่สู่
ชุมชนควนเนียงท่ีมีทั้งการสัญจรทางรถไฟและทางถนน อีกทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์แห่งวฒันธรรม
หนงัตะลุงของคนควนเนียงท าให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมข้ึน ผูค้นในชุมชนใกลเ้คียงหรือ
ชุมชนอ่ืนต่างก็หลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนควนเนียงมากข้ึน กลุ่มอาชีพโดยเฉพาะการแสดง
หนังตะลุงซ่ึงแตกแขนงอาชีพตามความช านาญในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นคนเขียนเน้ือเร่ืองหนัง
ตะลุง ลูกคู่หนงัตะลุง คนแกะหนงัตะลุง หรือคนท่ีท าเคร่ืองดนตรีการแสดงหนงัตะลุงต่างก็มีรายได้
ท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งหตัถกรรมท่ีเก่ียวกบัหนงัตะลุงโดยเฉพาะของท่ีระลึก รวมถึงอาชีพคา้ขายท่ีเกิดข้ึน
ในตลาดควนเนียงก็สามารถท าใหก้ระตุน้เศรษฐกิจชุมชนใหมี้สภาพท่ีคล่องตวัมากข้ึนได ้เม่ือคนใน
ชุมชนมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนก็จะแสดงใหเ้ห็นถึงการมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของคนในชุมชนดว้ย 
     ด้านสังคม 
     จากการท่ีไดมี้นโยบายในการท่ีจะดึงเอาเอกลกัษณ์แห่งวฒันธรรมหนงัตะลุงออกมาเป็นจุดเด่น
ให้เห็นเป็นรูปธรรมข้ึน คนในชุมชนต่างก็ให้ความร่วมมือในการจดัการต่างๆ อาทิเช่น เข้ามา
ช่วยงานวันท่ีหล่อองค์ฤๅษีควนเนียง  รวมถึงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวท่ีมีการจดัแสดงหนงัตะลุงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนควนเนียงและ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของชุมชนซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกนัในการจดังาน
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้มากท่ีสุด ทั้ งน้ีส่ิงท่ีได้จากการจัดการ
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วฒันธรรมนัน่ก็คือ ความสามคัคีท่ีเกิดข้ึนกบัคนในชุมชน การยงัคงรักษาไวซ่ึ้งวิถีดั้งเดิมของคนใน
ชุมชนท่ีเอ้ือเฟ้ือกนัอยูเ่สมอ รวมถึงการร่วมมือกนัในการอนุรักษว์ฒันธรรมท่ีเป็นของคนในชุมชน
เอง 
      ด้านภูมิปัญญาและวฒันธรรม 
      องค์ฤๅษีควนเนียงท่ีถือเป็นเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนท่ีเกิดข้ึน เป็นการจัดการ
วฒันธรรมท่ีสร้างการด ารงอยูใ่ห้กบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัหนงัตะลุง ทั้งการท ากลอง 
ทบั การแกะสลักรูปตวัหนังตะลุงบนแผ่นไม้ และการแสดงหนังตะลุง รวมถึงเป็นการร่วมกัน
อนุรักษสื์บสานวฒันธรรมหนงัตะลุงของคนในชุมชนใหอ้ยูคู่่กบัชุมชนต่อไป 
      กล่าวได้ว่าการจดัการวฒันธรรมโดยการดึงเอาเอกลักษณ์ของวฒันธรรมหนังตะลุงมาเป็น
จุดเด่นใหก้บัชุมชน ท าใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชนมากข้ึน เน่ืองจากสามารถสร้างรายได้
ให้กบักลุ่มอาชีพต่างๆท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมหนงัตะลุง รวมถึงพ่อคา้แม่คา้ท่ีคา้ขายอยู่ในตลาดควน
เนียง ซ่ึงหากคนในชุมชนมีรายไดท่ี้ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีตามไปดว้ย ทั้งน้ีส่ิงส าคญัท่ีสุดนัน่ก็คือ การ
ท่ีคนในชุมชนไดร่้วมมือกนัสืบสานวฒันธรรมของชุมชนใหอ้ยูคู่่กบัชุมชนต่อไปได ้
 
สรุปและอภิปรายผล 
      การพฒันาชุมชนให้เกิดการความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนนั้นตอ้งมาจากการจดัการชุมชนท่ีดีทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ส าหรับชุมชน
ควนเนียงไดมี้การจดัการทุนวฒันธรรมโดยการดึงเอาเอกลกัษณ์ของชุมชนนัน่ก็คือวฒันธรรมหนงั
ตะลุง ออกมาให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผูค้นท่ีเขา้มาท่องเท่ียวภายในชุมชนได้รับรู้ว่าชุมชนแห่งน้ีมี
หนงัตะลุงท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สรินยา อนัมยั (2552) ท่ีระบุวา่ 
การท่ีจะพฒันาชุมชนจะต้องเร่ิมจากฐานวฒันธรรมชุมชนซ่ึงเป็นปราการท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของ
ชาวบา้น เป็นพลงัผลกัดนัการพฒันาชุมชนท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชนสร้างข้ึนมาเอง 
และในแง่วิธีการพฒันา จะตอ้งท าให้ชาวบา้นมีจิตส านึกท่ีแจ่มชดัในวฒันธรรมของเขา ปัญญาชน
ของชาวบ้าน เช่น ผู ้เฒ่า หมอผีของชุมชนอีสาน ชาวบ้านควรร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์
ประวติัศาสตร์วฒันธรรมของชุมชน เพราะส่ิงท่ีชาวบ้านปฏิบัติมาช้านานนั้ น การวิเคราะห์
ประวติัศาสตร์จะช่วยใหร้ื้อฟ้ืนคน้หาไดว้า่ การปฏิบติัและพิธีกรรมมีท่ีมาอยา่งไร ท าให้ชาวบา้นต่ืน
และรับรู้ รู้เอกลกัษณ์และคุณค่าของตวัเอง คน้พบจิตส านึกอิสระของชุมชนและเห็นคุณค่าของการ
รวมตวัเป็นชุมชน โดยทุนทางวฒันธรรมของชุมชนควนเนียงท่ีดึงออกมากระตุน้เศรษฐกิจของ
ชุมชน ไดแ้ก่ วฒันธรรมหนงัตะลุง ทั้งดา้นการแสดง ภูมิปัญญาในการผลิตเคร่ืองดนตรีและสินคา้
หัตถกรรมท่ีเก่ียวกบัหนงัตะลุง ซ่ึงทุนทางวฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นความรู้ ความสามรถของปัจเจก
บุคคลและภายภาคหนา้ทุนทางวฒันธรรมดงักล่าวจะถูกถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นหลงั เพื่อเป็นความรู้ใน
การประกอบอาชีพของคนเหล่านั้นในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทุนทางวฒันธรรม ของ
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ปิแอร์ บูร์ดิเยอ ท่ีระบุวา่  Embodied Form หรือสมรรถนะดา้นวฒันธรรมของปัจเจกบุคคล เช่น 
ความสามารถ ความรอบรู้ เป็นตน้ โดยมีระบบการศึกษาเพื่อสืบทอดโครงสร้างทางสังคม เพราะ
ระบบการศึกษาน้ีมีความเก่ียวพนักบัทุนทางวฒันธรรมนั้นเอง เพราะเด็กท่ีเติบโตมาจากชนชั้นใด 
เขาก็ผ่านการขดัเกลามาจากชนชั้นนั้น และผลการขดัเกลาก็ท าให้เขาประกอบอาชีพท่ีสัมพนัธ์กบั
ชนชั้นนั้นดว้ย 
      เม่ือชุมชนได้มีการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมโดยการหล่อองค์ฤๅษีควนเนียงข้ึนมาให้เป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีตามมาคือท าให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บุษบา สิทธิ
การ และเชิดชาติ หิรัญโร (2550) ท่ีระบุวา่ ในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละประเภทนั้น
ควรตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการให้ชุมชนเจา้ของพื้นท่ีไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม เสมอภาค เท่า
เทียมกันทุกภาคส่วน และการพฒันาการท่องเท่ียวต้องอยู่ภายใต้ขีดความสามารถของชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนั้นควรมี
การก ากบัควบคุม ดูแลคุณภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว พร้อมกนัน้ีควรส่งเสริมการบริหารและ
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวเขา้กบัวิถีชีวิตชุมชน เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ ความเขา้ใจอนัดีระหว่างชุมชนและนักท่องเท่ียว เกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ินและส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ท่ีมีการบูรณาการวฒันธรรม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนแก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
ประเทศ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการทุนวฒันธรรมภายในชุมชนควนเนียง โดย
การน าวฒันธรรมหนังตะลุงท่ีถือว่าเป็นวฒันธรรมท่ีโดดเด่นและมีความสัมพนัธ์กับคนภายใน
ชุมชนมากท่ีสุดมาบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์กบัคนในชุมชน โดยการน าวฒันธรรมดงักล่าวมา
เป็นตวักระตุน้เศรษฐกิจภายในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการทุนชุมชน ท่ีระบุวา่ การ
จดัการทุนของชุมชนนั้นเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในชุมชนและฝ่ายต่างๆ  เพื่อท่ีจะ
บริหารจดัการทุนชุมชน ท่ีมีอยูใ่ห้เป็นประโยชน์  มีความเหมาะสมต่อสภาพความเป็นอยู ่ วิถีชีวิต
ของผูค้นในชุมชนนั้นๆในชุมชนท่ีมีกระบวนการจดัการทุนชุมชนไดเ้หมาะสม  ชุมชนนั้นๆ ก็จะ
กลายเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้  เพราะเรียนรู้ท่ีจะจดัการทุนในชุมชนท่ีมีอยูใ่น
ชุมชนมาสร้างเป็นงาน  อาชีพต่างๆ  และยงัสามารถลดการพึ่งพาจากภายนอก  ท าให้ชุมชนอยูไ่ด้
โดยตอ้งพึ่งพาภายนอก  ชุมชนก็จะกลายเป็นชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
      จากการท่ีชุมชนสามารถท าให้มีผูค้นไปเขา้ท่องเท่ียวภายในชุมชนท่ีมากข้ึนได ้จึงถือเป็นการ
สร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มอาชีพท่ีเก่ียวกบัหนงัตะลุงทั้งคนเขียนเน้ือเร่ืองหนงั ลูกคู่ คนแกะหนงัตะลุง 
และคนท่ีท ากลอง ทบั รวมไปถึงพ่อคา้แม่คา้ท่ีคา้ขายอยู่ในตลาดควนเนียงเนียงก็สามารถท าให้
กระตุน้เศรษฐกิจชุมชนให้มีสภาพท่ีคล่องตวัมากข้ึน เม่ือคนในชุมชนมีรายไดท่ี้ดีก็ท  าให้มีคุณภาพ
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ชีวิตท่ีดีตามข้ึนไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพิราลยั ใช้ประทุม และสุนิภา จัน่แกว้ 
(2550) ท่ีระบุวา่ การพฒันาในประเทศท่ีผา่นมาไดใ้ห้ความส าคญักบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลกั โดยเช่ือวา่หากเศรษฐกิจเติบโตสูงข้ึนระดบัรายไดข้องประชากรของประเทศก็จะเพิ่มข้ึน
ดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหม้าตรฐานการด ารงชีวิตของประชาชนสูงข้ึน แต่ความเจริญทางเศรษฐกิจไม่อาจ
ด ารงอยู่อย่างย ั้งยืนได ้หากไม่ค  านึงถึงการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยตอ้งมีการใช้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์
พร้อมทั้งจดัการ และคุม้ครองระบบนิเวศใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ั้งยนื จากอาชีพทั้งหมดขา้งตน้ถือ
เป็นตวัเศรษฐกิจของชุมชนท่ีมาจากทุนภายในชุมชนและน ามาซ่ึงรายไดท่ี้สามารถท าให้ครอบครัว
ต่างๆด ารงชีพอยูไ่ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ท่ีระบุวา่ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมา
จากศกัยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน อาทิวฒันธรรม ประเพณี สภาพภูมิ
ประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยมีครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของ
สมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการอยูร่อดของครอบครัวต่อความ
พอเพียง และต่อความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
     ผลท่ีเกิดจากการจดัการวฒันธรรมหนงัตะลุงไปเป็นจุดเด่นท่ีเป็นรูปธรรมของชุมชนนัน่ก็คือ การ
ท่ีคนในชุมชนได้ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกับหนังตะลุง ท าให้เกิดการ
อนุรักษ์วฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนไวใ้ห้อยู่กบัชุมชนต่อไป นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างความ
สามคัคีใหก้บัคนในชุมชนในการปฏิบติัตามแผนนโยบายต่างๆของชุมชนอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ กนกพร สุขสาย (2557) ท่ีระบุว่า วฒันธรรมเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าวิถี
ชีวิตท่ีชุมชนและทอ้งถ่ินต่างๆ ไดพ้ฒันาและสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต 
โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุน้ให้คนในชุมชน
ทอ้งถ่ินเกิดความตระหนกั มีความต่ืนตวัและเขา้มามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวฒันธรรมไทย ทั้งท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยม 
และความเป็นไทย ในปัจจุบนัวฒันธรรมทอ้งถ่ินถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย 
เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตท่ีดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วฒันธรรมภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ หากมรดกทางวฒันธรรม ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายกนัใน
พื้นท่ี ไม่ไดรั้บการสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพฒันาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและ
จิตใจท าให้คุณค่าทางมรดกวฒันธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย ในแต่ละพื้นท่ีมีภูมิปัญญา
หลากหลาย ควรท่ีจะไดรั้บการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลงัสืบไป การอนุรักษเ์ป็นหนทางหน่ึงท่ีย ัง่ยืน 
ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชนใหด้ ารงอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
      กล่าวสรุปได้ว่าการจดัการวฒันธรรมของชุมชนควนเนียงโดยการดึงวฒันธรรมหนังตะลุง
ออกมาเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมของชุมชน ท าให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสร้างรายได้
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ใหก้บักลุ่มอาชีพต่างๆท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมหนงัตะลุง รวมถึงกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ท่ีท าการคา้ขายอยูใ่น
ตลาดควนเนียงดว้ย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจอยา่งดีให้กบัชุมชน หากคนในชุมชน
เกิดรายไดก้็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอีกทางหน่ึงให้คนในชุมชนอีกดว้ย ยิ่งไปกว่านั้นยงัถือเป็น
การสร้างความสามคัคีให้กบัคนในทอ้งถ่ินในการร่วมกนัสืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรมหนัง
ตะลุงของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย ทั้งน้ีการจดัการทุนวฒันธรรมเพื่อการกระตุน้เศรษฐกิจ
ดงักล่าวยงัถือเป็นการจดัการท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตและวฒันธรรมของ
คนในชุมชนซ่ึงจะก่อใหเ้กิดเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเผยแพร่ภูมิปัญญาและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัหนังตะลุงให้แก่เยาวชนและชาวบา้นท่ี
สนใจในชุมชนควนเนียง โดยอาจจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
หนงัตะลุงของชุมชนใหอ้ยูคู่่กบัชุมชนต่อไป 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงการจดัการของชุมชนควนเนียงในทุกๆดา้น เพื่อท่ีจะ
ไดเ้ขา้ใจถึงโครงสร้างการพฒันาของชุมชนอยา่งครบถว้น และสามารถน าขอ้มูลดงักล่าว
ไปเป็นตน้แบบในการศึกษาและพฒันาชุมชนอ่ืนๆต่อไป 
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ชุมชนตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี เศรษฐกจิสร้างสรรค์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ กรณีศึกษาโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ  

อ าเภอปราณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
Community Culture of 200 Years Ancient Pranburi Market : A case of the Feasibility Study 

of Ability and Creation for Economic added value Pranburi District, Prachuapkhirikhan 
 

วรีวลัย์  ป่ินชุมพลแสง 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม ชุมชน

ตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี เศรษรกจิสร้างสรรค์ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ มีิุดประสงค์เพื่อศึกษา
พฤตจกรรมการประกอบกจิการธุรกจิ ตน้ทุนและผลตอบแทนของการประกอบกจิการธุรกจิ ความ
เป็นไปไดใ้นการเลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพจ่มทางเศรษรกจิ ความพึงพอใิต่อตลาดเก่าปราณ
บุรีเพื่อเพจ่มศกัยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน กลุ่มประชากรไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกจิประเภทธุรกจิ 7  
สาขา ได้แก่ ธุรกจิเคร่ืองหนัง เคร่ืองประดับสตรี เสืด อผา้สตรี อาหาร ขนม เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
เคร่ืองด่ืม ิ านวนร้านคา้ทัดงหมด 200   ร้าน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบชัดนภูมจ  (Stratified Sampling) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 74 คน โดยสัมภาษณ์เชจงปรจมาณต่อการลงทุนในกจิการ  

ผลการศึกษาพฤตจกรรมการประกอบกจิการธุรกจิ ส่วนใหญ่ด าเนจนธุรกจิประเภทเสืดอผา้
รองลงมาธุรกจิประเภทอาหาร ิบมธัยมศึกษาตอนตน้ สมาชจกตัดงแต่ 1-3 คน ประสบการณ์ทาง
ธุรกจิส่วนใหญ่ 1-5 ปี ตน้ทุนและผลตอบแทนพบวา่ งบลงทุนครัด งแรกของการประกอบธุรกจิสูงสุด
คือ ธุรกจิเสืดอผา้ส าเร็ิรูป 564,370 บาทต่อปี ท ารายไดสู้งสุด เท่ากบั 960,000 บาทต่อปี ตน้ทุนการ
ประกอบกจิการ เท่ากบั 570,040 บาทต่อปี และมีก าไรสูงสุดเท่ากบั 389,960 บาทต่อปี สรุปความ
เป็นไปไดข้องธุรกจิทัดง 7 สาขาไดว้า่ ธุรกจิเคร่ืองด่ืม ไดรั้บิุดคุม้ทุนก่อนธุรกจิอ่ืนๆ ดา้นระยะเวลา
คืนทุน ระยะเวลาสัดนท่ีสุด คือ ธุรกจิขนม คืนทุน 10 เดือนเม่ือเปรียบเทียบกบังบลงทุน ดา้นอตัรา
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) มีการค านวณการเปรียบเทียบก าไรต่องบลงทุน อตัราสูงสุดคือ 
ธุรกจิขนม อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 125.57 ด้านอัตราผลตอบแทนต่อ
ยอดขาย (ROS) อตัราสูงสุดคือ ธุรกจิเคร่ืองประดบัสตรี อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย เท่ากบั ร้อย
ละ 47.19 มูลค่าปัิิุบนัสูงสุดคือ ธุรกจิเสืดอผา้ส าเร็ิรูป เท่ากบั 44,911.30 บาท ธุรกจิท่ีมีดชันีก าไร
สูงสุด คือ ธุรกจิเคร่ืองด่ืม ดชันีก าไรเท่ากบั 1.11 เท่า ธุรกจิท่ีได้รับผลตอบแทนสุทธจสูงสุด คือ 
ธุรกจิเคร่ืองประดับสตรี เท่ากับ ร้อยละ 44.79 ความพึงพอใิของผูป้ระกอบธุรกจิระดับความ
เหมาะสมกบัดา้นความสะดวกต่อการเขา้มาประกอบกจิการธุรกจิในตลาด 200 ปีปราณบุรี สูงท่ีสุด 
ค าส าคัญ: อตัราผลตอบแทน, ตน้ทุน, ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี และมูลค่าเพจ่มทางเศรษรกจิ 
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Abstract 
The study of opportunity and possibility of small and medium enterprises of 200 years 

old market in Pranburi. The creative economy in Prachuapkhirikhan has the purpose to study 
behavior of business operation, cost and returning of business operation, possibility of selection a 
way to get economic added value, satisfaction of Pranburi old market for adding more marketing 
capability to community, villager’s group. The sampling groups are 7 types of business 
entrepreneurs. Those are women clothes, food, dessert, equipment, beverage, leather and women 
ornament. There are all 200 shops sampling by stratified sampling, getting 74 sampling persons 
and quantitative interviewing to business investment. 

The result of behavior of entrepreneurs those mostly are in garment business, the second 
is in food business. They finished secondary school. The 1-3 members mostly experienced in 
business 1-5 years. About cost and business returning, it’s found that firstly and highly budget 
investment was  564,370 Baht of clothe business per year and it could make 960,000 baht per 
year for profit. The cost of running the business was 570040 baht per year and made highest 
profit, 389960 baht per year. In conclusion of the 7 types of business possibility, the beverage 
business got break-even point before the others and shortest in cost returning in 10 months is that 
of dessert business when the comparative estimation was between profit and budget. The 
ornament shops were the highest for rate of returning for sales as 47.19%. the garment shops were 
the highest for the net present values at 44911.30 baht. The beverage shops were the highest of 
profitability index per net investment at 1.11 time of net investment. The ornament shops were 
the highest of interest rate of return to break-even point of present value of net profit at 44.79%. 
the satisfaction of entrepreneurs to ancient market 200 years at Pranburi was the highest for 
convenient to entry in business there. 
Keywords: Add value of economy, Rate of return, Benefit, Cost, Community Culture of Ancient 
Pranburi Market 
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บทน า 
ตลาดเก่าปราณบุรี200  ปี เป็นเมืองเก่าเมืองหน่ึงทางภาคใตข้องอาณาิกัรไทยมาแต่สมยั

โบราณ เป็นเมืองท่ีเกจดขึดนสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี  แต่ไม่ปรากฏหลกัรานแน่ชดัวา่ตัดงขึดน
เม่ือใด เพจ่งปรากฏในกฎหมายตรา 3 ดวง ซ่ึงพระพุทธยอดฟ้าิุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1แห่งกรุง
รัตนโกสจนทร์ ไดโ้ปรดเกลา้ฯใหช้ าระขึดน มีความวา่ สมยัพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระเิา้แผน่ดจน 
สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี มีพระบรมราชโองการสั่งวา่ บรรดาขา้ราชการอยู ่  ณ หวัเมืองปักษ์
ใตฝ่้ายเหนือทัดงปวง ใหถื้อศกัดจนาตามพระราชบญัญตัจศกัดจนา หวัเมืองบญัญตัจไวว้า่ พระปราณบุรี 
เิา้เมืองปราณไดถื้อศกัดจนา 3,000 เป็นเมืองิตัวา ศูภมศัดุ 1298 (พ .ศ. 1919) เมืองปราณบุรี  นบัวา่
เป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึง  เพราะเคยใชเ้ป็นช่ือเมืองประิวบคีรีขนัธ์ มาครัด งหน่ึงและเมืองปราณบุรี
ก็มีมาก่อนเมืองประิวบคีรีขนัธ์  ท่ีท  าการเมืองปราณบุรีแต่เดจมศาลากลางเมือง ตัดงอยูท่ี่บา้นเมืองเก่า 
คือ ต าบลปราณบุรีในปัิิุบนั  ต่อมาในปี พ .ศ . 2449 ไดย้า้ยท่ีท าการไปตัดงท่ีอาคารตึกต าบลปาก
คลองปราณ (ตึกและท่ีดจนรจมน ดา  โดยเฉพาะตวัตึกตัดงอยูร่จมน ดา ขณะนีดตวัตึกถูกกระแสน ด ากดัเป็นคลอง
ไปแลว้ยงัคงอยูแ่ต่ท่ีดจน ซ่ึงปัิิุบนัตกเป็นท่ีราชพสัดุ  ิากนัดนเม่ือวนัท่ี 12 มจถุนายน พ .ศ. 2459 ได้
ยา้ยมาตัดงอยูท่ี่สถานีรถไฟปราณบุรี ดา้นตะวนัออกรจมแม่น ดา ในต าบลเมืองเก่า และปัิิุบนัท่ีวา่การ
อ าเภอปราณบุรีไดย้า้ยมาอยูท่ี่พืดนท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบลเขานอ้ย รจมถนนเพชรเกษม ตัดงแต่วนัท่ี 3 
กุมภาพนัธ์ พ .ศ.  2521ดว้ยความเก่าแก่มีมนตข์ลงั ชุมชนชาวตลาดเก่าปราณบุรี ตัดงใิท่ีิะบอก เล่า
เร่ืองราวความเป็นมา วจถีชีวจต ในบรรยากาศเก่าๆ ท่ีหลงเหลืออยู ่และเป็นการส่งเสรจมการท่องเท่ียว 
ส่งเสรจมรายไดแ้ก่คนในชุมชน ดว้ยการเปจ ด “ตลาดปราณบุรี 200 ปี” เป็นถนนคนเดจน นอกิากิะ
ไดช้มกบัภาพบรรยากาศเก่าๆ แลว้ ยงัได้ิ บัิ่ายใชส้อยสจนคา้และอาหารยอ้นยคุมากมาย ซ่ึงเปจ ด
ตลาดและประชาสัมพนัธ์ครัด งแรก วนัท่ี 14 สจงหาคม พ .ศ . 2553 เป็นตน้มา ค าขวญัปราณบุรี….
ปราณบุรีเมืองเก่า เสาหลกัเมืองคู่บา้น สับปะรดหวานขึดนช่ือ เล่ืองลือทะเลงาม อุทยานสวยล ดา แม่น ดา
ปราณคือชีวจต (สังวร มุ่งดี.  ข้อมูลต าบลปราณบุรี.  องคก์ารบรจหารส่วนต าบลปราณบุรี.  2557.  
http://www.tambonpranburi.go.th) ผูว้จิ ยัิึงสนใิท่ีิะมีความสนใิท่ีิะศึกษา ชุมชนตลาดเก่า 200 
ปีปราณบุรี เศรษรกจิสร้างสรรค์ิ งัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ กรณีศึกษาโอกาสและความเป็นไปไดใ้น
ศกัยภาพและการสร้างมูลค่าเพจ่มทางเศรษรกจิ อ าเภอปราณบุรี ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็นพืดนท่ี
ชุมชนมีสภาพชุมชน  ประวตัจชุมชน วจถีชีวจต ความเก่าของชุมชน ท่ีสามารถสร้างกจิการทางธุรกจิ
ตามถนนคนเดจนตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยน าร้านคา้ท่ีช่วยส่งเสรจมอตัลกัษณ์ของชุมชนมา
เพจ่มบรรยากาศตลาดเก่ากลบัฟืด นคืนสู่ชุมชน เพื่อด าเนจนการสร้างอาชีพเสรจมใหก้บัคนในชุมชน ท า
ใหมี้รายได ้ มีช่ือเสียง และความพึงพอใิในตนเองท่ีเกจดขึดนในชุมชน เพื่อท าใหเ้กจดรายได ้ ซ่ึงิะ
ส่งผลดีต่อชุมชนในทอ้งถจ่น และิงัหวดัไดรั้บการพฒันาโดยรวมต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฤตจกรรมการประกอบกจิการธุรกจิในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 
2.เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการประกอบกจิการธุรกจิในชุมชนตลาดเก่า ปราณ

บุรี 
3. เพื่อประเมจนความเป็นไปไดใ้นการเลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพจ่มทางเศรษรกจิ แก่

ประชาชนผูป้ระกอบธุรกจิในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใิต่อตลาดเก่าปราณบุรีเพื่อเพจ่มศกัยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน 

ขอบเขตของโครงการวจัิย 
ในการศึกษาเร่ือง ศึกษา ชุมชนตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี เศรษรกจิสร้างสรรค์ิ งัหวดั

ประิวบคีรีขนัธ์ กรณีศึกษาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นศกัยภาพและการสร้างมูลค่าเพจ่มทาง
เศรษรกจิ อ าเภอปราณบุรี ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ ตามแนวทางเศรษรกจิสร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนื มี
การก าหนดขอบเขตของการวจิ ยัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการวจิ ยั ดงันีด  

1. ขอบเขตดา้นเนืดอหา 
     เพื่อการศึกษาดา้นพฤตจกรรมการประกอบกจิการธุรกจิในชุมชนตลาดเก่า 200 ปีปราณ

บุรี  ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการประกอบกจิการธุรกจิในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี พร้อม
ทัดงมีการประเมจนความเป็นไปได้ในการเลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพจ่มทางเศรษรกจิแก่ผู ้
ประกอบธุรกจิในชุมชนตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี พร้อมทัดงศึกษาความพึงพอใิต่อตลาดเก่าปราณ
บุรีเพื่อเพจ่มศกัยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน 
     2. ขอบเขตดา้นพืดนท่ี 

     ก าหนดพืดนท่ีบรจ เวณตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ซ่ึงเป็นถนนคนเดจนท่ีมีการเปจ ดกจิการ
ร้านคา้ต่างๆ ทัดงบรจ เวณรจมถนนและบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัท่ีเปจ ดร้านคา้ขึดนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันาชุมชนทอ้งถจ่นใหส้ามารถประกอบธุรกจิในชุมชน ซ่ึงก าหนดพืดนท่ีตลอดซอยเลียบแม่น ดา
ปราณบุรีตลอดทัดงเส้นทางิะมีการเปจ ดร้านคา้ต่างๆ เพื่อรองรับลูกคา้ นกัท่องเท่ียวและคนในชุมชน
มาิบัิ่ายซืดอของทุกวนัเสาร์และอาทจตย ์     

3. ขอบเขตเวลา 
     ในการก าหนดขอบเขตเวลาของการด าเนจนการวจิ ยัก าหนดเวลา 12 เดือน โดยมีแนว

ทางการด าเนจนงานดงันีด     
ระยะเรจ่มตน้ิดัเก็บขอ้มูลเบืดองตน้ทุกตอนตัดงแต่วนัท่ี ตุลาคม – ธนัวาคม 2556 
ระยะการวจเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ มกราคม- มจถุนายน 2557 
ระยะการิดัท าผลการคน้ควา้และรายงานผลการศึกษา กรกฏาคม-กนัยายน 255 7  

      3.4 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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     ในการด าเนจนวจิ ยัเร่ืองนีดิะเป็นการวจิ ยัเชจงส ารวิโดยก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งดงันีด  กลุ่มประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาครัด งนีด  ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มา
ด าเนจนกจิการในชุมชน ทัดงท่ีเป็นคนในชุมชน และประชาชนนอกชุมชนท่ีเขา้มาเปจ ดร้านคา้ในตลาด
ถนนคนเดจน ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ผูป้ระกอบการทัดงหมดอยูร่ะหวา่ง 120 ร้าน แบ่งประเภท
ร้านคา้ออกเป็น 7 สาขา คือธุรกจิอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม เคร่ืองประดบัสตรี เคร่ืองหนงั เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละเสืดอผา้ส าเร็ิรูป ในการศึกษาวจิ ยัครัด งนีด  ไดก้  าหนดประชากร(Population) ท่ีใชใ้น
การศึกษาไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาด าเนจนกจิการในชุมชน โดยงานวจิยัในครัด งนีด ิะส ารวิและ
สัมภาษณ์เชจงลึกเพื่อทราบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนิากการด าเนจนกจิการดา้นบรจการร้านคา้ใน
ชุมชนถนนคนเดจน ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีตามช่วงเวลาท่ีท าการส ารวิในช่วงเปจ ดท าการ คือ ทุก
วนัเสาร์ของสัปดาห์เพื่อท าการส ารวิการผลจตสจนคา้เพื่อการขายในตลาดเก่าปราณบุรี 

ในการด าเนจนการวจิยัเร่ืองนีด มีการอธจบายถึงวจธีการด าเนจนการวจิยัโดยเขียนเป็นรูปแบบ
แผนภาพไดด้งันีด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงรูปแบบเป้าหมายในการด าเนจนการวจิยั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ และหน่วยงานทีน่ าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
ไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวทางการลงทุนของระบบการผลจตและตลาดท่ีมีศกัยภาพ 
1.  ท าให้ทราบตน้ทุนของธุรกจิประกอบการของตลาดเก่าปราณบุรี  200  ปี   อ าเภอปราณ

บุรี ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์  
2. ท าให้ทราบผลตอบแทนของธุรกจิประกอบการของตลาดเก่าปราณบุรี 200  ปี อ าเภอ

ปราณบุรี ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์  
3. ท าใหท้ราบความเป็นไปไดข้องธุรกจิประกอบการของตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ไดอ้งค์

ความรู้เก่ียวกบัแนวทางการลงทุนของระบบการผลจตและตลาดท่ีมีศกัยภาพ 

ชุมชนมีรายไดเ้พจ่มขึดน 
หน่วยงานภาครัรและ
เอกชนมีโอกาสสร้าง
แหล่งหารายไดท่ี้
หลากหลาย 

3 

ศกัยภาพการ
ประกอบธุรกจิ 
ชุมชนตลาดเก่า 
200  ปี ปราณบุรี 
อ าเภอปราณบุรี 

ิงัหวดัประิวบ     
   คีรีขนัธ์  

1 

การสร้าง
มูลค่าเพจ่มทาง
เศรษรกจิชุมชน
ตลาดเก่า 200  ปี 
ปราณบุรี อ าเภอ

ปราณบุรี ิงัหวดั
ประิวบคีรีขนัธ ์

2 

ระบบการ
บรจหารของการ
ด าเนจนงานใน 
ชุมชนตลาดเก่า 
200  ปี ปราณบุรี 
อ าเภอปราณบุรี 
ิงัหวดัประิวบ 

       คีรีขนัธ์  
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4. ท าให้ทราบความพึงพอใิของผูป้ระกอบการในตลาดเก่าปราณบุรี 200  ปี เพื่อพฒันา
ศกัยภาพตลาดใหดึ้งดูดนกัท่องเท่ียว 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 การศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทน โดยใช้วจธีวจเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทน  ซ่ึงเป็นวจธีวจเคราะห์ท่ีมีประสจทธจภาพและสอดคลอ้งกบัความิรจง กล่าวคือเป็นพจิารณา
แนวความคจดเก่ียวกบัค่าใช่ิ่ายและผลตอบแทนของโครงการ  การพจิารณาตดัสจนใิิ่ายเงจนลงทุน
ิ าเป็นตอ้งมีการประเมจนโครงการลงทุนก่อน  เพื่อให้ทราบวา่ควรลงทุนในโครงการนัดน ๆ หรือไม่ 
เพราะเหตุใด หรือในกรณีท่ีมีโครงการลงทุนหลายโครงการอาิไม่สามารถิ่ายลงทุนในโครงการ
ต่าง ๆ ทุกโครงการเน่ืองิากมีเงจนทุนิ ากดัระยะเวลาของการลงทุนนาน  ิึงตอ้งประเมจนโครงการ
เหล่านีด เพื่อเลือกลงทุนโครงการท่ีดีท่ีสุด  การประเมจนการลงทุนมีหลายวจธี  ในการศึกษาครัด งนีด ใช้
วจธีการวจเคราะห์ผลตอบแทนทัดงหมด 6 วจธี โดยแต่ละวจธีมีรายละเอียดดงัต่อไปนีด  

1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาท่ีิะได้
เงจนลงทุนทัดงหมดคืนมา โดยการน ากระแสเงจนสดเขา้รายปีท่ีไดรั้บสะสมไปเร่ือยๆ ตัดงแต่ปีแรก
ินถึงปีท่ีมีเงจนเขา้สะสมเท่ากบัเงจนลงทุนพอดีหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาตดัสจนใิควรเลือก
โครงการท่ีมีะยะเวลาคืนทุนเร็วท่ีสุดเพราะิะท าใหไ้ดรั้บความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดดว้ย 

     ระยะเวลาคืนทุนแบ่งออกเป็น 2 วจธีดงันีด  
      - กรณีกระแสเงจนสดสุทธจในแต่ละปีมีมูลค่าเท่ากนัทุกปี สามารถค านวณไดโ้ดย 
ระยะเวลาคืนทุน (PB)  =     ิ านวนเงจนลงทุนเรจ่มแรก 

   กระแสเงจนสดสุทธจท่ีคาดวา่ิะไดรั้บต่อปี 
      - กรณีมีกระแสเงจนสดสุทธจในแต่ละปีมีมูลค่าไม่เท่ากนั ระยะเวลาในการคืนทุนิะ

พจิารณาิากกระแสเงจนสดสุทธจในแต่ละปีสะสมรวมกนั เรียกว่า กระแสเงจนสดสุทธจสะสมเท่ากบั
ิ านวนเงจนลงทุนเรจ่มแรกในโครงการ 

2.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เป็นการวจเคราะห์โครงการลงทุนโดยการ
เปรียบเทียบเงจนสดลงทุนเรจ่มแรกกบัมูลค่าปัิิุบนัของกระแสเงจนสดสุทธจ มูลค่าปัิิุบนัสุทธจ
บางครัด งเรียกวา่ วจธีคจดลดกระแสเงจนสด (Discounted cash flow method  )คือ ิ านวนผลประโยชน์
สุทธจท่ีไดรั้บตลอดระยะเวลาของโครงการ ซ่ึงอาิมีค่าเป็นลบ เป็นศูนย ์หรือเป็นบวกก็ได ้ขึดนอยูก่บั
ขนาดของมูลค่าปัิิุบนัของผลประโยชน์รวม  (Present Value Benefit: PVB) หกัออกดว้ยมูลค่า
ปัิิุบนัของตน้ทุนรวม (Present Value Cost: PVC) ของโครงการนัดน ซ่ึงเขียนเป็นสมการไดด้งันีด   
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 NPV =  PVB – PVC  
 NPV =   มูลค่าปัิิุบนัของผลตอบแทน – มูลค่าปัิิุบนัของค่าใช้ิ ่าย 

    โดยท่ี  BT   =   ผลประโยชน์ของโครงการท่ีเกจดขึดนในแต่ละปี 
                Ct   =   ตน้ทุนของโครงการปีท่ี t 

     r   =   อตัราคจดลดหรืออตัราดอกเบีดยท่ีเหมาะสม  
    t    =   ระยะเวลาของโครงการ (0, n) 

หลกัการตดัสจนใิ คือ เม่ือ NPV มากกวา่ศูนยห์รือมีค่าเป็นบวก แสดงวา่โครงการนัดนมี
ความเหมาะสมท่ีิะลงทุนได ้กล่าวคือ มูลค่าปัิิุบนัของผลประโยชน์รวมมากกวา่มูลค่าปัิิุบนั
ของตน้ทุนรวม (PVB > PVC) 

ขอ้ิ ากดัการใชมู้ลค่าปัิิุบนั(NPV)  คือ ค่า NPV ท  าใหท้ราบวา่โครงการสามารถให้
ผลตอบแทนมากกวา่ตน้ทุนหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด ขึดนอยูก่บัอตัราดอกเบีดย กล่าวคือ ถา้ใชอ้ตัราคจด
ลดสูง ค่าของ NPV ิะต ่าและถา้ใชอ้ตัราคจดลดต ่า ค่าของ NPV ิะสูง แต่ NPV ไม่สามารถบอกได้
วา่โครงการท่ีก าลงัพจิารณานัดนิะคืนทุนในอตัราเท่าใด 

3. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ในกรณีท่ีตอ้งตดัสจนใิวา่
โครงการลงทุนใดมีประสจทธจภาพมากท่ีสุด อตัราผลตอบแทนิากการลงทุนเป็นวจธีหน่ึงท่ีใชม้าก
ท่ีสุดวจธีหน่ึง ซ่ึงอตัราผลตอบแทนิากการลงทุนเป็นการวดัอตัราผลตอบแทนิากการลงทุนใน
สจนทรัพย ์โดยค านวณก าไรท่ีไดรั้บเทียบกบัิ านวนเงจนท่ีลงทุนไปสามารถค านวณไดต้ามสูตรดงันีด  

อตัราผลตอบแทนิากการลงทุน (ROI)  =  ก าไริากการด าเนจนงาน  
                   สจนทรัพยท่ี์น ามาลงทุน 

อตัราผลตอบแทนิากการลงทุน (ROI) สามารถใชเ้พื่อเปรียบเทียบการท างานของกจิการ 
ถา้อตัราผลตอบแทนิากการลงทุน (ROI) ยจง่สูง แสดงวา่มีการใชส้จนทรัพยก่์อใหเ้กจดรายได ้

4. ดัชนีก าไร((PI) =        มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
    งบลงทุน 

5.  อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย ( ROS)   =  ก าไรเฉลีย่  x 100  
                   ยอดขาย  

6.  อตัราผลตอบแทน  (IRR( โครงการท่ีเป็นท่ียอมรับไดต้ามหลกัเกณฑนี์ด คือ โครงการท่ีมี
มูลค่าปัิิุบนัของผลประโยชน์มากกวา่มูลค่าปัิิุบนัของตน้ทุน  นัน่คือิะยอมรับโครงการเม่ือ 
B/C Ratio  มีค่ามากกวา่ 1   B/C Ratio  มีคุณสมบตัจเหมือน NPV คือค่าของ B/C Ratio ิะแปรผนั
โดยผกผนักบัอตัราส่วนลดท่ีเลือกใช ้ ถา้เลือกอตัราส่วนลดท่ีต ่าลงค่าของ B/C Ratio  กสู็งขึดน
ในทางตรงกนัขา้มเลือกอตัราส่วนลดท่ีสูงค่า B/C Ratio  ต ่าลง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาผูว้จิ ยัไดท้บทวนแนวคจดทฤษฎีิากเอกสาร สามารถสังเคราะห์เป็น
แนวคจดในการวจิ ยัได ้ดงัต่อไปนีด  

            ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
‘ 
 
 
 

ภาพที ่2 ตวัแปรท่ีใชใ้นแนวคจดทางการวจิ ยั 

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัครัด งนีด  เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีมี

ค  าถามแบบปลายปจ ด (Close –ended question) และแบบปลายเปจ ด (Open-ended question) ซ่ึงผูว้จิยั
สร้างขึดนิากการศึกษาเอกสารและงานวจิ ยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามนัดนในหน่ึงชุดแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดงันีด  
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการธุรกจิประเภทธุรกจิ 7 สาขา  

เป็นส่วนท่ี เ ก่ียวกับปัิิัยส่วนบุคคลของผู ้ประกอบธุรกจิประเภทธุรกจิ  7  สาขา
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิประเภทธุรกจิ 7  สาขา 

ขอ้มูลเก่ียวเก่ียวกับการผลจตประเภทธุรกจิ 7 สาขา ิ านวนสมาชจกในครัวเรือนท่ีท าธุรกจิ  7 สาขา ซ่ึง
ค าถามเหล่านีดิะใหผู้ต้อบเลือกไดเ้พียง 1 ขอ้  
ส่วนที ่  2  ข้อมูลเกีย่วกบัต้นทุนและผลตอ บแทนของธุรกจิประเภทธุรกจิ 7 สาขา  

เป็นขอ้มูลค่าใช้ิ ่ายในการลงทุนผลจตประเภทธุรกจิ 7 สาขา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลจต

ประเภทธุรกจิ 7 สาขา และตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร รวมถึงค่าใช้ิ ่ายต่างๆ  ในการผลจตประเภท

ธุรกจิ 7 สาขา โดยคจดเป็นค่าเฉล่ียของแต่ละร้านคา้ธุรกจิ โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขาธุรกจิ 

ส่วนที ่  3  ทศันคติของผู้ประกอบการธุรกจิประเภทธุรกจิ 7 สาขาต่อตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นทศันคตจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อตลาดเก่า สองร้อยปี ปราณบุรี 
เร่ืองผลจตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี โปรโมชัน่ และดา้นการบรจการ 

3. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามท่ีใช้ิ ะมีเคา้โครงทางการศึกษาทางทฤษฎีทางธุรกจิครอบคลุมประเภทธุรกจิ 

7 สาขา เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในพืดนท่ีตลาดเก่าสองร้อยปี ปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี 

1. ตน้ทุนในการประกอบธุรกจิ 
2. รายไดข้องผูป้ระกอบธุรกจิ 

 

1. ผลตอบแทนในการประกอบธุรกจิ 7 สาขา ความ
เป็นไปไดข้องธุรกจิ 6 ดชันี คือ ระยะเวลาคืนทุน ROS 
ROI PI NPV และ IRR  
2. พฤตจกรรมของผูป้ระกอบการในตลาดเก่าปราณบุรี 
3. ความพึงพอใิท่ีมีต่อตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี 
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ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนและตอบแทนและทศันคตจของผูป้ระกอบ
ธุรกจิประเภทประเภทธุรกจิ 7 สาขาท่ีมีต่อตลาดเก่าสองร้อยปี  ปราณบุรี โดยผูว้จิ ยัได้ิ ดัท าตาราง

นดัหมายและไปสัมภาษณ์ ิ านวน 74 ชุด ณ ตลาดเก่าสองร้อยปี ปราณบุรี ในอ าเภอปราณบุรี 
ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ โดยเิาะิงไปท่ีดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อตลาด
เก่าสองร้อยปี ปราณบุรีิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์  ในการวจิ ยัครัด งนีด  ผูว้จิ ยัท  าการสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือ โดยด าเนจนการตามขัดนตอน ดงันีด  

1. ผูว้จิ ยัศึกษาคน้ควา้เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนและผลตอบแทนรวมถึง
ดา้นทศันคตจของผูป้ระกอบธุรกจิประเภทเคร่ืองหนงัท่ีมีต่อตลาดเก่าสองร้อยปี ปราณบุรี ในพืดนท่ี
อ าเภอปราณบุรี ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นตน้ทุน
ผลตอบแทน และทศันคตจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อตลาดเก่าสองร้อยปี ปราณบุรี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม ครอบคลุมเนืดอหาตามนจยามศพัทโ์ดยเฉพาะ โดยขอค าแนะน าิาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  

2. ตรวิสอบความเท่ียงตรงของเนืดอหาของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิ ยัสร้าง
ขึดนใหผู้เ้ช่ียวชาญ ิ านวน 5 ท่านตรวิสอบในรานะผูเ้ช่ียวชาญสาขาวจชาการิดัการ สาชาวจชา
เศรษรศาสตร์และผูมี้ความรู้เร่ืองตลาดเก่าสองร้อยปีปราณบุรี โดยใชสู้ตรในการค านวณดชันีค่า
ความสอดคลอ้ง 
 โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งสามารถสรุปค่าิากการค านวณตามระดบัของผูเ้ชียวชาญ 
ไดแ้ก่ 

รองศาสตราิารยท์ศันีย ์  สจงห์เิรจญ  ต าแหน่งปัิิุบนัคือ อาิารยป์ระิ าสาขาการ1.2 
ิดัการอุตสาหกรรม คณะบรจหารธุรกจิ มหาวจทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสจนทร์ วจทยาเขต
วงัไกลกงัวล ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากบั 0.88 

2.2  ผูช่้วยศาสตราิารยก์าญินา  พนัธ์ุเอ่ียม  ต าแหน่งปัิิุบนัคือ อาิารยป์ระิ า สาขาวจชา
การิดัการอุตสาหกรรม  มหาวจทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสจนทร์ วจทยาเขตวงัไกลกงัวล ค่า
ดชันีความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากบั 0.76 

2.3 อาิารยส์มใิ ศรีเนตร ต าแหน่งปัิิุบนั อาิารยป์ระิ าสาขาวจชาการิดัการ
อุตสาหกรรม มหาวจทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสจนทร์ วจทยาเขตวงัไกลกงัวล ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งมีค่าเท่ากบั 0.84 

2.4  ผูช่้วยศาสตราิารยด์ร. โสรัตน์ มงคลมะไฟ ต าแหน่งปัิิุบนัคือ อาิารยป์ระิ า
สาขาวจชาการิดัการอุตสาหกรรมมหาวจทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสจนทร์ วจทยาเขตวงัไกล
กงัวล ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 
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2.5  อาิารยสุ์ภาพร  เพชรัตน์กลู ต าแหน่งปัิิุบนั คืออาิารยป์ระิ าสาขาวจชาการิดัการ
อุตสาหกรรม  มหาวจทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสจนทร์ วจทยาเขตวงัไกลกงัวล ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งมีค่าเท่ากบั 0.84 

3.น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึดนและไดรั้บการพฒันาตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลอง
ใช ้ (Try Out) กบัผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการ
วจิ ยั โดยส ารวิในพืดนท่ีท่ีท าการวจิ ยัในตลาดเก่าปราณบุรีท่ีไม่ไดถู้กส ารวิในการกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ก าหนดไว ้ิ  านวน 30 คน น าผลท่ีไดไ้ปวจเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ิากแบบสอบถาม
เก่ียวกบัทศันคตจของผูป้ระกอบธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี ิงัหวดั
ประิวบคีรีขนัธ์ โดยวจธีหาค่าสัมประสจทธจ์ แอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดงัต่อไปนีด  ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมจนค่า โดยใชสู้ตรสัมประสจทธจ์  แอล
ฟ่า (บุญเชจด  ภจญโญอนนัตพงษ์   .2545 : 131.)  
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เม่ือ   = ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวดั 
 K = ิ านวนส่วนยอ่ยหรือิ านวนขอ้ค าถามของเคร่ืองมือวดั 
 2

iS  = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วนยอ่ยหรือแต่ละขอ้ 
 2

tS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัดงฉบบัของเคร่ืองมือวดั 
ในด้านความพึงพอใิของตลาดเ ก่ าปราณบุ รีในพืด น ท่ีอ า เภอปราณบุ รี  ิังหวัด

ประิวบคีรีขนัธ์ โดยสรุปผลการวจเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่รายหัวขอ้ ดงัต่อไปนีด  ด้านคุณภาพใน
ตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.70 ดา้นราคาสจนคา้ในตลาดเก่า 200  ปีปราณบุรี  
ดา้นความสะดวกในตลาดเก่า 200   ปี ปราณบุรี  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.50 ดา้นบรรยากาศใน
ตลาดเก่า 200  ปีปราณบุรี  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.72 และดา้นการบรจการในตลาดเก่า 200  ปี 

ปราณบุรี มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.8 0 ส าหรับความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัดงฉบบัมีค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.74 ซ่ึงถือว่าเป็นแบบสอบถามท่ีสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั เพื่อ
ทดสอบผลงานวจิ ยัท่ีพืดนท่ีนกัวจิ ยัก าหนดไวไ้ด ้
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ผลการวจัิย 
เพื่อใหก้ารวจิ ยัเป็นตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิ ยัขอเสนอผลการวจิ ยัขอ้มูลิากการตอบสัมภาษณ์

ของผูป้ระกอบการชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200  ปี ...เศรษรกจิสร้างสรรค์ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ 
กรณีศึกษาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นศกัยภาพและการสร้างมูลค่าเพจ่มทางเศรษรกจิ อ าเภอปราณ

บุรี ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์  ในครัด งนีด  ิากการสัมภาษณ์การประกอบธุรกจิท าใหน้กัวจิ ยัสามารถแบ่ง
การสัมภาษณ์ในระดบัธุรกจิเพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการประกอบการธุรกจิในชุมชนเพื่อสร้าง
มูลค่าเพจ่มให้กบัผูป้ระกอบการชุมชนตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี   แบ่งออกเป็นการวจเคราะห์ดา้นการ
ประกอบการได ้ ดงันีด  

ผลการวจเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกจิประเภทต่างๆ ท่ีตลาดเก่า 
200 ปี อ าเภอปราณบุรี ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ ปี พ  .ศ  .255 6 ิ านวน 74 ร้าน โดยใช้สถจตจค่าเฉล่ีย 
ิ านวนและร้อยละในการประเมจนผล ผลการศึกษาตอนท่ี 1 ภาพรวมขอ้มูลทัว่ไปและพฤตจกรรม
ของผูป้ระกอบการในสาขา 7 สาขาธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี พอสรุปได้ว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญจง 37 คน คจดเป็นร้อยละ 50 และเพศชาย 37 คน คจดเป็นร้อยละ 50 ส่วน
ใหญ่มีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี ิ  านวน 30 คนคจดเป็นร้อยละ 40.50 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ิบมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ิ านวน 22 คน คจดเป็นร้อยละ 29.70 ผูป้ระกอบการมีิ านวนสมาชจกในครัวเรือน โดยส่วน
ใหญ่ท่ีสมาชจกตัดงแต่ 1-3 คน ิ านวน 51 คน คจดเป็นร้อยละ 68.90 ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกจิมี
ประสบการณ์ทางธุรกจิส่วนใหญ่ 1-5 ปี ิ  านวน 45 คน คจดเป็นร้อยละ 60.80 ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นผูป้ระกอบธุรกจิประเภทต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนจนธุรกจิประเภทเสืดอผา้ ิ  านวน 30 คน คจด
เป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาธุรกจิประเภทอาหาร ิ านวน 20 คน คจดเป็นร้อยละ 27.00 ธุรกจิประเภท
ขนม ิ านวน 10 คน คจดเป็นร้อยละ 13.50 ธุรกจิประเภทเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ ิ  านวน 5 คน คจด
เป็นร้อยละ 6.80 ธุรกจิประเภทเคร่ืองประดบัสตรี ิ  านวน 5 คน คจดเป็นร้อยละ 6.80 ธุรกจิประเภท
เคร่ืองหนงั ิ านวน 2 คน คจดเป็นร้อยละ 2.70 และธุรกจิประเภทเคร่ืองด่ืมิ านวน 2 คน คจดเป็นร้อย
ละ 2.70 ตามล าดบั ส าหรับสาเหตุของการเขา้ประกอบธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า เป็นอาชีพดัง่เดจมท่ีท ากนัมานาน ิ านวน 45 คน คจดเป็นร้อยละ 
60.81 

ตอนท่ี 2ิากการประมาณค่าความเป็นไปไดข้องธุรกจิต่างๆ ในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี
ทัดงหมด 7 ธุรกจิิากการสัมภาษณ์และท าการค านวณหาต้นทุน ผลตอบแทน ิุดคุ้มทุน และ
การศึกษาความเป็นไดข้องธุรกจิโดยใชท้ฤษฎีดชันีชีดวดัความเป็นไปไดข้องธุรกจิ ค านวณผลออกมา
ในแต่ละธุรกจิ 6 ดชันีความเป็นไดข้องธุรกจิ คือ ระยะเวลาคืนทุน อตัราผลตอบแทนต่องบลงทุน 
(ROI) อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) มูลค่าปัิิุบนัต ่าสุดท่ีเกจดิุดคุม้ทุน (NPV) ดชันีก าไร 
และอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน (IRR) สามารถสรุป 7 ธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีได้
ดงัต่อไปนีด  
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ตารางที ่1 สรุปความเป็นไปไดข้องธุรกจิ 7 สาขาในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี 

ประเภทธุรกจิ 
จุดคุ้มทุน

(บาท(  
ระยะเวลาคนื

ทุน ROI ROS NPV PI IRR 

1. ธุรกจิขนม 26,610 10 เดือน 125.57% 36.19% 3,335.32 1.05  26.03% 
2. ธุรกจิเคร่ืองประดบั
สตรี 34,073.60 1 ปี 2 เดือน 82.10% 47.19% 1,359.03 1.04  44.79% 
3. ธุรกจิเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ 270,982.64 1 ปี 8 เดือน  60.09% 39.57% 9,465.84 1.05  39.44% 

4. ธุรกจิเคร่ืองด่ืม 11,950.50 1 ปี 1 เดือน  71.45% 27.18% 12,313.34 1.11 30.05% 

5. ธุรกจิอาหาร 709,370 1 ปี 6เดือน  66.42% 38.90% 18,020.22 1.04 23.50% 

6. ธุรกจิเคร่ืองหนงั 506,132 3 ปี 1 เดือน  30.99% 39.69% 2,901.29 1.01 20.36% 
7. ธุรกจิเสืดอผา้
ส าเร็ิรูป 709,200 1 ปี 5เดือน  69.09% 40.62% 44,911.30 1.07 27.10% 

ท่ีมา : ิากการค านวณธุรกจิทัดง 7 สาขาธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี 
  ิากตารางท่ี 1 สรุปความเป็นไปไดข้องธุรกจิทัดง 7 สาขาธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี 
ประเมจนค่าได้ว่า ธุรกจิเคร่ืองด่ืม ได้รับิุดคุม้ทุนก่อนธุรกจิอ่ืนๆ เท่ากบั 11,950.50 รองลงมาคือ 
ธุรกจิขนม ิุดคุม้ทุน เท่ากบั 26,610 บาท การค านวณระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาสัดนท่ีสุด คือ ธุรกจิ
ขนม คืนทุน 10 เดือนเม่ือเปรียบเทียบกบังบลงทุน รองลงมา คือ ธุรกจิเคร่ืองด่ืม คืนทุนภายใน 1 ปี 
1 เดือน  
 อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน  (ROI) มีการค านวณการเปรียบเทียบก าไรต่องบลงทุน 
อตัราสูงสุดคือ ธุรกจิขนม อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน เท่ากบั ร้อยละ 125.57 รองลงมาคือ 
ธุรกจิเคร่ืองประดบัสตรี อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน เท่ากบั ร้อยละ 82.10  
 อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย  (ROS) มีการค านวณการเปรียบเทียบก าไรต่อยอดขาย อตัรา
สูงสุดคือ ธุรกจิเคร่ืองประดบัสตรี อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย เท่ากบั ร้อยละ 47.19 รองลงมาคือ 
ธุรกจิเสืดอผา้ส าเร็ิรูป  อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย เท่ากบั ร้อยละ 40.62  
 มูลค่าปัิิุบนัของก าไรเม่ือเปรียบเทียบกบังบลงทุน ในการเปรียบเทียบก าไรในอนาคตมา
เป็นปีปัิิุบนั ิากการค านวณธุรกจิท่ีมีมูลค่าสูงสุดคือ ธุรกจิเสืดอผา้ส าเร็ิรูป มูลค่าปัิิุบนัเท่ากบั 
44,911.30 บาท รองลงมาคือ ธุรกจิอาหาร มูลค่าปัิิุบนัเท่ากบั 18,020.22 บาท  
 การค านวณดชันีก าไร เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าปัิิุบนัของก าไรสะสมกบังบลงทุน ธุรกจิท่ีมี
ดชันีก าไรสูงสุด คือ ธุรกจิเคร่ืองด่ืม ดชันีก าไรเท่ากบั 1.11 เท่าของงบลงทุน รองลงมาคือ ธุรกจิ
เสืดอผา้ส าเร็ิรูป ดชันีก าไรเท่ากบั 1.07 เท่าของงบลงทุน การประ เมจนผลตอบแทนสุทธจ  ณ 
ิุดคุม้ทุน หรืออตัราผลตอบแทนต่อการลงทุนเม่ือเปรียบเทียบกระแสเงจนสดสุทธจ ณ ปีปัิิุบนัของ
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ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (Interest rate: IRR) ิากประเมจนทัดง 7 สาขาธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี 
ธุรกจิท่ีไดรั้บผลตอบแทนสุทธจสูงสุด คือ ธุรกจิเคร่ืองประดบัสตรี อตัราผลตอบแทนสุทธจ เท่ากบั 
ร้อยละ 44.79 รองลงมาคือ ธุรกจิเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อตัราผลตอบแทนสุทธจ เท่ากบั ร้อยละ 39.44  

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใิของผูป้ระกอบการธุรกจิประเภทธุรกจิ   สาขาต่อตลาดเก่า  200 ปี 
ปราณบุรี 
ขอ้มูลดา้นความพึงพอใิของผูป้ระกอบการธุรกจิประเภทธุรกจิ 7 สาขาต่อตลาดเก่า 200 ปี ปราณ
บุรีในพืดนท่ีอ าเภอปราณบุรี ิังหวดัประิวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดในอนาคตต่อไป โดยใช้สถจตจค่าเฉล่ีย และร้อยละเพื่อการประเมจนผล โดยพจิารณาความ
คจดเห็นของปัิิยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้รจการเปจ ดการประกอบธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี 

ปัจจยัรวมของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี Mean S.D 
ระดบัความ
เหมาะสม 

ปัิิยัรวมทางดา้นคุณภาพ 3.83 0.44 มาก 

ปัิิยัรวมทางดา้นราคาในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี 3.82 0.36 มาก 

ปัิิยัรวมทางดา้นสะดวกในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี  4.10 0.32 มาก 

ปัิิยัรวมทางดา้นบรรยากาศในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี 3.91 0.40 มาก 

ปัิิยัรวมทางดา้นบรจการในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี 3.91 0.37 มาก 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

1.ทราบพฤตจกรรมการประกอบกจิการธุรกจ ิในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี  พบว่า
ผูป้ระกอบการธุรกจิ 7 สาขาธุรกจิท่ีด าเนจนธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี มีทัดงผูป้ระกอบการ
เพศหญจงและเพศชายสัดส่วนเท่ากัน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ิบมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผูป้ระกอบการมีิ านวนสมาชจกในครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ท่ีสมาชจกตัดงแต่ 1-3 คน ผูป้ระกอบการท่ี
ประกอบธุรกจิมีประสบการณ์ทางธุรกจิส่วนใหญ่ 1-5 ปี ผูป้ระกอบการเป็นผูป้ระกอบธุรกจิ
ประเภทต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนจนธุรกจิประเภทเสืดอผา้ รองลงมาธุรกจิประเภทอาหาร ธุรกจิ
ประเภทขนม ธุรกจิประเภทเคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ธุรกจิประเภทเคร่ืองประดบัสตรี ธุรกจิประเภท
เคร่ืองหนงั และธุรกจิประเภทเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั ท าให้ธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี มีการ
เิรจญเตจบโตเพจ่มิ านวนสาขาธุรกจิมากขึดนอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างเศรษรกจิของชุมชนแบบขยาย 
ทัดงนีด ขึดนอยู่กบัิ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใช้บรจการ ส าหรับสาเหตุของการเขา้ประกอบธุรกจิใน
ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า เป็นอาชีพดัง่เดจมท่ีท ากนัมานาน 
และส่วนใหญ่ใชทุ้นส่วนตวัด าเนจนกจิการ เพื่อสร้างความมัง่คัง่ของกจิการโดยพยายามรักษาระดบั
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เศรษรกจิของตนเองและใชเ้งจนทุนหมุนเวยีนท่ีไดรั้บในแต่ละครัด งท่ีประกอบกจิการน ามาหมุนเวียน
เพื่อใช้ิ ่าย   

2 ทราบศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการประกอบกจิการธุรกจิในชุมชนตลาดเก่า  200 
ปี ปราณบุรี งบลงทุนครัด งแรกของการประกอบธุรกจิสูงสุดคือ ธุรกจิเสืดอผา้ส าเร็ิรูป มีงบลงทุนใน
การด าเนจนกจิการสูงสุด เน่ืองิากความิ าเป็นในการตอ้งสะสมเสืดอผา้ส าเร็ิรูปในแต่ละครัด งของ
การขายเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงความนจยมของเสืดอผา้แต่ละช่วงเวลา ท าใหก้ารลงทุนมีงบเงจนทุน
หมุนเวยีนในการสตอ็กเสืดอผา้มูลค่าสูงเพื่อใหท้างเลือกแก่ลูกคา้ในการเลือกซืดอเสืดอผา้ไดห้ลากหลาย
มากยจ่งขึดน ส่วนระดบัรายไดสู้งสุดในการขายของกจิการด้วยปรจมาณยอดขาย ประกอบกบัระดบั
ราคาขายเหมาะสมต่อการด าเนจนธุรกจิ ตน้ทุนการประกอบกจิการ สูงสุดและมีก าไรผลตอบแทน
สูงสุด ิากการศึกษาท าให้กจิการเสืดอผา้ส าเร็ิรูปมีการแข่งขนักนัสูงมากขึดน รองลงมากจิการธุรกจิ
อาหารท่ีมีงบลงทุน รายได ้ตน้ทุนและผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกนั เน่ืองิากกจิการอาหารนบัเป็น
หวัใิส าคญัของการสร้างความนจยมในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี การสร้างช่ือเสียงและความนจยม
ของอาหารให้เป็นท่ียอมรับท าให้การแข่งขนัการสร้างรานลูกคา้ให้อยากกลบัมาใชบ้รจการในตลาด
เก่า 200 ปี ปราณบุรีอีกครัด ง ท าใหก้จิการเกจดการแข่งขนักนัมากขึดน รองลงมาคือ กจิการธุรกจิเคร่ือง
หนงั ธุรกจิเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ธุรกจิขนม ธุรกจิเคร่ืองด่ืม และธุรกจิเคร่ืองประดบัสตรี ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตามทุกธุรกจิมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเศรษรกจิให้ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีเป็นท่ี
ยอมรับและความนจยมโดยมีธุรกจิต่างๆ ช่วยกนัสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษรกจิ  

3  ทราบการประเมจนความเป็นไปได้ในการเลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพจ่มทาง
เศรษรกจิ แก่ประชาชนผูป้ระกอบธุรกจิในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี  โดยมีการใช้ดชันีชีด วดัความ
เป็นไปได้ของการลงทุนในกจิการอุตสาหกรรมหรือการประกอบธุรกจิ ทัด งหมด 6 ดัชนี ได้แก่ 
ระยะเวลาคืนทุน อตัราผลตอบแทนต่องบลงทุน (ROI) อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) มูลค่า
ปัิิุบนัต ่าสุดท่ีเกจดิุดคุม้ทุน (NPV) ดชันีก าไร และอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน (IRR) สามารถ
สรุป 7 ธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรีไดด้งัต่อไปนีด  ประเมจนค่าได้ว่า ธุรกจิเคร่ืองด่ืม ไดรั้บ
ิุดคุม้ทุนก่อนธุรกจิอ่ืนๆ เน่ืองิากก าไริากการขาย และมีตน้ทุนคงท่ีลงทุนมูลค่านอ้ยประกอบกนั 
ดา้นระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาสัดนท่ีสุด คือ ธุรกจิขนม คืนทุน 10 เดือนเม่ือเปรียบเทียบกบังบ
ลงทุน ถึงแมว้า่กจิการธุรกจิขนม มีก าไริากการขายไดม้ากประกอบกบัการลงทุนเรจ่มตน้ไม่ตอ้งใช้
งบลงทุนมากนัก ท าให้สามารถคืนทุนได้เร็ว ด้านอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) มีการ
ค านวณการเปรียบเทียบก าไรต่องบลงทุน อตัราสูงสุดคือ ธุรกจิขนม อตัราผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน เท่ากบั ร้อยละ 125.57 เปรียบเทียบวา่งบลงทุนเป็น ร้อยละ 100 ไดผ้ลตอบแทนมากกวา่งบท่ี
ลงทุน คือร้อยละ 125.57 สามารถเป็นการประเมจนการคืนทุนเร็วได้ ด้านอตัราผลตอบแทนต่อ
ยอดขาย (ROS) มีการค านวณการเปรียบเทียบก าไรต่อยอดขาย อตัราสูงสุดคือ ธุรกจิเคร่ืองประดบั
สตรี อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย เท่ากบั ร้อยละ 47.19 การรับมาขายไปของกจิการท าให้ไดรั้บ
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ผลตอบแทนต่อยอดขายสูงกวา่กจิการอ่ืนๆ ดา้นมูลค่าปัิิุบนัของก าไรเม่ือเปรียบเทียบกบังบลงทุน 
ในการเปรียบเทียบก าไรในอนาคตมาเป็นปีปัิิุบนั ิากการค านวณธุรกจิท่ีมีมูลค่าสูงสุดคือ ธุรกจิ
เสืดอผา้ส าเร็ิรูป มูลค่าปัิิุบนัเท่ากบั 44,911.30 บาท เม่ือหกังบลงทุน ณ ปีปัิิุบนั การไดก้ าไริาก
กจิการท าให้สามารถไดรั้บมูลค่าผลตอบแทนิากเงจนก าไรท่ีคาดว่าิะไดใ้นอนาคต มาเป็นมูลค่า
ผลตอบแทนในปีปัิิุบนัตามอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบีด ยกู้ยืมเพื่อสร้างกจิการใน
ปัิิุบนั ซ่ึงคจดอตัราอยู่ร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 10 ดา้นการค านวณดชันีก าไร เม่ือเปรียบเทียบมูลค่า
ปัิิุบนัของก าไรสะสมกบังบลงทุน ธุรกจิท่ีมีดชันีก าไรสูงสุด คือ ธุรกจิเคร่ืองด่ืม ดชันีก าไรเท่ากบั 
1.11 เท่าของงบลงทุน การประเมจนผลตอบแทนสุทธจ ณ ิุดคุม้ทุน หรืออตัราผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนเม่ือเปรียบเทียบกระแสเงจนสดสุทธจ ณ ปีปัิิุบนัของผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (Interest rate: IRR) 
ิากประเมจนทัดง 7 สาขาธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ธุรกจิท่ีไดรั้บผลตอบแทนสุทธจสูงสุด คือ 
ธุรกจิเคร่ืองประดบัสตรี อตัราผลตอบแทนสุทธจ เท่ากบั ร้อยละ 44.79 โดยสรุปการรายงานผล
การศึกษาของแต่ละธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีนัด น ไม่ได้เปรียบเทียบว่าธุรกจิใดได้
ผลตอบแทนมากกว่าธุรกจิอ่ืนๆ แต่ให้พจิารณาถึงธุรกจิต่างๆ ในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี ว่าทุก
ธุรกจิมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนจนกจิการ และยงัสามารถเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการราย
ใหม่ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการเลือกประกอบกจิการธุรกจิทัดง 7 สาขาธุรกจิ ตามความช านาญ 
ความชอบ ประสบการณ์และปัิิยัท่ีิะเป็นแนวทางในการเลือกประกอบกจิการในตลาดแห่งนีด ได้
อยา่งไม่ตอ้งมีความเส่ียงต่อการขาดทุน ถา้ไดเ้รจ่มตน้กจิการในตลาดแห่งนีด  

4 ทราบความพึงพอใิต่อตลาดเก่าปราณบุรีเพื่อเพจ่มศกัยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน ระดบั
คุณภาพของการใชบ้รจการตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีส่วนใหญ่ิะอยูใ่นระดบัเหมาะสมในเกณฑ์มาก 
ซ่ึงปัิิยัทางการตลาดด้านคุณภาพของการใช้บรจการตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีตามรายการย่อย 
พบวา่ส่วนใหญ่ท่านเห็นวา่ตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีแห่งนีด  มีความเหมา ะสมกบัสจนคา้ประเภทธุรกจิ
ในตลาดฯ ระดบัความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก ผลการวจเคราะห์ภาพรวมทศันคตจทางด้านราคา
สจนคา้ประเภทต่างๆ โดยภาพรวมในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีอยู่ในระดบัความเหมาะสมอยู่ใน
เกณฑ์มาก ซ่ึงมีทศันคตจเก่ียวกบัปัิิยัทางดา้นทศันคตจทางดา้นการตลาดดา้นราคาสจนคา้ประเภท
ต่างๆ โดยภาพรวมในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี ตามรายการยอ่ย ส่วนใหญ่พบวา่ ทศันคตจทางดา้น
การตลาดดา้นราคาสจนคา้ประเภทต่างๆ โดยภาพรวมในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีดา้นสจนคา้ท่ีท่าน
วางขายในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี มีราคาท่ีคุม้ค่ากบัการใชเ้วลาผลจต มีระดบัความเห มาะสมอยูใ่น
เกณฑ์มาก ทศันคตจทางด้านความสะดวกในภาพรวมเพื่อแสดงถึงการให้บรจการตลาดเก่า 200 ปี
ปราณบุรี ในพืดนท่ีอ าเภอปราณบุรี ิงัหวดัประิวบคีรีขนัธ์ มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 
ซ่ึงกรณีท่ีเปรียบเทียบทศันคตจดา้นความสะดวกในการใชบ้รจการในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีรายยอ่ย  
สังเกตได้ิากกรณีแยกตามหัวขอ้ต่างๆ ด้านปัิิยัความสะดวก ส่วนใหญ่พบว่า ด้านท่านได้รับ
ความสะดวกในการวางิ าหน่ายสจนคา้ในตลาดเก่า 200   ปีปราณบุรีแห่งนีด  และหวัขอ้ดา้นสถานท่ี
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ประกอบธุรกจิต่างๆ ของท่านมีท่ีพกัผอ่นมีเพียงพอเหมาะสม มีทศันคตจระดบัความเหมาะสมอยูใ่น
เกณฑ์มาก ผลการวจเคราะห์ภาพรวมทางดา้นบรรยากาศของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี  พบวา่ระดบั
ความพึงพอใิในดา้นบรรยากาศของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี  มีระดบัความพึงพอใิอยูใ่นเกณฑ์
มาก โดยแยกหัวขอ้ตามดา้นบรรยากาศของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี ดงัต่อไปนีด  ส่วนใหญ่พบว่า 
ดา้นลกัษณะการิดัพืดนท่ีภายในตลาดเก่า 200  ปี ปราณบุรีมีความสะอาด โปร่ง โล่ง สบาย  มีระดบั

ความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มากท่ีสุด ผลการวจเคราะห์ภาพรวมทางดา้นบรจการของตลาดเก่า  200 ปี
ปราณบุรี  พบวา่ ระดบัความพึงพอใิในดา้นบรจการของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี  มีระดบัความพึง
พอใิอยูใ่นเกณฑม์าก โดยแยกหวัขอ้ตามดา้นบรจการของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี ดงัต่อไปนีด  ส่วน
ใหญ่พบว่า ด้านท่านมีการให้ขอ้มูลการเก็บรักษาสจนคา้ธุรกจิประเภทธุรกจิต่างๆให้กบัลูกคา้ใน
ตลาดเก่า 200  ปีปราณบุรี  มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก สรุปไดว้่าทัดง  5 ดา้นปัิิยั เม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใิของผูป้ระกอบธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี พบว่ามีระดบั
ความเหมาะสมต่อความพึงพอใิของผูป้ระกอบการธุรกจิในตลาด 200 ปีปราณบุรี ให้ระดบัความ
เหมาะสมกบัดา้นความสะดวกต่อการเขา้มาประกอบกจิการธุรกจิในตลาด 200 ปีปราณบุรี สูงท่ีสุด 
เพราะเป็นปัิิยัส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบธุรกจิมีความสนใิท่ีิะมาประกอบธุรกจิร้านคา้ในตลาด 
200 ปีปราณบุรี 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดแนวทางการปรับกลยทุธ์ต่อการแข่งขนักบัธุรกจิในตลาด
เก่า 200 ปี ปราณบุรีในปัิิุบนั ิากผลการวจิ ยัพบวา่ธุรกจิท่ีควรประกอบธุรกจิในตลาดเก่า 200 ปี 
ปราณบุรีควรเป็นธุรกจิลงทุนไม่สูง คืนทุนเร็วและไดผ้ลก าไรดีไดแ้ก่ ธุรกจิเคร่ืองด่ืมและขนม อีก
ทัดงพฤตจกรรมและความพึงพอใิของผูป้ระกอบการต่อสภาพแวดลอ้ม การอนุรักษรั์กษาความเป็น
ไทยของตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรีช่วยท าใหก้ารประกอบธุรกจิประสบความส าเร็ิถา้ด าเนจนกจิการ
สอดคลอ้งกบัความเป็นไทยของตลาดเก่า เพื่อเกจดผลก าไรสูงสุดในธุรกจิ และรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชน อยา่งไรก็ตามิากขอ้สังเกตของการคืนทุนของธุรกจิในตลาดเก่าฯ ท าให้
ผูป้ระกอบการตอ้งตระหนกัถึงการตัดงราคาสจนคา้ท่ีขายิะตอ้งไม่สูงมากเกจนไป การคืนทุนิะใช้
ระยะเวลาการคืนทุนมากขึดน เพื่อสนองนโยบายของตลาดท่ีเนน้การก าหนดราคาสจนคา้ไม่สูงนกั 
และยงัเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพแก่พืดนท่ีอ่ืนๆ ได ้
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ดัชนีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ทีด่ินจากข้อมูลดาวเทยีม SMMS 
Land Use Indices from SMMS Satellite Data 

 
อุเทน ทองทพิย์ 

พศิมัย จารุจิตติพนัธ์ 
 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวิจยัเชิงประยุกต ์ โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่ง

การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพในลกัษณะของการพฒันาริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ โดย
ใชว้ิธีด าเนินการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในแต่ละช่วงคล่ืน (แบนด์) จ านวน 4 
แบนด์ เพื่อสร้างดชันีภาพสีผสมจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ แบนด์ 1 (ช่วงคล่ืนสีน ้ าเงิน) ความยาวช่วงคล่ืน 0.43-0.52  ไมโครเมตร แบนด์ 2 (ช่วง
คล่ืนสีเขียว) ความยาวช่วงคล่ืน 0.52-0.60 ไมโครเมตร แบนด ์3 (ช่วงคล่ืนสีแดง) ความยาวช่วงคล่ืน 
0.63-0.69 ไมโครเมตร และแบนด์ 4 (ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้) ความยาวช่วงคล่ืน 0.76-0.90 
ไมโครเมตร โดยน าขอ้มูลมา้อ้นทบักนัไดค้ร้ังละ 3 แบนด ์ไม่้ ้ ากนั และท าใหแ้ต่ละแบนด์ท่ีเป็นสี
ขาวด าแทนดว้ยแม่สีบวก 3 สีหลกั คือ สีน ้ าเงิน สีเขียว และสีแดง แสดงดชันีภาพสีผสมดว้ยวิธีการ
เรียงสับเปล่ียนจ านวน 24 ดชันี ไดแ้ก่ 123 124 132 134 142 143 213 214 231 234 241 243 312 314 
321 324 341 342 412 413 421 423 431 และ432 หลงัจากนั้นน าข้อมูลดชันีภาพสีผสมท่ีได้มา
วเิคราะห์เพื่อสร้างดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการแปลตีความขอ้มูล
ดว้ยสายตา และหลกัการพิจารณาการแปลตีความขอ้มูลดาวเทียม ตามมาตรฐานการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 3 ระดบั พบวา่สามารถวิเคราะห์ดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินได ้17 ดชันี 
ไดแ้ก่ ทะเล (M) ถนน (R) ตวัเมืองและย่านการคา้ (U1) นาขา้ว (A1) พืชไร่ (A2) ไมย้ืนตน้ (A3) 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (A9) ป่าไม่ผลดัใบ (F1) ป่าผลดัใบ (F2) ป่าเลน (F3) สนามบิน (U401) 
ท่าเรือ (U404) นิคมอุตสาหกรรม (U501) สนามกอล์ฟ (U602) สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง้ (A903) แม่น ้ า
ล าคลอง (W101) และอ่างเก็บน ้า (W201) 
 
ค าส าคัญ  : ดชันีภาพสีผสม ดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
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Abstract 
This applied research was conducted by employing both methods from a quantitative research and 
a qualitative one in the innovative ways. The research investigates on the satellite data of four 
bands sent from SMMS (Small Multi-Mission Satellite). Each band was analyzed to create color 
composition indices of the East areas of Thailand. The four bands consisted of Band 1 (Blue 
Band) which had a wavelength of between 0.43-0.52 micrometers, Band 2 (Green Band) which 
had a wavelength of between 0.52-0.60 micrometers, Band 3 (Red Band) which had a wavelength 
of between 0.63-0.69 micrometers, and Band 4 (Near Infrared Band) which had a wavelength of 
between 0.76-0.90 micrometers. Then, the satellite data were three-layered overlaid in non-
repeated arrangements. Any band showing grayscale would have been substituted by 3 additive 
primary colors which were blue, green, and red. The arrangements were permutated into 24 
indices: 123, 124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, 231, 234, 241, 243, 312, 314, 321, 324, 341, 342, 
412, 413, 421, 423, 431, and 432. The data of color composition indices was later analyzed in 
order to create the land use indices. The visual interpretation and the 3 levels of land use 
classification were used at this procedure. The result reveals that the land use was classified into 
17 indices: Marine (M), Road (R), City and Commercial Area (U1), Paddy Field (A1), Field Crop 
(A2), Perennial (A3), Aquacultural Land (A9), Evergreen Forest (F1), Deciduous Forest (F2), 
Mangrove Forest (F3), Airport (U401), Harbor (U404), Industrial Estate (U501), Golf Course 
(U602), Shrimp Farm (A903), River and Canal (W101), and Reservoir (W201). 
 
Keywords : Color Composition Index, Land Use Index 
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บทน า 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2554: 3) ไดก้ าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การ

วิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีเนน้ผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ ให้ความส าคญัในการสร้าง
ศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันานวตักรรมและบุคลากรทางการวิจัย เพื่อพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการพึ่งพาตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม รวมทั้งให้ความส าคญักบัการวิจยั
และพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐแ์ละองคค์วามรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์ และวทิยาการอ่ืนๆ เก่ียวกบั
การพฒันาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ้่ึงยุทธศาสตร์การวิจยัน้ีมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัของ
ประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2554: 25-29) 

ส าหรับดาวเทียม SMMS เป็นดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็กท่ีเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความละเอียดจุดภาพ 3030 ตารางเมตร มี
ความเหมาะสมกบัภารกิจดา้นการติดตามสถานการณ์ภยัพิบติั หรือการประเมินคุณลกัษณะ และการ
จ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สนบัสนุนให้ใชข้อ้มูลดาวเทียม SMMS เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร . 
2554: 4-9)  จากการส ารวจการใชง้านขอ้มูลดาวเทียม SMMS โดยผูว้ิจยั ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2556 เพื่อทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของการประยุกตข์อ้มูลดาวเทียมในการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศในพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย จ านวน 37 หน่วยงาน พบว่าประสบปัญหาการใช้ประโยชน์ขอ้มูล
ดาวเทียม SMMS เพื่อใช้ในการจดัการพื้นท่ีและมีความตอ้งการดชันีภาพสีผสม และดชันีการ
จ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของดชันีภาพสีผสม และดชันีการจ าแนกการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยใชข้อ้มูลดาวเทียม SMMS เพื่อการจดัการการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยผูว้ิจยัมุ่ง
ท่ีจะศึกษาวิจยัในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย เน่ืองจากการศึกษาข้อมูลทางกายภาพ
เบ้ืองตน้มีพื้นท่ีหลายรูปแบบและมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของทุกภาคของประเทศ
ไทย ทั้งภูเขา ท่ีราบลูกฟูก ท่ีราบลุ่มและท่ีราบชายฝ่ัง ้่ึงในปัจจุบนัพื้นท่ีน้ีไดรั้บการพฒันาเป็นเขต
อุตสาหกรรมชายฝ่ังทะเลตะวนัออก จึงเป็นภาคท่ีมีความเจริญอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพื้นท่ีมีความ
หลากหลายของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างดชันีภาพสีผสม
และดชันีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS เพื่อรองรับนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 ท่ีมุ่งเนน้การบูรณาการดา้นการวิจยัในการสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพฒันานวตักรรมโดยใชฐ้านความรู้ดา้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน าไปสู่การ
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พฒันาประเทศอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื และมีจุดเนน้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงและภาวะ
ความเส่ียงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเ้ียน 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดก้ระท าวิจยัโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการต่างๆ ้่ึงได้
ออกแบบการวิจยั โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิงระบบ ร่วมกบัหลกัการการท าภาพสีผสม หลกัการ
จ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และหลกัการสร้างและพฒันาดชันี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัดชันีภาพสี
ผสมและดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 กรอบแนวคิด ไดแ้ก่ กรอบท่ีหน่ึง เป็นกรอบแนวคิดการน าเขา้
ขอ้มูล กรอบท่ีสอง เป็นกรอบแนวคิดการประมวลผล และกรอบสุดทา้ย เป็นกรอบแนวคิดผลผลิต 
ดงัภาพประกอบ 1 

 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิด 

1. ทฤษฎีเชิงระบบ 
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) จึงเป็นวิธีการจดัการท่ีผสมผสานหน้าท่ีการจดัการ

กิจกรรม การจดัการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เขา้ดว้ยกนั โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้ (Input) ขั้นตอนประมวลผล (Process) และขั้นตอนผลผลิต (Output) และ
มีขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) (สมคิด บางโม. 2553) ้่ึงเ้อร์โต (Robbins et al. 2006) ไดก้ล่าวถึง
ระบบการบริหารงานคือ ผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารจดัการงานและคน ้่ึงจดัเป็นส่ิงน าเขา้ โดยผา่น
กระบวนการ ในกิจกรรมการวางแผนการจดัองค์การ การน าสั่งการ และการควบคุม ให้สามารถ
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ประสานท างานร่วมกนัไป เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ ้่ึงก็คือการบรรลุถึงเป้าหมายผลส าเร็จต่างๆ ทั้ง
ทางด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ โดยท่ีกระบวนการ
บริหารจดัการ น้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์้่ึงกนัและกนัตลอดเวลา 

2. หลกัการการท าภาพสีผสม 
การท าภาพสีผสม (Color Composition) เป็นการเน้นภาพโดยการเสร้างสีข้ึนมาใหม่จาก

ขอ้มูลหลายช่วงคล่ืน ้่ึงแยกออกไดอี้ก 2 วิธี คือ การท าภาพผสมสีบวก (Additive) และการท าภาพ
ผสมสีลบ (Subtractive) การท าภาพผสมสีบวกใชแ้หล่งก าเนิดแสง 3 สี คือ น ้ าเงิน เขียว และแดงมา
ผสมกนั เช่น ภาพท่ีไดจ้ากการแสดงผลหลายช่วงคล่ืน (Multispectral Viewer) หรือกราฟิกสี การท า
ภาพผสมสีลบสร้างการผสมระหวา่งแม่สี สีน ้ าเงินเขียว (Cyan) ม่วงแดง (Magenta) และเหลือง 
(Yellow) เช่น การพิมพภ์าพสี เป็นตน้ ผลรวมของการผสม สีน ้ าเงิน สีเขียว และสีแดง สีท่ีสามารถ
มองเห็นในภาพผสมสีบวกสามารถน ามาสร้างเป็นพื้นท่ีสามมิติ (Three Dimensional Space) ได ้้่ึง
ประกอบดว้ยค่าความเขม้ของสี ต ่าสุดเป็น 0 และค่าสูงสุดเป็น 1 บางทีเรียกวา่ รูปลูกบาศก์ของสี 
(Color Cube) ส่วนการแสดงภาพสีเทียม (Pseudo Color) เป็นการเนน้ภาพโดยการแทนท่ีระดบัสี
ขาวด าของภาพช่วงคล่ืนเด่ียวดว้ยสีต่าง ๆ เพื่อช่วยแยกความแตกต่างของระดบัสีขาวด าท่ีไม่สามารถ
แบ่งแยกโดยสายตา ระบบประมวลผลขอ้มูลมกัจะก าหนดระดบัความหนาแน่นของสี (Density 
Level) ไวห้ลายระดบั การท าภาพสีเทียมมีประโยชน์ในการเนน้ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาให้มีความเด่นชดั
ข้ึน โดยให้พื้นท่ีท่ีไม่ตอ้งการเป็นสีเดียวกันหมด เพื่อให้แตกต่างจากพื้นท่ีท่ีตอ้งการศึกษา เช่น 
ภาพสีเทียมของภาพอินฟราเรดความร้อนแสดงอุณหภูมิ เป็นตน้ (สมพร สง่าวงศ,์ 2549) 

3. หลกัการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
หลกัการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ้่ึงยอมรับระดบัความถูกตอ้งต ่าสุดของการจ าแนก

การใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (Anderson, et al. 1976) โดยอาศยัหลกัการแปล
ความหมายและวิเคราะห์ขอ้มูลภาพจากดาวเทียมดว้ยสายตา (Visual Interpretation) ไดแ้ก่ ขนาด 
รูปร่าง เน้ือภาพหรือความหยาบละเอียดของภาพ เงาและความสูง สีหรือความเขม้ของสี รูปแบบการ
จดัเรียงตวั ต าแหน่งท่ีตั้ง และความเก่ียวพนัหรือขอ้มูลแวดล้อม นอกจากองค์ประกอบท่ีกล่าว
มาแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาคุณลกัษณะขอ้มูลท่ีไดรั้บจากขอ้มูลดาวเทียมอีก 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการ
สะทอ้นช่วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของวตัถุ ลกัษณะรูปร่างของวตัถุท่ีปรากฏในภาพ และลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงของวตัถุตามช่วงเวลา (อุเทน ทองทิพย,์ 2554) 

4. หลกัการสร้างและพฒันาดชันี 
ส านักส่งเสริม (2548) และเ้กเนสแตม (Segnestam, 2002) อธิบายหลกัการสร้างและ

พฒันาดชันีตอ้งค านึงถึงประเด็นต่างๆ 14 ประเด็น คือ 
 4.1 มีการสร้างดชันีท่ีมาจากกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ท่ีประสบปัญหาและคน้หา

แนวทางแกไ้ข 
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 4.2 มีการสร้างดชันีท่ีมาจากกระบวนการท างาน 
 4.3 มีการสร้างความเขา้ใจให้ตรงประเด็นวา่จะน าดชันีไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองใด เช่น 

การใชข้อ้มูลเพื่อแกปั้ญหา และการก าหนดแนวทางนโยบาย 
 4.4 มีการก าหนดเป้าหมายผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ชดัเจน ไม่้บั้อ้น 
 4.5 มีการสร้างดชันีท่ีง่ายต่อการวดั ต่อความเขา้ใจ ไม่้ ้ า้อ้น 
 4.6 มีกระบวนการสร้างดชันีท่ีครอบคลุม ทุกมิติของการพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ 
 4.7 ชุมชนเป็นผูก้  าหนดสร้างดชันี โดยใชบ้ริบทขอ้มูลสถานการณ์ของชุมชนเป็นฐาน 
 4.8 ใชร้ะบบฐานขอ้มูลเป็นฐาน 
 4.9 หากขอ้มูลไม่เพียงพอ ตอ้งคน้หาขอ้มูลใหม่เพิ่ม หรือหาขอ้มูลอ่ืนมาทดแทน 
 4.10 ควรสะทอ้นส่ิงท่ีอยากวดัใหช้ดัเจนไม่คลุมเครือ 
 4.11 ตอ้งง่ายต่อความเขา้ใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 4.12 ตอ้งง่ายต่อการเก็บ 
 4.13 ค่าของดชันีดอ้งมีความชดัเจน แสดงเป็นตวัเลข อตัราส่วน ร้อยละ จ านวน มีหรือไม่

มีค่าเฉล่ีย 
 4.14 ตอ้งประกอบดว้ยตวัช้ีวดัเหตุ และตวัวดัผล 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อสร้างดชันีภาพสีผสมจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย 
2. เพื่อสร้างดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาค

ตะวนัออกของประเทศไทย 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. น าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ้่ึงประกอบดว้ย 
 1.1 ลกัษณะของขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย มีความ
ละเอียดเชิงพื้นท่ี 3030 ตารางเมตร ต่อ 1 จุดภาพ และมีความกวา้งใน 1 ภาพ ประมาณ 350 กิโลเมตร 
้่ึงขอ้มูลดาวเทียมท่ีใช้ในการวิจยัเป็นขอ้มูลภาพจากดาวเทียมท่ีผ่านการปรับแก้เชิงคล่ืน และการ
ปรับแกเ้ชิงภูมิศาสตร์ในระดบัท่ี 2 โดยใชข้อ้มูลดาวเทียมสีขาวด าในแต่ละช่วงคล่ืน (แบนด์) จ  านวน 4 
แบนด์ ไดแ้ก่ แบนด์ 1 (ช่วงคล่ืนสีน ้ าเงิน : Blue Band) ความยาวช่วงคล่ืน 0.43-0.52  ไมโครเมตร แบนด ์
2 (ช่วงคล่ืนสีเขียว : Green Band)  ความยาวช่วงคล่ืน  0.52-0.60 ไมโครเมตร แบนด์ 3 (ช่วงคล่ืนสีแดง: 
Red Band) ความยาวช่วงคล่ืน 0.63-0.69 ไมโครเมตร และแบนด์ 4 (ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล:้ Near 
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Infrared Band) ความยาวช่วงคล่ืน 0.76-0.90 ไมโครเมตร เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อประมวลผลขอ้มูลดาวเทียม 
 1.2 สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยน าเขา้ขอ้มูลเชิงเลขสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจาก
กรมพฒันาท่ีดินของภาคตะวนัออกแสดงลกัษณะพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง พื้นท่ีเกษตรกรรม 
พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีน ้า และพื้นท่ีเบด็เตล็ด โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 1.3 ลกัษณะเชิงพื้นท่ี ้่ึงน าเขา้ขอ้มูลเชิงเลขขอบเขตการปกครอง เส้นทางน ้ า และเส้นทาง
ถนน จากกระทรวงมหาดไทย 
 2. สร้างดชันีภาพสีผสมจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
ใชข้อ้มูลดาวเทียมสีขาวด าในแต่ละช่วงคล่ืน (แบนด์) จ  านวน 4 แบนด์ ไดแ้ก่ แบนด์ 1  แบนด์ 2  แบนด ์
3  และแบนด์ 4 น ามา้้อนทบักนัไดค้ร้ังละ 3 แบนด์ ไม่้ ้ ากนัดว้ยวิธีการเรียงสับเปล่ียน โดยท าให้แต่
ละแบนด์ท่ีเป็นสีขาวด าแทนดว้ยแม่สีบวก (Additive Primary Color) 3 สีหลกั คือ สีแดง เขียว และน ้ า
เงิน เม่ือน ามา้้อนทบักนัจะไดภ้าพท่ีเป็นภาพสีผสม (Color Composite Image) ปรากฏเป็นสีต่างๆ ้่ึง
เป็นไปตามทฤษฎีสี คือ การ้้อนทบัของแม่สีบวกแต่ละคู่จะให้แม่สีลบ (Subtractive Primary Color) คือ 
สีเหลือง (Yellow) บานเยน็ (Magenta) และฟ้า (Cyan) การผสมขอ้มูลดาวเทียม 3 แบนด์ ให้เป็นภาพสี
ผสมนั้น มีวตัถุประสงค์ตามขอ้มูลดาวเทียมสีผสมเท็จมาตรฐาน (Standard False Color Composite) ท่ี
การผสมสีใหพ้ืชพรรณปรากฏเป็นสีแดง โดยมีหลกัการแทนขอ้มูลดาวเทียมท่ีบนัทึกในช่วงคล่ืนสีเขียว
ดว้ยสีน ้ าเงินขอ้มูลดาวเทียมท่ีบนัทึกในช่วงคล่ืนสีแดงแทนด้วยสีเขียว และขอ้มูลดาวเทียมท่ีบนัทึก
ในช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ แทนด้วยสีแดง และเม่ือค านวณจ านวนดชันีภาพสีผสมด้วยวิธีการเรียง
สับเปล่ียน พร้อมทั้งอธิบายลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระดบั 1 ทางดา้นการเกษตร แหล่งชุมชน 
สาธารณูปโภค แหล่งน ้ า พื้นท่ีท าเหมืองแร่ และพื้นท่ีป่าไม ้ด้วยความเขม้ของสีและสี แล้วน าเสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบภาพและความเรียง 
 3. สร้างดัชนีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการแปลตีความขอ้มูลดว้ยสายตา ้่ึงประกอบดว้ย 
 3.1 หลกัในการแปลตีความ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดควรด าเนินงานตามล าดบั โดย
แปลตีความจากส่ิงท่ีเห็นชดัเจน เขา้ใจและวินิจฉัยง่ายท่ีสุดไปหายากท่ีสุด (Easy to Difficulty) แปล
ตีความจากส่ิงท่ีคุน้เคยและพบเห็นในชีวิตประจ าวนัหรือส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วั แปลตีความจากเร่ืองทัว่ๆ ไป 
เป็นกลุ่มใหญ่ แลว้จึงพิจารณาแยกรายละเอียดในแต่ละประเภท แปลตีความเรียงล าดบัเป็นระบบให้ครบ
วงจร (Compete Cycle) เป็นแต่ละประเภท ไม่ควรสลบัไปสลบัมาปะปนกนั และแปลตีความโดยใช้
ปัจจยัหรือขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (Data Associative) 
 3.2 ปัจจยัในการพิจารณาแปลตีความ คือ ขนาด รูปร่าง เน้ือภาพหรือความหยาบละเอียด
ของภาพ เงาและความสูง สีหรือความเขม้ของสี รูปแบบการจดัเรียงตวั ต าแหน่งท่ีตั้ง และความ
เก่ียวพนัหรือขอ้มูลแวดลอ้ม้่ึงวตัถุบางอยา่งมีความเก่ียวพนักบัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ   
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 3.3 เกณฑ์การสร้างดชันีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ใน
พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ใช้เกณฑ์จากระดบัการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูล
ดาวเทียมของแอนเดอร์สัน และคณะ (Anderson, et al. 1976) และใช้ระบบการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน (Land Use Classification System) ตามมาตรฐานการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
3 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 (Level  One) ไดแ้ก่ ทะเล (Marine: M) และถนน (Road: R) ระดบัท่ี 2 (Level 
Two)  ไดแ้ก่ ตวัเมืองและยา่นการคา้ (City, Commercial and Services: U1) นาขา้ว (Paddy Field: 
A1) พืชไร่ (Field Crop: A2) ไมย้ืนตน้ (Perennial: A3) สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (Aquacultural 
Land: A9) ป่าไม่ผลดัใบ (Evergreen Forest: F1) ป่าผลดัใบ (Deciduous Forest: F2) และป่าเลน 
(Mangrove Forest: F3) และระดบัท่ี 3 (Level Tree) ไดแ้ก่ สนามบิน (Airport: U401) ท่าเรือ 
(Harbour: U404) นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate: U501) สนามกอล์ฟ (Golf Course: U602) 
สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง้ (Shrimp Farm: A903) แม่น ้ าล าคลอง (River, Canal: W101) และอ่างเก็บน ้ า 
(Reservoir: W201) (กองวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน, 2554: 33-38) 
 3.4 วิเคราะห์ความถูกตอ้ง (Classify Accuracy) ของดชันีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
จากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยค านวณความแม่นของการ
จ าแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยใชต้ารางความคลาดเคล่ือน (Error Matrix) ท่ีแสดงจ านวน
จุดภาพท่ีก าหนดตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีการตรวจสอบในสนาม (Reference Grid) กบั
จ านวนจุดภาพท่ีไดจ้ากการจ าแนก (Classified Grid) เมทริก้์ เปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ขอ้มูลดาวเทียม กบัขอ้มูลการออกส ารวจในภาคสนาม (Ground Truth) โดยท่ีน ามาตรวจสอบดว้ย
สมการตามหลกัการของ Binomial Probability Theory สรุปผลการส ารวจและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ภาคสนาม ด้วยตารางจากขอ้มูลการส ารวจภาคสนาม โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าดชันีแคปปา (Kappa 
Index) ้่ึงวเิคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) ดว้ยสูตร 
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 โดย r = จ านวนแถว (Row) และแนว (Column) ในตารางความคลาดเคล่ือน (Error Matrix) 
    N = จ านวนท่ีสงัเกตทั้งหมด 
    Xii = ค่าสงัเกตในแถว (Row i) และแนว (Column i) 
    Xi+ = จ านวนขอบเขตทั้งหมดของแถว (Row i) 
    X+i = จ านวนขอบเขตทั้งหมดของแนว (Column i) 

 ้่ึงยอมรับความถูกต้องเพื่อก าหนดดัชนีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามเกณฑ์
มาตรฐานของระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินจากขอ้มูลการส ารวจ
ระยะไกลของแอนเดอร์สัน (Anderson, et al. 1976: 57) ท่ีระดบัความถูกตอ้งต ่าสุดไม่นอ้ยกวา่ร้อย
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ละ 85 และเปรียบเทียบดชันีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS แต่ละ
ชนิด กบัผลการส ารวจสภาพพื้นท่ีจริง ดว้ยสถิติทดสอบทีแบบจบัคู่ (Paired Samples T-Test) 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการสร้างดชันีภาพสีผสมจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS พบวา่ การผสมสีขอ้มูลดาวเทียม 
3 แบนด์ ให้เป็นภาพสีผสมดว้ยวิธีการเรียงสับเปล่ียนสามารถค านวณไดจ้ านวน 24 ดชันี ไดแ้ก่ 123 
124 132 134 142 143 213 214 231 234 241 243 312 314 321 324 341 342 412 413 421 423 431 
และ432 ้่ึงแสดงผลในตาราง 1 ดงัต่อไปน้ี 
ตาราง  1  ดชันีภาพสีผสมจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS 
  

ล าดบัที่ แบนด์สีผสม ภาพสีผสม ค าอธิบาย 

1 123 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีม่วงจนถึงสีน ้าเงินปนสีเขียวเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีเหลือง 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเหลืองจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีด าปนสีแดง 
-ตะกอนในน ้าสีส้มจนถึงสีน ้าตาลปนสีแดง 

2 124 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีน ้าเงินอ่อนจนถึงสีน ้าเงินเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีเหลือง 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเหลืองแก่จนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีด าปนสีแดงเขม้ 
-ตะกอนในน ้าสีส้มจนถึงสีน ้าตาลแดง 

3 132 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวแก่จนถึงสีเขียวแก่เขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีชมพ ู
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีม่วงปนแดงเขม้จนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีน ้าตาลแดงจนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีชมพจูนถึงสีแดงเขม้ปนสีม่วง 

4 134 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีม่วงจนถึงสีน ้าเงินเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีส้ม 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีน ้าตาลจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีด าปนสีแดง 
-ตะกอนในน ้าสีส้มจนถึงสีแดงเขม้ 

5 142 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวแก่ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีชมพ ู
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีน ้าเงินปนสีม่วง 
-น ้าทะเลสีน ้าตาลแดงจนถึงสีน ้าตาลแดงเขม้ 
-ตะกอนในน ้าสีชมพจูนถึงสีม่วง 
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6 143 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่เขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีชมพ ู
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีด าปนแดงจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีแดงจนถึงสีแดงเขม้ 

7 213 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีม่วงจนถึงสีม่วงเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนเขียวอ่อน 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเหลืองแก่ 
-น ้าทะเลสีเขียวปนเหลืองจนถึงสีน ้าตาลปนสีเขียว 
-ตะกอนในน ้าสีเขียวอ่อนจนถึงสีน ้าตาล 

8 214 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีม่วงจนถึงสีน ้าเงินเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีเหลือง 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวปนสีเหลืองจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีเขียวแก่ 
-ตะกอนในน ้าสีเขียวอ่อนจนถึงสีน ้าตาล 

9 231 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีม่วง 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีม่วงจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีน ้าเงินเขม้จนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีม่วงจนถึงสีม่วงเขม้อมแดง 

10 234 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีม่วงจนถึงสีน ้าเงินเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีส้ม 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีน ้าตาลจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีน ้าด  า 
-ตะกอนในน ้าสีน ้าตาลจนถึงสีน ้าตาลแก่เขม้ 

11 241 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีม่วง 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีน ้าตาลแดงจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีน ้าเงินปนสีม่วงจนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีม่วงอ่อนจนถึงสีน ้าตาลแดงเขม้ 

12 243 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่เขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีชมพ ู
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีด าปนแดงจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีเลือดหมจูนถึงสีน ้าตาลแดง 
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13 312 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีม่วงอ่อนจนถึงสีม่วงเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนนสีขาวปนสีเขียวอ่อน 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวแก่จนถึงสีม่วงเขม้ 
-น ้าทะเลสีเขียวแก่จนถึงสีน ้าเขียวแก่ปนสีเหลือง 
-ตะกอนในน ้าสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ 

14 314 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีม่วงจนถึงสีน ้าเงินเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีเหลือง 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวปนสีเหลืองจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีเขียวแก่ 
-ตะกอนในน ้าสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ปนสีน ้าตาล 

15 321 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวเขม้ บางพ้ืนท่ีออกสีน ้าตาล 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนฟ้า 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวแก่จนถึงสีเขียวเขม้ 
-น ้าทะเลสีน ้าเงินเขม้จนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีฟ้าจนถึงสีน ้าเงินปนสีเทา 

16 324 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีน ้าเงินจนถึงสีน ้าเงินเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนนสีขาวปนสีเขียวอ่อน 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวแก่จนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่เขม้ 

17 341 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีม่วง 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีน ้าเงินเขม้เกือบเป็นสีด า 
-น ้าทะเลสีน ้าเงินเขม้จนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีน ้าเงิน 

18 342 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีม่วง 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีน ้าเงินจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีน ้าเงินจนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีน ้าเงิน 

19 412 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีชมพจูนถึงสีแดงเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีฟ้า 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวแก่จนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีเขียวแก่จนถึงสีน ้าเขียวแก่ปนสีเหลือง 
-ตะกอนในน ้าสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ 

892

DP
U



20 413 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีชมพจูนถึงสีแดง 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีฟ้า 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวแก่จนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีเขียวแก่จนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่เขม้ 

21 421 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีแดงเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีฟ้า 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวแก่จนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีน ้าเงินเขม้จนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีฟ้าจนถึงสีน ้าเงินปนสีเทา 

22 423 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีม่วงจนถึงสีแดงเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีเขียว 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีเขียวแก่จนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวแก่ 

23 431 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีแดงออกสีส้ม 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีฟ้า 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีน ้าเงินจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีน ้าเงินจนถึงสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีน ้าเงินจางจนถึงน ้าเงินเขม้ 

24 432 

 

-ลกัษณะพืชพรรณสีชมพจูนถึงสีแดงเขม้ 
-พ้ืนท่ีวา่งเปล่า ส่ิงปลูกสร้าง ถนน สีขาวปนสีฟ้า 
-แหล่งน ้าบนแผน่ดินสีน ้าเงินจนถึงสีด า 
-น ้าทะเลสีด า 
-ตะกอนในน ้าสีน ้าเงินอ่อนจนถึงสีน ้าเงินเขม้ 

 

2. ผลการสร้างดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS พบวา่ ใน
พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยมีดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินได ้17 ดชันี ไดแ้ก่ ทะเล 
(Marine: M) ถนน (Road: R) ตวัเมืองและยา่นการคา้ (City, Commercial and Services: U1) นาขา้ว 
(Paddy Field: A1) พืชไร่ (Field Crop: A2) ไมย้ืนตน้ (Perennial: A3) สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
(Aquacultural Land: A9) ป่าไม่ผลดัใบ (Evergreen Forest: F1) ป่าผลดัใบ (Deciduous Forest: F2) ป่าเลน 
(Mangrove Forest: F3) สนามบิน (Airport: U401) ท่าเรือ (Harbour: U404) นิคมอุตสาหกรรม (Industrial 
Estate: U501) สนามกอล์ฟ (Golf Course: U602) สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง้ (Shrimp Farm: A903) แม่น ้ าล า
คลอง (River, Canal: W101) และอ่างเก็บน ้า (Reservoir: W201) 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อสร้างดชันีภาพสีผสม  และสร้างดชันีการ
จ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
้่ึงผลจากการวิจยัในส่วนน้ีสามารถน าไปพฒันาต่อ เพื่อพฒันาฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศจากขอ้มูล
ดาวเทียม SMMS และเป็นแนวทางการจดัการฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS 
เพื่อการจดัการการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างดชันีภาพสีผสมจากขอ้มูลดาวเทียมรายละเอียดสูงของประเทศไทย 
2. ควรสร้างดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากขอ้มูลดาวเทียมรายละเอียดสูงของ

ประเทศไทย 
3. ควรสร้างดชันีธรณีสัณฐานจากขอ้มูลดาวเทียมของประเทศไทย 
4. ควรพฒันาฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS และขอ้มูลดาวเทียม

รายละเอียดสูงของประเทศไทย 
5. ควรน าดชันีภาพสีผสมและดชันีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินไปใช้ในการจดัการ

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 10 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเกษตร ดา้นป่าไม ้
ดา้นทรัพยากรน ้ า ดา้นภยัพิบติั ดา้นธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ดา้นสมุทรศาสตร์ ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการท่องเท่ียว ดา้นการวางผงัเมือง และดา้นวชิาการ 
กติติกรรมประกาศ 
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร. พิศมยั จารุจิตติพนัธ์  ประธานกรรมการท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ ท่ีให้ค  าปรึกษาในการเรียน การคน้ควา้วิจยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ขดุษฎีนิพนธ์ ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ทุก
ท่าน ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนและมอบความรู้อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
ขอกราบขอบพระคุณผูใ้ห้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีได้สนับสนุนข้อมูลดาวเทียม SMMS และสุดท้ายด้วยความดีหรือ
ประโยชน์อนัใดเน่ืองจากบทความวิจยัฉบบัน้ี ขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีไดอ้บรมและให้ก าลงัใจ
ผูว้จิยัมาตลอดในทุกเร่ือง 
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ตัวช้ีวดัการจัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวดัภูเกต็ 
Local Health Insurance Funds Management Indicators in Phuket Province 

 
บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ 

พศิมัย จารุจิตติพนัธ์ 
 

 

บทคัดย่อ 
ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ตเป็นการวิจยัเชิง

บรรยาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน โดย
ใช้เทคนิคเดลฟายในการศึกษารวบรวมความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัของผูเ้ช่ียวชาญ ประชากร
ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน โดย
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัรวมทั้งส้ิน จ านวน 12 ท่าน ซ่ึงผลการศึกษา
ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า ตวัช้ีวดัการ
จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน มี 3 ตวัช้ีวดั คือ ดา้นการจดัการกองทุน  การมีส่วน
ร่วม และการสร้างนวตักรรม ซ่ึงจากผลการวิจยัในคร้ังน้ีได้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ
พฒันาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต 
 
ค าส าคัญ  : ตวัช้ีวดั กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน 
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Abstract 
The local health insurance funds management indicators in Phuket province is descriptive 

research for study of local health insurance funds management indicators by using delphi 
techniques in education and gathering viewpoint conform by the professional of population for 
this research related to the professional of the local health insurance funds management select 
some sample group followed by purposive sampling totally 12 persons that the Educational 
Measurement of the study of local health insurance funds management indicators in Phuket 
province find out the local health insurance funds management indicators consisted of 3 
indicators i.e., the indicator of insurance funds management, participation and innovating. This 
research result has accomplished of the local health insurance funds management indicators in 
Phuket province. 

 
Keywords : Indicator, Local Health Insurance Funds 
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บทน า 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ

ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะท่ีมุ่งหวงัในการตอบสนองความตอ้งการในดา้นสุขภาพของประชาชน
ในพื้นท่ี ดงันั้น หากทอ้งถ่ินและชุมชนมีความตระหนกั และมีบทบาทร่วมในการจดัการกบัปัญหา
สุขภาพของประชาชนมากข้ึน ดว้ยการสร้างเสริมสุขภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่าการ
รักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปท่ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดความเส่ียงดา้นสุขภาพเป็น “มิติทาง
สังคมเพื่อสุขภาพ” ทอ้งถ่ินและชุมชนก็จะเป็นศูนยร์วมของการขบัเคล่ือนกิจกรรมสุขภาพ และ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเขา้ถึงบริการสุขภาพของประชาชน
ไดม้ากข้ึน นอกจากนั้น กองทุนยงัเช่ือมโยงกบัหลกัการกระจายอ านาจ ซ่ึงมีแนวคิดลดบทบาทของ
รัฐส่วนกลางในการด าเนินการเอง รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการกบัปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนมากข้ึน จึงนับได้ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ถือเป็นรูปแบบการกระจายอ านาจอยา่งหน่ึง ซ่ึงมิใช่เป็นเพียงการถ่ายโอนอ านาจหนา้ท่ีแก่
ท้องถ่ิน แต่เป็นรูปแบบการกระจายอาจแก่คณะกรรมการการบริหารกองทุน เป็นการจัด
ความสัมพนัธ์ทางอ านาจหน้าท่ีใหม่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชน ให้สอดคลอ้งกบั
สภาพบา้นเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดข้ึนอยา่งเป็น
รูปธรรมกบัประชาชน ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข และ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ภายใตค้วามร่วมมือของสมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย และสมาคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยไดด้ าเนินงานให้มีกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี เม่ือปี พ.ศ. 2549 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 47 ท่ีมุ่งให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาท
ส าคญัในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการสาธารณสุขไดท้ัว่ถึงและมากข้ึน สนบัสนุนให้ประชาชน
ไดแ้สดงบทบาทในการพึ่งตนเองดา้นสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีได้
แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งน้ียงัส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแล
สุขภาพไดด้ว้ยตนเอง และการสร้างกลไกในสังคมท่ีจะตอ้งเขา้มาร่วมกนัแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพให้ลุล่วง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีต่างๆ ในพื้นท่ีให้เข้ามา
บริหารจดัการระบบสุขภาพร่วมกนัอย่างแข็งขนั เกิดระบบสุขภาพชุมชนข้ึนทุกพื้นท่ี (ส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2557: 5)  

จงัหวดัภูเก็ตมีการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่ง
ออกเป็น 3 อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกะทู ้และอ าเภอถลาง มีต าบล 17 ต าบล 95 
หมู่บา้น 58 ชุมชน การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 19 แห่ง ประกอบดว้ย องค์การบริหาร

898

DP
U



ส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) 6 แห่ง โดยจงัหวดัภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภณัฑ์จงัหวดัต่อหัวต่อคนต่อปี สูง
เป็นอนัดบั 1 ของภาคใตแ้ละเป็นอนัดบั 8 ของประเทศ รายไดส่้วนใหญ่มาจากนอกภาคเกษตร คิด
เป็นร้อยละ 94.57 มีรายได้ของครัวเรือนเฉล่ียเดือนละ 26 ,048 บาท และรายจ่ายเฉล่ียเดือนละ 
21,255 บาท ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ (ศาลากลางจงัหวดัภูเก็ต, 2557: 1-5) ในปี พ.ศ. 2555 
จงัหวดัภูเก็ตมีอตัราการเกิดมีชีพ 24.51 ต่อประชากรพนัคน อตัราการตายมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 4.57 
ต่อประชากรพนัคน อตัราตายปริก าเนิดเพิ่มข้ึน 4.18 ต่อพนัเกิดมีชีพ จากทุกปีท่ีผ่านมาแนวโน้ม
ทารกตายเพิ่มข้ึน 8.71 ต่อพนัเกิดมีชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2555 ไม่มีมารดาตายส าหรับอตัรา
เพิ่มตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 1.99 สูงกว่าทุกปีท่ีผ่านมา และสูงกว่าเป้าหมายของประเทศ 
แนวโน้มโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตาบอลิซึมเพิ่มข้ึนอย่างชดัเจน ปี พ.ศ. 2551-2555 และผูป่้วยในโรงพยาบาลรัฐมีแนวโน้ม
สูงข้ึน (ศาลากลางจงัหวดัภูเก็ต, 2557: 70-71) อีกทั้งจงัหวดัภูเก็ตไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์พฒันา
สุขภาพระดบัจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ซ่ึงมีจุดยนืการพฒันาสุขภาพ ในการเสริมสร้าง
ทศันคติ สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนให้มีศกัยภาพในการพึ่ งพาตนเองด้านสุขภาพใน
เบ้ืองตน้ได ้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจดัการสุขภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคมเมือง
ภูเก็ต พฒันาระบบการจดัการการควบคุม ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟูโรคท่ีเป็นปัญหาส าคญัของจงัหวดัให้
ลดการป่วย ตายน้อยลง ของกลุ่มเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย ดว้ยรูปแบบการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์แบบ
บูรณาการกบัหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพท่ีมุ่งเน้นการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพ เด็ก สตรี และผูด้้อยโอกาส และคนพิการ ให้มีสุขภาวะท่ีดี และ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนจงัหวดัภูเก็ตทุกคนมีหลกัประกนัสุขภาพ เขา้ถึงอยา่งทัว่ถึงและไดรั้บบริการ
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ยกระดบัการรักษา ฟ้ืนฟู และพฒันาสู่การเป็นศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ
ดา้นการบิริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศลัยกรรมความงาม การฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 
ทนัตกรรมและการจดัการบริการสุขภาพในรูปธุรกิจสปา สู่ Medical Hub รองรับการท่องเท่ียว
นานาชาติ และการเปิดประชาคมอาเซียน ส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัให้ทอ้งถ่ินร่วมด าเนินงานใน
ภารกิจด้านสุขภาพในชุมชน ทั้งมิติการก าหนดนโยบายสาธารณะ มาตรการสังคม กฎหมายของ
ทอ้งถ่ิน และการร่วมจดัหรือสนบัสนุนการบริการสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาสุขภาพของทอ้งถ่ิน 
และสอดคลอ้งกบันโยบายประเทศ พฒันาระบบบริหารจดัการสุขภาพสภาวะชุมชนเมือง โดยเน้น
การเสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพของจงัหวดัให้เพิ่มข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ครอบคลุมทั้งในมิติจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น พฒันาให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพท่ี
ร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างภูเก็ตสู่ตน้แบบชุมชนเมืองสุขภาวะดีระดบัประเทศ พฒันาระบบการ
บริหาร และการบริการสุขภาพรองรับภารกิจ และยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัสู่เมืองท่องเท่ียว
นานาชาติระดบัโลก และใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาธุรกิจบริการสุขภาพให้ไดม้าตรฐาน
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เป็นปัจจยัเสริมสร้างเศรษฐกิจจงัหวดั ดว้ยฐานสุขภาพ และพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีมี
มาตรฐานสากลรองรับการท่องเท่ียวทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ทั้งในช่วงปกติและภยั
พิบัติ และการพฒันาการควบคุม ป้องกันโรค จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวดัให้มี
มาตรฐานสากล ยกระดบัการจดัการองคก์รสาธารณสุขของจงัหวดัสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งชาติ พร้อมเสริมสร้างว ัฒนธรรมและค่านิยมร่วมองค์การให้เข้มแข็ง สร้าง
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวดัให้เอ้ือต่อการท างานอย่างมีความสุข สร้าง
จิตส านึกรักองคก์าร ปรับปรุงสวสัดิการ ให้ความส าคญักบัการจดัคนให้เหมาะสมกบัภารกิจส าคญั
เร่งด่วนของจงัหวดั และการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เป็นตน้แบบคนสุขภาพดีมีสมรรถนะ
สากล (กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข, 2557: 54-55) 

จากการศึกษา ทบทวนเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบประเด็นปัญหาส าคญัท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนัหลายดา้น โดยเฉพาะประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการกองทุน
หลักประกนัสุขภาพระดบัท้องถ่ิน ศกัยภาพและความส าเร็จในการจดัการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพและความส าเร็จ ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางการจดัการกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถ่ินใน
จงัหวดัภูเก็ตต่อไป 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

จากการศึกษาขอ้มูลและกรอบความคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต ท าให้ผูว้ิจยัมีกรอบความคิดในการศึกษา 
ดงัภาพประกอบ  1 
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ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การก าหนดตวัช้ีวดัโดย 
สุวิมล ติรกานนัท ์(2545: 64 - 69) ไดก้ล่าวไวว้า่ การก าหนดตวัช้ีวดั และเกณฑ์การประเมินค่านั้น 
ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาตวัช้ีวดั ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การก าหนดตวัช้ีวดั ขั้นตอนน้ีถือวา่เป็นการเลือกตวัแปรท่ีส าคญัจากประเด็นการประเมิน 
ไม่ว่าประเด็นหรือปัจจยัการประเมินนั้น จะถูกก าหนดมาดว้ยวิธีการใดก็ตามซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีได้ควร

ประเมินการจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 

การจดัการกองทุน 
5 ลกัษณะ 

การมีส่วนร่วม       
3 ลกัษณะ 

การสร้างนวตักรรม 
1 ลกัษณะ 

 

สมรรถนะและตวัช้ีวดัท่ีน ำเสนอ 

การจดัการกองทุน 
5 ลกัษณะ 
18 ตวัช้ีวดั 

การมีส่วนร่วม           
3 ลกัษณะ 
11 ตวัช้ีวดั 

การสร้างนวตักรรม 
1 ลกัษณะ 
2 ตวัช้ีวดั 

ดชันีช้ีวดัการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

การจดัการกองทุน 
……..ลกัษณะ 
……..ตวัช้ีวดั 

การมีส่วนร่วม 
……..ลกัษณะ 
……..ตวัช้ีวดั 
 

การสร้างนวตักรรม 
………ลกัษณะ 
………ตวัช้ีวดั 

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
จากการสมัภาษณ์ 

 

 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

คุณลกัษณะส าคญัของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
1. ศกัยภาพของคณะกรรมการจดัการกองทุน 
2. กระบวนการใชจ่้ายงบประมาณ 
3. ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
4. ผลการด าเนินงานของกองทุนในหมวดกิจกรรม  
5. การคดัเลือกและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
    บริหารกองทุน 
6. การสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และความสนใจของ 
    ชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน 
7. การสมทบเงินเขา้กองทุน อปท. และประชาชน 
8. มีนวตักรรมสุขภาพชุมชนท่ีสามารถแกไ้ขปัญหา 
   สุขภาพหรือสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
   ของประชาชนอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คร้ังท่ี 1 

ผูวิ้จยัปรับแกแ้ละขอ
ความเห็น 

ความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญคร้ังท่ี 2 

ผูวิ้จยัปรับแกต้าม
ความเห็นคร้ังท่ี 2 
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สอดคลอ้งกบัประเด็นหรือปัจจยัการประเมิน และควรเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญั และสุดทา้ยคือตอ้งไดรั้บ
การยอมรับจากผูอ่ื้น 
 2. การวางแผนเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัตวัช้ีวดั หากเป็นขอ้มูลปฐมภูมิจะตอ้งมีการสร้างเคร่ืองมือ
และตรวจสอบคุณภาพ หรือถา้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิก็จะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 3. การก าหนดเกณฑข์องตวัช้ีวดั ในแต่ละประเด็นหรือปัจจยัการประเมินอาจประกอบดว้ย
ตวัช้ีวดัเพียงตวัเดียวหรือมากกวา่ก็ได ้ลกัษณะของตวัช้ีวดัจะคลา้ยกบัตวัแปรในการวิจยั ซ่ึงการระบุ
ลกัษณะของตวัแปรเพียงอยา่งเดียวยงัไม่สามารถตดัสินคุณค่าได ้ถา้หากไม่มีการก าหนดระดบัท่ีน่า
พอใจของตวัแปรก่อน ดงันั้น ตวัช้ีวดัในการประเมินจะไดจ้ากตวัแปรในประเด็นหรือปัจจยัท่ีจะ
ประเมิน โดยมีการก าหนดระดบัท่ีพึงประสงค์ของตวัแปรนั้น ซ่ึงเรียกระดบัท่ีพึงประสงค์นั้นว่า 
เกณฑข์องตวัช้ีวดั โดยมีเกณฑท่ี์นิยมใช ้2 ลกัษณะ คือ 
 3.1 เกณฑส์ัมบูรณ์หรือมาตรฐาน เป็นการก าหนดระดบัท่ีควรจะมีควรจะเป็น หรือควรจะ
ได ้การก าหนดอาจท าโดยผูจ้ดัท าโครงการ หรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีจะประเมิน มาตรฐานน้ีจะไม่
คงท่ี แต่จะเปล่ียนไปตามสถานการณ์และเวลาท่ีท าการประเมิน 
 3.2 เกณฑ์สัมพทัธ์ ในบางกรณีนั้นผูป้ระเมินไม่สามารถก าหนดเกณฑ์สัมบูรณ์ได ้
จ  าเป็นตอ้งเทียบเคียงจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงประสบผลส าเร็จ และ
เป็นท่ียอมรับกนัวา่มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน ามาเปรียบเทียบส าหรับวธีิการในการก าหนดเกณฑ์นั้น 
อาจท าไดห้ลายวิธี เช่น การใชผู้เ้ช่ียวชาญ, การใชเ้ทคนิคเดลฟาย, การเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มใน
แต่ละช่วงเวลา การใชเ้กณฑ์มาตรฐานท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป การใช ้Evaluator’s Program Description 
(EPD) หรือการพฒันาตวัช้ีวดัควบคู่กบัการก าหนดมาตรฐานท่ีคาดหวงัในคราวเดียวกนั 
 ส าหรับกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีนบัเป็นนวตักรรมท่ีส าคญัใน
ระบบสุขภาพของประเทศไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลาย
ภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นกลไกส าคญัในการประสานหน่วยงาน 
องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเขา้มาร่วมค้นหาปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ร่วม
วางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมด าเนินกิจกรรมดา้นสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผล
การด าเนินงานให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน กองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับ
ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้เขา้มามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีแล้ว ยงัสนับสนุนให้ประชาชนได้
แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองดา้นสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีได้
แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งน้ียงัส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแล
สุขภาพไดด้ว้ยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมท่ีจะตอ้งเขา้มาร่วมกนัแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพใหลุ้ล่วง (ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2557: 13) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต เป็น
การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) ใน
การศึกษารวบรวมความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัของผูเ้ช่ียวชาญ ประชากรส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีคือ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการจากหน่วยงานสาธารณสุข โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั (Purposive Sampling) รวมทั้งส้ิน จ านวน 12 ท่าน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ตามระเบียบวิธี
วจิยัแบบเดลฟาย จ านวน 3 รอบ  

แบบสอบถามรอบท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ประกอบดว้ยค าถามเพื่อสัมภาษณ์ 
จ านวน 8 ขอ้ ผ่านการตรวจสอบความชดัเจน ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเคร่ืองมือก่อน
น าไปสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  

แบบสอบถามรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหาของแบบสอบถาม
รอบท่ี 1 ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินท่ีพึงประสงค ์3 
ดา้น จ านวน 31 ขอ้ เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญไดแ้สดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัช้ีวดัการจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้แสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าการปรับแกส้ านวน ภาษา หลงัจากนั้นน าเคร่ืองมือท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์หา
ค่ามธัยฐาน และส่วนเบ่ียงเบนระหวา่งควอไทล ์และปรับปรุงภาษาและเน้ือหาตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

แบบสอบถามรอบท่ี 3 เป็นขอ้ความเดียวกนักบัแบบสอบถามรอบท่ี 2 แต่ได้ท าการปรับ
ขอ้ความในบางขอ้เพื่อให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยคงความหมายเดิม มีการเพิ่มค่ามธัยฐาน ค่า
พิสัยระหวา่งควอไทล ์ท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากขอ้มูลท่ีเป็นค าตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 12 ท่าน เป็นการ
ยืนยนัค าตอบจากความคิดเห็นท่ีผ่านการถามย  ้า ท าให้ผูเ้ช่ียวชาญมีโอกาสตรวจสอบค าตอบของ
ตนเองหลายรอบ จึงเป็นการหาค่าความเท่ียงตรงและความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดใ้ห้ไว ้โดย
แบบสอบถามน้ี ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน 3 ดา้น 
จ านวน 31 ขอ้ น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามรอบท่ี 3 มาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหวา่งควอ
ไทล์ โดยพิจารณาตวัช้ีวดัการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัคือ ค่ามธัยฐานไม่ต ่ากวา่ 3.50 ค่าควอไทล์ไม่เกิน 1.50 แลว้น ามาสรุปเป็นตวัช้ีวดัการ
จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินท่ีพึงประสงคต่์อไป 
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การศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน โดยใช้เทคนิคเดล
ฟาย ผูว้ิจยัจะได้น าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากค่ามธัยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์  โดยหาค่ามธัยฐาน มีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 
แสดงวา่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั ขอ้ความท่ีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 3.50-4.49 ผูว้ิจยั
ถือวา่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ขอ้ความนั้นมีความจ าเป็นมาก และขอ้ความท่ีมี
ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 4.50-5.00 ผูว้จิยัถือวา่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ขอ้ความนั้นมี
ความจ าเป็นมากท่ีสุด 

 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต 
พบวา่  ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต มี 3 ตวัช้ีวดั คือ 
การจดัการกองทุน การมีส่วนร่วม และการสร้างนวตักรรม โดยแสดงตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนแต่
ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านการจดัการกองทุน มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของคณะกรรมการจดัการกองทุน 
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนในหมวดกิจกรรม 4 ประเภท และการน าแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์หรือแผน
สุขภาพชุมชนมาใชใ้นการจดัการกองทุน โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 1 
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ตาราง  1  ตวัช้ีวดัดา้นการจดัการกองทุน 
 

ตวัช้ีวดั ข้อ รายละเอยีดตวัช้ีวดั คะแนนเตม็ 

 ก. การจดัการกองทุน  
(60 คะแนน) 

1 ศักยภาพของคณะกรรมการจดัการกองทุน 12 

    1.1 กรรมการมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองวตัถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งดูแล อ านาจหน้าท่ี และการใชจ่้าย
งบประมาณใน 4 หมวดกิจกรรม 

3 

   1.2 กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนา
หรือเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2 

    1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีกรรมการ
เขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 80% ทุกคร้ัง 

3 

    1.4 มีการประเมินผลการจดัการกองทุนอย่างน้อยตาม
แบบประเมินท่ีก าหนดเพ่ือการพฒันากองทุน         

4 

 2 กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ 9 

    2.1 มีการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุน 2 

    2.2 มีรายงานการประชุมท่ีมีมติการอนุมัติแผนงาน/
โครงการครบ 

2 

    2.3 กิจกรรมหมวด 1-3 มีโครงการรองรับ และทุก
โครงการมีการท าข้อตกลงและมีหลักฐานการรับ - 
จ่ายเงิน 

1 

    2.4 กิจกรรมหมวด 4 (การจดัการกองทุน) มีบนัทึกมติ
กรรมการหรือมีการใช้จ่ายตามระเบียบข้อบังคับของ
กองทุน และมีหลกัฐานการรับ - จ่ายเงิน 

1 

    2.5 ไม่มีโครงการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือขอ้
หา้มในการใชจ่้ายเงินของกองทุน เช่น การจ่ายเบ้ียยงัชีพ 
การศึกษาดูงาน การแจกจ่ายส่ิงของ การก่อสร้างต่าง ๆ 

3 

  3 ระบบควบคุม ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผล  9 
    3.1 มีการรายงานดา้นการเงินต่อคณะกรรมการอยา่งนอ้ย

ทุกไตรมาส 
1 

    3.2 มีการติดตามการด าเนินโครงการ 3 
    3.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ

เม่ือส้ินสุดโครงการ 
5 
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  4 ผลการด าเนินงานของกองทุนในหมวดกจิกรรม 4 
ประเภท  
1. จดัซ้ือบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 
2. สนบัสนุนหน่วยบริการ 
3. สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน 
4. การจดัการกองทุน 

15 

    4.1. มีผลการด าเนินงานตามหมวดกิจกรรม ดงัน้ี  5  
    4.1.1 ด าเนินงานครบ 4 หมวดกิจกรรม 

(5 คะแนน) 
 

    4.1.2 ด าเนินงานครบ 3 หมวดกิจรรม 
(2 คะแนน) 

 

    4.1.3 ด าเนินงานครบ 2 หมวดกิจรรม 
(1 คะแนน) 

 

    4.1.4 ด าเนินงาน 1 หมวดกิจรรม 
(0 คะแนน) 

 

    4.2 มีการรายงานการใชเ้งินตามกิจกรรม/โครงการ
ครบถว้นและถูกตอ้งอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสใน Website 
สปสช.             

5 

   4.3 มีการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งนอ้ย 50% ของเงินใน
บญัชีทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ๆ  

5 

 
 
 

  5  การน าแผนทีท่างเดนิยุทธศาสตร์หรือแผนสุขภาพ
ชุมชนมาใช้ในการจดัการกองทุน 

15 

     (  ) ไม่มี 0 

     (  ) มี    
     - น าไปปฏิบติัทั้งหมด 15 
     - น าไปปฏิบติับางส่วน 10 
     - ไม่ไดน้ าไปปฏิบติั 2 
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2. ดา้นการมีส่วนร่วม มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ การคดัเลือกและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน การสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และความสนใจของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และ
ผลงานของกองทุน และการสมทบเงินเขา้กองทุน อปท. และประชาชน โดยมีรายละเอียดแสดงดงั
ตาราง 2 
 
ตาราง  2  ตวัช้ีวดัดา้นการมีส่วนร่วม 
 

ตวัช้ีวดั ข้อ รายละเอยีดตวัช้ีวดั คะแนนเตม็ 

ข. การมส่ีวนร่วม   (30 
คะแนน) 

1  การคดัเลอืกและการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน  

9 

   1.1 คณะกรรมการผา่นการคดัเลือกตามประกาศ สปสช.              1 
   1.2 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการ        2 
    1.3 มีการประชุมอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง    3 
    1.4 มีบนัทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง    1 

  1.5 ท่ีปรึกษากองทุนเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี 2 
  2 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความสนใจของชุมชน

ต่อบทบาท ภารกจิ และผลงานของกองทุน 
16 

    2.1 มีการประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ  4 
    2.2 มีการเผยแพร่ขอ้มูลตามหลกัธรรมาภิบาลข่าวสาร

หรือผลการด าเนินงานของกองทุนผา่นส่ือต่างๆ  
4 

    2.3 มีเวทีประชาคมเก่ียวกบัการด าเนินงานกองทุน 4 
    2.4 มีการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารต่อการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
4 

  3 การสมทบเงนิเข้ากองทุน อปท. และประชาชน 5 
    3.1 มีการสมทบเงินกองทุนจาก อปท.ครบทุกปีอยา่ง

ต่อเน่ืองและตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 3 

   
 

3.1.1 ตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดหรือมากวา่เกณฑข์ั้นต ่า
ไม่เกิน 20% (1 คะแนน) 

 

    3.1.2 มากกวา่เกณฑข์ั้นต ่า 20% ( 2 คะแนน)  
    3.1.3 มากกวา่เกณฑข์ั้นต ่า 50% ( 3 คะแนน)  
    3.2 มีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชนหรือจาก

กองทุนอ่ืนๆ 
2 
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3. ด้านการสร้างนวตักรรม มี 1 ดา้น ไดแ้ก่ มีนวตักรรมสุขภาพชุมชนท่ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพหรือสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 
โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 3 
 
ตาราง  3  ตวัช้ีวดัดา้นการสร้างนวตักรรม 
 

ตวัช้ีวดั ข้อ รายละเอยีดตวัช้ีวดั คะแนนเตม็ 

ค.การสร้างนวตักรรม    
(10 คะแนน) 

1 มนีวตักรรมสุขภาพชุมชนทีส่ามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ
หรือสามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  

10 

   (  ) ไม่มี 0 
    (  ) มี 10 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า  ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต มี 3 ตวัช้ีวดั คือ การจดัการกองทุน การมีส่วนร่วม และการ
สร้างนวตักรรม ซ่ึงผลจากการวิจยัในส่วนน้ีสามารถน าไปพฒันาต่อ เพื่อศึกษาศกัยภาพ วิเคราะห์
ความส าเร็จ และแนวทางการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ตต่อไป 
ซ่ึงในการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถใช้ตวัช้ีวดัประเมินศกัยภาพของการจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ตได ้และแสดงผลการประเมินออกมาได้เป็น 4 ระดบั คือ เม่ือ
ประเมินแลว้ถา้ไดค้ะแนน 90-100 คะแนน จะจดัอยูใ่นกองทุนท่ีมีศกัยภาพสูง อยูใ่นเกรด A+ ถา้ได้
คะแนน 70-89 คะแนน จะจดัอยูใ่นกองทุนท่ีมีศกัยภาพดี อยูใ่นเกรด A ถา้ไดค้ะแนน 50-69 คะแนน 
จะจดัอยูใ่นกองทุนท่ีมีศกัยภาพปานกลาง อยูใ่นเกรด B และถา้ไดค้ะแนน 0-49 คะแนน จะจดัอยูใ่น
กองทุนท่ียงัขาดความพร้อมตอ้งเร่งพฒันาในเกรด C 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต ไป

ใชใ้นการศึกษาเพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพของการจดัการกองทุน 
2. ควรวิเคราะห์ความส าเร็จในการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัภูเก็ตของแต่ละดา้นเพิ่มเติม 
3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพและความส าเร็จในการจดัการกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ตแต่ละดา้นเพิ่มเติม 
4. ควรต่อยอดผลการศึกษาสู่แนวทางการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน

ส าหรับประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต 
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แนวทางการพฒันาการตลาด ตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมอืง จังหวดัระยอง                             
เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

Guideline on the Marketing Development for the Sustainable Tourism at  
Talad Ko Kloi (Ko Kloi Market) Amphoe Muang, Changwat Rayong, Thailand. 

 

อติณชั แสนยศ  
ละเอยีด ศิลาน้อย  

 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงความพึงพอใจและความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวตลอดจนศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความ
พึงพอใจและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลเพื่อก าหนดแนวทางการ
พฒันาการตลาด ตลาดเกาะกลอย      อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนโดยใช้
การวจิยัเชิงผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยในการวจิยัเชิงปริมาณนั้น เน่ืองจากเป็นการศึกษา
ค่าเฉล่ียประชากร ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาเป็น และ SD จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ ไวเออร์ส (Ronald M. Weiers) จากประชากรนกัท่องเท่ียวในปี 
2556 จ านวน 421,150คน ซ่ึงไดต้วัอยา่งจ านวน 384 คน โดยก าหนดความเช่ือมัน่      ท่ี 95 % และ
ความคลาดเคล่ือนเป็น 1/10 ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร (0.1 ) และรวบรวมขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ จ  านวนความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติ
ในการทดสอบสมมติฐาน t-test, One-way ANOVA และกรณีมีนยัส าคญัจะทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี
ของ Scheffeˊ Method ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ เจา้ของ/ผูบ้ริหารตลาดเกาะ
กลอย และผูแ้ทนภาครัฐ ได้แก่ ผูอ้  านวยการส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวดัระยอง 
ผูอ้  านวยการส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จงัหวดัระยอง และนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลเชิงเนิน จงัหวดัระยอง ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 30-39 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/
อาชีวศึกษา มีสถานภาพสมรส อาชีพพนกังานลูกจา้งบริษทั รายไดร้ะหว่าง 10,000-19,000 บาท 
ชอบท่องเท่ียวในวนัหยุด และมีท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัในจงัหวดัระยอง 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีนักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นองคป์ระกอบทาง
กายภาพ และดา้นสินคา้และบริการ ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดนกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจ
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อยูใ่นระดบัปานกลาง 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการให้พฒันา
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านสินคา้และ
บริการ และดา้นราคา 4) ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ อาชีพ และท่ี
พกัอาศยัปัจจุบนัแตกต่างกนัให้ความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  5) ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ช่วงเวลาเดินทางท่องเท่ียว และท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัแตกต่างกนั มี
ความต้องการให้พฒันาในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่าง และการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าไดด้ าเนินการตามแนวทางการพฒันา  การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนขององค์การการ
ท่องเท่ียวโลกทั้ง 5 ประการ โดยครบถว้น ดงันั้น แนวทางการพฒันา    การตลาด ของตลาดเกาะ
กลอย จึงควรเน้นพฒันาในดา้นการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัการเพิ่มเอกสารขอ้มูลของตลาดท่ีมี
แจกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว รวมทั้งขอความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และเทศบาลต าบลเชิง
เนิน และเน้นการส่งเสริมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ดา้นให้ตรงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 20-39 ปี เป็นส าคญั เช่น ตอ้งพฒันาดา้นอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีจ  าหน่ายในตลาดให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ รสชาติอร่อย และมีอาหาร
หลากหลายให้เลือก พฒันาในด้านองค์ประกอบทางกายภาพของตลาด เ ช่น จ านวนห้องสุขาท่ี
เพียงพอ และมีความสะอาด รวมถึงเพิ่มท่ีจอดรถให้เพียงพอ และมีความปลอดภยัดว้ย  อีกทั้ง ตอ้ง
น าเสนอส่ิงท่ีแปลกใหม่ข้ึนมาเป็นระยะ ๆ โดยค านึงถึงกรอบของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยนื ทั้ง 5 ประการขององคก์ารการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ดว้ย 

  
ค าส าคัญ : ตลาดเกาะกลอย, ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, 
จงัหวดัระยอง 
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Abstract 
The objective of this research is to collect the tourists’ satisfaction and opinions on needs 

and wants on the 7P’s of the marketing mixed factors when visiting Talad Ko Kloi (Ko Kloi 
Market), Amphoe Muang, Changwat Rayong, Thailand, and to compare those various marketing 
mixed factors according to the characteristic of the tourists. And the final result is to formulate the 
guideline on the marketing development for the sustainable tourism at Talad Ko Kloi (Ko Kloi 
Market) Amphoe Muang, Changwat Rayong, Thailand.    This is a mixed methods research which 
the questionnaires were used in quantitative research design by Weiers’s formula for the sample 
size of 384 with 95% of level of confidence and the error is within 0.1 of the population standard 
deviation; and structured interview were utilized at the entrepreneur/manager of the market and 
the government representatives i.e. the director of the Tourism and Sport Office, Changwat 
Rayong, the director of the Tourism Authority of Thailand, Rayong Office, and the Mayor of the 
CherngNoen Municipality, Changwat Rayong, for the qualitative research design. The researcher 
used the descriptive statistics such as frequencies, percentages, means and standard deviations to 
explain the samples characteristic and used the t-test and ANOVA to test the research hypothesis 
accompany with the Scheffeˊ Method for the multiple comparisons. All key informants 
confirmed on the sustainable development of the market that comply with five concepts on 
UNWTO’s sustainable tourism development principles. The results of the study indicated that       
1) Most tourists were married, female, of approximately 30-39 years old. Many of them were 
vocational or high school graduated, office workers (with the monthly salary of about 10,000 to 
19,000 Baht), Changwat Rayong residents, and liked to travel during weekends. 2) The tourists’ 
satisfaction is high on marketing mixed factors as the Place (channels of distribution), People 
(staffs), Process (service procedures), Prices, Physical evidence, and Products and services, 
although the Promotion were regarded as medium. 3) Tourists preferred the enhance of marketing 
mixed factors such as the Physical evidence, Process (service procedures), Promotion, People 
(staffs), Place (channels of distribution), Prices, and Products and services respectively. 4) For the 
first research hypothesis, the age, job, and current residency heavily determined the satisfaction 
on marketing mixed factors at the 0.05 significance level. 5) For the second research hypothesis, 
the gender, age, educational level, marital status, job, salary, commuting time, and current 
residency do not clearly influence the preference in marketing mixed factors at all. Therefore, the 
strategy to improve Talad Ko Kloi Market in tourism should be focused on the Promotion Factors 
such as providing information brochures for the tourists and try to keep contact with the Tourism 
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Authority of Thailand and the Ministry of Tourism and Sports for the Joint –venture Advertising 
and PR. The marketing mixed factors should be focused to satisfy the needs of targeted group 
whose ages are between 20-39 years old that needs for the variety of safety food and drinks with 
the good taste; and propose to use the clean toilets and the safety parking space near the market. 
Above all, innovative ideas should be implemented under the five concept on UNWTO’s 
sustainable tourism development principles as well. 

 
KEWORDS : Talad Ko Kloi, Tourist Satisfaction, Marketing Mixed Factors, Changwat Rayong 
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บทน า 
จงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัชายทะเลท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีทั้งหาดทราย ทะเล เกาะต่างๆ ภูเขา 

น ้ าตก สวนผลไม ้สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม รวมทั้งอาหารทะเลท่ีสด 
สะอาด อีกทั้งมีชายหาดยาวกวา่ 120 กิโลเมตร มีเกาะเสม็ดท่ีถือวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งสูงเป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้สร้างข้ึนมาใหม่ และก าลังได้รับความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัระยอง คือ ตลาดเกาะกลอย ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 24 ไร่ โดยแบ่งเป็น
พื้นท่ีน ้า 10 ไร่ พื้นดิน 14 ไร่  สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2553 เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอ้นยุคสมยัวยัเด็กหรือ
เม่ือกวา่ 30 ปีมาแลว้ และเป็นจุดศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียวท่ีแวะพกัผอ่นระหวา่งการเดินทางไปทาง
ภาคตะวนัออก เพราะตลาดเกาะกลอยตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัป้ัมน ้ ามนัปตท.เลยส่ีแยกเกาะกลอยฝ่ัง
ซ้ายบนทางหลวงหมายเลข 36 ท่ีมีจุดหมายปลายทางไปทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวจะได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศ และทศันียภาพแบบยอ้นยุควยัเยาวด์้วยการเดินชม
ตลาดท่ีมีการปลูกสร้าง ตกแต่งดว้ยไมเ้ก่าบนสะพานไมท่ี้ทอดยาวลงในในน ้ า บรรยากาศเยน็สบาย
ยอ้นอดีตวนัวาน หาซ้ืออาหาร ของฝาก ของท่ีระลึก และสินคา้พื้นเมือง นอกจากน้ี ตลาดเกาะกลอย 
ยงัมีส่วนของการจดักิจกรรมและพื้นท่ีแสดงของเก่า ของสะสมไวห้ลายพื้นท่ี เพื่อให้ศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชนแบบยอ้นยุค เช่น ห้องยาโบราณ ร้านตดัผม ร้านถ่ายรูป โรงพากยห์นงั เป็นตน้ จุดเด่นของ
ตลาดอีกส่วนหน่ึง คือ การน าช่ือตวัละคร ในต าราแบบเรียนภาษาไทยสมยัก่อนมาตั้งเป็นช่ือบอก
ต าแหน่งของจุดต่าง ๆ ในตลาด เช่น ท่ามานะ, ท่าวรีะ,    ท่ามานี, ศาลาชูใจ, เรือนปิติ เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่า ควรมีการท าการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการตลาดเกาะกลอย และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัระยอง เพื่อปรับปรุงการด าเนินการทางด้านการตลาด และตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมตรงตามความตอ้งการใหม้ากท่ีสุด อีกทั้งสามารถพฒันาตลาด
เกาะกลอยใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนือีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัระยองต่อไป 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดปัจจัยส่วนส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
การศึกษาคร้ังน้ีในส่วนของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดไดส้รุป และใชแ้นวคิดของศิ

ริวรรณ         (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, หนา้ 53) ท่ีกล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดของ
การบริการจึงประกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ สินคา้และบริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
ทางการตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยค านึงถึงแนวคิด
ของฟิลลิปค็อตเลอร์ (Kotler, 2003, p. 16) ท่ีกล่าววา่ “ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรท่ี
สามารถควบคุมไดท้างการตลาด หมายถึง การสนองความตอ้งการเป็น ตวัแปรท่ีสามารถควบคุม 
และสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ” 
แนวคิดการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเทีย่ว 

- เพศ  
- อายุ  
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพการสมรส 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ช่วงเวลาท่ีชอบเดินทาง 
   ท่องเท่ียว 
 - ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั 
 

ความพงึพอใจและความต้องการของนักท่องเทีย่ว ในการ
ท่องเทีย่วตลาดเกาะกลอยตามปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) 
1. สินคา้และบริการ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. พนกังาน/บุคลากร 
6. กระบวนการใหบ้ริการ 
7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 

ความคดิเห็นเพือ่การพฒันาการท่องเทีย่วตลาดเกาะกลอย 
เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

1. จะตอ้งมีการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียว 
2. จะตอ้งมีการวางแผนและจดัการในการพฒันาการท่องเท่ียวโดย
คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท าและร่วมรับผลประโยชน์ 
3. คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มตลาดตอ้งไดรั้บการรักษาและปรับปรุง
ใหดี้ข้ึน 
4. จะตอ้งรักษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไว ้เพื่อใหเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็นท่ีรู้จกัและสามารถท า
การตลาดตอ่ไปได ้
5. ผลประโยชนข์องการท่องเท่ียวจะตอ้งเผือ่แผห่รือกระจายไปทุก
ภาคส่วนของสงัคม 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพฒันา 
ตลาดเกาะกลอยเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ผูบ้ริหาร
ตลาด 
เกาะกลอย 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ระยอง 

 

แนวทางการ
พฒันา 
การตลาด 
ตลาด 
เกาะกลอย 
อ าเภอเมือง 
จังหวดั
ระยอง  
เพือ่การ
ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ร
ภาครัฐ 
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 ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนได้ใช้แนวคิดขององค์การท่องเท่ียวโลก 
(UN World Tourism Organization, UNWTO) ซ่ึงไดก้ าหนดไวเ้ป็น 5 ประการ คือ (UN World 
Tourism Organization, 1998, pp.21-22)  
 1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวติัศาสตร์ ทรัพยากรทางวฒันธรรม และ
ทรัพยากรอ่ืนๆในการท่องเท่ียว จะตอ้งมีการอนุรักษไ์วเ้พื่อสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองใน
อนาคตโดยจะยงัสามารถอ านวยประโยชน์ใหแ้ก่สังคมปัจจุบนัได ้
 2. จะตอ้งมีการวางแผนและการจดัการในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อป้องกนัมิให้เกิด
ปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม วฒันธรรมในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน และการจดัการดว้ย 
 3. คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมจะยงัคงไดรั้บการรักษาไวไ้ด ้
และปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดเ้ม่ือจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท า 
 4. จะตอ้งรักษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเอาไว ้เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นจะ
ยงัคงสามารถรักษาความเป็นท่ีนิยมอยูไ่ด ้และสามารถท าการตลาดต่อไปได ้
 5. ผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวจะตอ้งเผือ่แผ ่หรือกระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคม 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของตลาด
เกาะกลอย อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ตลาด        เกาะกลอย อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในการมาท่องเท่ียวท่ีตลาดเกาะกลอย อ าเภอ
เมือง จงัหวดัระยอง 

4. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในการมาท่องเท่ียวท่ีตลาดเกาะกลอย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

5. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนของตลาดเกาะกลอย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ผูท้  าวิจยัไดศึ้กษาวิจยัแนวทางการพฒันาการตลาด ตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง เพื่อ             การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ไดต้ั้งสมมติฐานของกรอบการวจิยั คือ  
 1. นกัท่องเท่ียวมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง แตกต่างกนั 
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 2. นักท่องเท่ียวมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาด   เกาะกลอย อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง แตกต่างกนั 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวธีิการเกบ็ข้อมูลวจัิย 
 1. การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษานกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวใน
ตลาด  เกาะกลอย อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีจ านวน 421,150 คน จากขอ้มูลล่าสุดตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556 ถึง เดือนธนัวาคม 2556 (ตลาดเกาะกลอย, 2557) และเน่ืองจากเป็นการศึกษาค่าเฉล่ีย
ของประชากร (Population Mean, µ) และทราบจ านวนประชากร (Definite Population, N) จึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling Size) โดยใชสู้ตรของ ไวเออร์ส (Weiers, 2005, หน้า 
350)  
   

  สูตร  n  =     

 
โดยให ้ n     คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N    คือ  ขนาดของประชากร 
   คือ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
   Z    คือ  ค่า Z ซ่ึงจะไดค้่า ± Z จากตาราง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีตอ้งการ 
   e     คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้  

โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 1 
ส่วนใน 10 ส่วนของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร ( ) ซ่ึงจะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 383.80 และปัดเศษเป็น 384 คน ผู ้วิจ ัยท าการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ในตลาดเกาะกลอยดว้ยแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-List) ส าหรับขอ้มูลส่วน
บุคคลของนกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม และแบบ  มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ส าหรับความพึงพอใจ และความต้องการของนักท่องเท่ียวตามแนวคิดปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) 
 2. การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เจา้ของ/ผูป้ระกอบการและ
ตวัแทนภาครัฐ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัระยอง ผูอ้  านวยการการ
ท่องเท่ียวแห่ง  ประเทศไทย ส านกังานระยอง และนายกเทศมนตรีเชิงเนิน จงัหวดัระยอง ภายใต้
กรอบแนวคิดการพฒันา  การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) เพื่อน า
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาประมวลผลการวจิยั 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยจ านวนความถ่ี (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จะใชส้ถิติค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน  (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั และกรณีท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติจะ
ทดสอบรายคู่ดว้ย               Scheffeˊ Method 

 
สรุปผลการวจัิย 
 1. จากการศึกษาไดผ้ลการวิเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียว จ านวน 384 คน สรุป
ผลไดด้งัน้ี  

1.1. ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย (1) เพศ หญิงคิดเป็นร้อยละ 62.5 เพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 37.5    (2) อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.6 รองมาเป็นอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 (3) 
ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองมาเป็นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
36.5 (4) สถานภาพการสมรส สมรสแลว้คิดเป็นร้อยละ 48.7 รองมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 45.6 (5) 
อาชีพ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทั คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองมาเป็นคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
21.9 (6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-19,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองมาเป็นต ่ากว่า 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 (7) ช่วงเวลาท่ีชอบเดินทางมาท่องเท่ียวในแต่ละปีวนัหยุด  (วนัเสาร์-วนั
อาทิตย)์ คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองมาเป็นวนัหยุดนักขตัฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 13.8 (8) ท่ีพกัอาศยั
ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัระยอง คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองมาเป็นกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ15.1 

1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการไปท่องเท่ียวท่ีตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
นักท่องเทีย่วม ี
             ความพงึพอใจในการไปท่องเทีย่วที ่ตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ ล าดบัที ่

1) ดา้นสินคา้และบริการ  3.51 .60 มาก 6 
2) ดา้นราคา 3.59 .63 มาก 4 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   3.79 .59 มาก 1 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.27 .79 ปานกลาง 7 
5) ดา้นบุคลากร 3.68 .65 มาก 2 
6) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.65 .65 มาก 3 
7) ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 3.58 .59 มาก 5 

เฉลีย่ 3.58 .64 มาก  

จากตารางท่ี 1 พบวา่โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากต่อตลาดเกาะกลอยทั้ง 7
ดา้น และในรายดา้นก็พอใจมากเช่นกนั ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาดเท่านั้นท่ีมีความพึงพอใจ
ปานกลาง  

1.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีตลาดเกาะ
กลอย โดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลผลการทดสอบความแตกต่างพบวา่  

(1) นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะให้ความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุก
ดา้น            ไม่แตกต่างกนั 

(2) นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนั จะมีความพึงพอใจแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในทุก
ดา้น 

(3) นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัในทุก
ดา้น 

(4) นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ในดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(5) นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05
ในทุกดา้น  

(6) นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ในดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นองคป์ระกอบ
ทางกายภาพ ส่วนในด้านบุคลากร ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการนั้น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  
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(7) นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละปีตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 

(8) นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  
1.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการให้พฒันาในการมาเท่ียว

ตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
นักท่องเทีย่วม ี
             ความต้องการให้พฒันาในตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดบัความต้องการ ล าดบัที ่

1) ดา้นสินคา้และบริการ  3.74 .80 มาก 6 
2) ดา้นราคา 3.71 .81 มาก 7 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   3.75 .84 มาก 5 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.83 .76 มาก 3 
5) ดา้นบุคลากร 3.79 .81 มาก 4 
6) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.85 .74 มาก 2 
7) ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 4.05 .73 มาก 1 

เฉลีย่ 3.81 .81 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการให้พฒันาในระดบัมากในทุก
ดา้น          ทั้ง 7ดา้น โดยเรียงล าดบัจาก ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นสินคา้และบริการ และ
ดา้นราคา ลดหลัน่กนัมาตามล าดบั  

1.5 การเปรียบเทียบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในการให้พฒันาตลาดเกาะกลอย ตาม
ปัจจยั          ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น โดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ผลการทดสอบ
ความแตกต่าง พบวา่  

(1) นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีความต้องการให้พฒันาปัจจัยส่วนประสม
การตลาดทั้ง 7 ดา้นไม่แตกต่างกนั 

(2) นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการให้พฒันาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

(3) นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการให้พฒันาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 
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(4) นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการให้พฒันาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

(5) นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการให้พฒันาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด      ไม่แตกต่างกนั 

(6) นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการให้พฒันาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั ในดา้นราคามีความตอ้งการให้พฒันาแตกต่างกนัไปท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  

(7) นกัท่องเท่ียวท่ีชอบเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละปีตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั จะมีความ
ตอ้งการใหพ้ฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

(8) นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการให้พฒันาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด  ไม่แตกต่าง 
 2. ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เจา้ของ/ผูบ้ริหารตลาดเกาะกลอย และตวัแทนขององคก์ร
ภาครัฐ ไดแ้ก่ผูอ้  านวยการส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัระยอง ผูอ้  านวยการการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ส านกังานระยอง และนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเชิงเนิน จงัหวดัระยอง ในการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนโดยใช้เกณฑ์ในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนขององค์การการ
ท่องเท่ียวโลก (UNWTO) จ  านวน 5 ประการ สรุปไดว้า่ 

1) ตลาดเกาะกลอยจะมีการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุก ๆ ดา้น ทั้งดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศน์รอบ ๆ ตลาด รวมถึงการอนุรักษข์องสะสมโบราณท่ีเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมได้มี
การจดัแสดงและให้   การอนุรักษไ์วเ้พื่อสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคตโดยจะยงั
สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมปัจจุบนัได้รวมถึงระบบนิเวศน์ภายในตลาดเป็นไปตาม
นโยบายของทางภาครัฐท่ีตอ้งการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมใหย้ ัง่ยนื 

2) การวางแผนและการจดัการในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อป้องกนัมิให้เกิดปัญหาทาง
ส่ิงแวดล้อม และสังคม วฒันธรรมในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และการจดัการด้วย  ทางตลาดเองมีการจดัรูปแบบของตลาดให้เป็นแหล่งพกัผ่อนของ
ครอบครัว และเป็นตลาดสีขาวไม่มีการจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในตลาด มีลาน
กิจกรรมท่ีชุมชนมาร่วมการจดัการแสดงต่าง ๆ ในอนาคตจะมีการท าห้องนิทรรศการ IT ท่ีเผยแพร่
แหล่งท่องเท่ียวและวฒันธรรมต่าง ๆ ของจงัหวดัระยอง ให้แก่นกัท่องเท่ียวไดม้าศึกษาและเยี่ยมชม 
ซ่ึงทางภาครัฐเองยงัไม่ไดมี้การวางแผนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเกาะกลอยมาก่อนแต่จะไดน้ าไป
พิจารณาบรรจุอยูใ่นแผนของเทศบาล และจงัหวดัต่อไป 

3) คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว ตลาดเกาะกลอยมีพื้นท่ีน ้ าเป็นสระขุดซ่ึงจะ
เนน้เก่ียวกบัเร่ืองของความสะอาด และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มของน ้าโดยมีการบ าบดัน ้าเสียดว้ยเคร่ืองพ่น
ออกซิเจนในน ้ า จดัท าน ้ าพุกลางสระ โรยปูนปรับสภาพน ้ าทุกอาทิตย ์มีการพายเรือเก็บขยะในน ้ า 
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ส่วนบนบกกระบวนการในการจดัเก็บขยะมีการคดัแยกประเภทขยะก่อนน าไปทิ้ง การบ าบดัน ้ าเสีย
จากร้านคา้ต่าง ๆ จะมีการพกัน ้ าท่ีบ่อบ าบดั และดกัไขมนัก่อนพร้อมทั้งท าความสะอาดดว้ยการตกั
ไขมนัมาฝังกลบเดือนละคร้ัง โครงการในอนาคตจะมีการท าแผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาของตลาด
เพื่อน าพลังงานมาผลิตเป็นไฟฟ้าบางส่วนท่ีจะใช้ในตลาดต่อไป ซ่ึงการปรับปรุงรายละเอียด
บางอย่างเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งกระท า แต่จะกระท าให้นอ้ยท่ีสุดและเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มให้
นอ้ยท่ีสุดโดยท่ีภาครัฐจะไดใ้หค้วามร่วมมือในการก าดบัดูแล และใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

4) การรักษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเพื่อให้ตลาดเกาะกลอยยงัคงสามารถรักษา
ความเป็นท่ีนิยมอยูไ่ด ้และสามารถท าการตลาดต่อไปไดโ้ดยทางตลาดเกาะกลอยไดใ้ห้ความส าคญั
ต่อการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว ดว้ยอธัยาศยัท่ีดี มีความเป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว รวมถึงการช่วย
อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว โดยมีการวางแผนท่ีจะจดัท าเอกสารและขอ้มูลให้นกัท่องเท่ียว 
นอกเหนือจากแผน่พบัหรือขอ้มูลบนส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีไดท้  าอยูแ่ลว้ และจะมีโครงการจดัท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบกิจกรรมท่ีไดจ้ดัท าภายในตลาด เพิ่มความสนใน
โดยการท าพาสปอร์ตตามจุดถ่ายรูปต่าง ๆ ภายตลาดสะสมเพื่อรับของท่ีระลึก ทางภาครัฐทั้ ง
ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัระยอง และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจงัหวดัระยอง ก็
ให้ความสนใจท่ีจะน าตลาดเกาะกลอย เขา้ไปบรรจุในแผนการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดัระยอง
ต่อไปดว้ย 

5) ผลประโยชน์ทางการท่องเท่ียวมีการกระจายในทุกภาคส่วนของสังคมของตลาดเกาะ
กลอย โดยตลาดเกาะกลอยมีการประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐในการจดัร้านภายในตลาดให้มี
การขายสินคา้ OTOP ของจงัหวดั ในวนัเสาร์และอาทิตยใ์ห้ชาวบา้นได้น าสินคา้ชุมชนประเภทต่าง 
ๆ มาจ าหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวโดยสินคา้ท่ีน ามาขายนั้นลว้นเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการผลิตเอง เช่น 
ผกั ผลไม้ เมนูอาหารพื้นเมืองของชาวบ้าน โดยใช้วตัถุดิบท่ีผลิตในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นการกระจาย
รายไดไ้ปสู่สังคม สู่ครัวเรือนครอบครัวของคนในชุมชน และก าลงัจะจดัให้มีตลาดนดัชุมชนสีเขียว
ข้ึนเดือนละคร้ังร่วมกบัเทศบาลเพื่อให้ชาวบา้นน าสินคา้มาจ าหน่าย ทางภาครัฐโดยเฉพาะเทศบาล
เชิงเนิน จงัหวดัระยอง ก็ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการกระจายรายไดน้ี้เป็นอยา่งมาก และจะไดเ้ขา้
ร่วมพฒันาตลาดเกาะกลอยอยา่งใกลชิ้ดต่อไปแมจ้ะเป็นตลาดของเอกชนก็ตาม 

โดยสรุปทางภาครัฐเล็งเห็นความส าคญัของตลาดเกาะกลอย และเห็นความส าคญัของการ
พฒันา  ตลาดเกาะกลอยให้ย ัง่ยืน และให้ท าการตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไปอีกดว้ย โดยจะเร่ิมตน้ให้
ความร่วมมือในการพฒันาและท าการตลาดอยา่งต่อเน่ืองตลอดไปดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย  
เน่ืองจากนักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการขาย (ได้แก่ การโฆษณา                       

การประชาสัมพนัธ์ การเสนอขายตรง ฯลฯ) อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ทั้ งผูป้ระกอบการ/
ผูจ้ดัการ ตลอดจนภาครัฐ ไดแ้ก่ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัระยอง การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานระยอง และเทศบาลเชิงเนิน ควรจะร่วมมือกนัในการท าการตลาดอย่าง
เขม้ขน้ และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง   การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐควรจะ
มีอยา่งต่อเน่ือง และควรบรรจุตลาดเกาะกลอยไวใ้นปฏิทินแหล่งท่องเท่ียวและแผนการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดั รวมถึงของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดว้ย อีกทั้งควรมีปรับกล
ยทุธ์ดา้นการตลาดในทุก ๆ ดา้น เพื่อการกระจายข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลออกไปในทุกส่ือ
ให้มากข้ึน และให้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้ งภาครัฐทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวให้เต็มท่ี ส่วนด้าน
นกัท่องเท่ียวนั้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนในจงัหวดัระยองนั้นถูกตอ้งแลว้ เพราะอยูใ่กลท่ี้สุดแต่ควรเพิ่ม
ช่องทาง ส่ือสารให้จังหวัดใกล้เ คียงทราบด้วย  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู ้ ท่ี อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร เม่ือไดท้ราบขอ้มูลแลว้ขณะเดินทางออกไปทางภาคตะวนัออกจะไดห้าโอกาส
แวะเยีย่มชมตลาดเกาะกลอยเพิ่มข้ึนอีกแหล่งหน่ึงดว้ย 

ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านอ่ืน ๆ นั้น ถึงแมน้ักท่องเท่ียวจะมีความพึง
พอใจมากอยูแ่ลว้แต่ก็ควรพยายามรักษาระดบัความพึงพอใจไวใ้หไ้ดย้ ัง่ยนืนานโดยการเสนอบริการ
และกิจกรรมต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปดว้ย 

ส่วนความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีจะให้พฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้น 
นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการให้พฒันาทุกดา้นในระดบัมาก แสดงวา่ยงัมีโอกาสพฒันาไดอี้กมากทั้ง
ในดา้นของสินคา้และบริการ การก ากบัดูแลราคา การเพิ่มช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย 
กระบวนการน าเท่ียวภายในตลาด บุคลากรผูใ้ห้บริการในตลาด และสภาพแวดลอ้มของตลาดทาง
ภายภาพโดยรวม ซ่ึงเจ้าของ/ผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาและพัฒนาตลาดต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้ง 
พร้อมทั้งน าเสนอส่ิงท่ีแปลกใหม่ข้ึนมาเป็นระยะ ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นสินคา้ใหม่ ๆ การบริการใหม่ ๆ 
หรือกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ ฯลฯ แต่จะตอ้งให้อยู่ภายใตก้รอบของการพฒันาการท่องเท่ียว         ท่ี
ย ัง่ยืน ทั้ง 5 ประการด้วย ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความร่วมของภาครัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
เพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ ประทบัใจ และสนใจท่ีจะกลบัมาเยือนอีกคร้ังหรือแนะน าให้
เพื่อนฝงู ญาติพี่น้องท่ีเดินทางท่องเท่ียวมาแวะเยี่ยมชมอีกเม่ือมีโอกาสมาเยือนทางภาคตะวนัออก 
และจงัหวดัระยองในอนาคต  
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาถึงการพฒันาโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชนในตลาดเกาะกลอยดว้ย 
2) ควรมีการศึกษาถึงการวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเกาะกลอย ผนวกกบัแผนการ

พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดั และแผนการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในภาพรวม
ดว้ย 
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แนวทางการพฒันาศูนย์จกัสาน  อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี                       
เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

Guidelines for the Sustainable Tourism, Development at Bamboo Wicker Center, 
Panatnikhom District, Chonburi Provice,Thailand. 

 
ธัญรัตน์  ธัญญานุกูล  

ละเอยีด ศิลาน้อย   
 
 

บทคัดย่อ 
จุดมุ่งหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 1)เพื่อศึกษาระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของนกัท่องเท่ียว 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนักท่องเท่ียวให้
ความส าคญั 3)เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 4)เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ผูป้ระกอบการใน
พื้นท่ี ศูนยจ์กัสานอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 6) เพื่อก าหนด
แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนโดยใช้การวิจยัเชิงผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณใช้
กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัท่องเท่ียวจ านวน 385 คนรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและ การวิจยัเชิง
คุณภาพมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ เจา้ของศูนยจ์กัสานและผูแ้ทนภาครัฐไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกังาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานพทัยา และ 
เทศบาลพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ ไดแ้ก่ จ  านวนความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ใชส้ถิติในการทดสอบสมมุติฐาน t-test, One-
way ANOVA และกรณีมีนยัส าคญั จะทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffeˊ Method  ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.3 มีอายุช่วง 40-49 ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ราชการ มีรายได้ระหว่าง 20,000-29,999 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด ท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนัภาคตะวนัออก (ยกเวน้ จงัหวดัชลบุรี) โดยภาพรวมนักท่องเท่ียวให้
ความส าคญัมากท่ีสุดต่อศูนยจ์กัสานทั้ง 7 ดา้นและในรายดา้นก็พอใจมากท่ีสุดเช่นกนั ยกเวน้ดา้น
ราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก 
ผลการทดสอบ สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือนและ
สถานภาพการสมรสแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเพศ อาชีพ ท่ีอยูใ่นปัจจุบนัระดบัความส าคญัไม่แตกต่าง
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กนั ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.2 มีอายุช่วง 50-59 
ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพเกษตร มีรายไดร้ะหว่าง 10,000-19,999 บาท 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โดยภาพรวมของการมีส่วนร่วมประชาชนในชุมชนทุกดา้น ทั้ง 4 ดา้น 
โดยภาพรวมมีระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจาก การมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมประเมินผล ระดบัการมีส่วนร่วมมาก คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2  พบว่า ประชาชนในชุมชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีส่วน
ร่วมในการพฒันาศูนยจ์กัสาน  ไม่แตกต่างกนั ดา้นอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพการ
สมรสประชาชนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยจ์กัสาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบ รายคู่พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05  
 ค าส าคัญ : ศูนยจ์กัสาน ระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาด การมีส่วนร่วมของชุมชน 
จงัหวดัชลบุรี 
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Abstract 
 The aim in this study. 1) to study the factors of marketing mix of tourists and 2) to 
compare the marketing mix of tourist importance. 3) to study the involvement of citizens in the 
community. 4) to compare the level of participation of the people in the community, 5) the extent 
of government officials. Local entrepreneur Woven Thong District Court Chonburi Sources for 
Sustainable Tourism 6) to develop guidelines for the participation of the community center 
basket. Bang Bang Chonburi For sustainable tourism research using a mixture of both 
quantitative and qualitative. Quantitative research approach. 385 visitors gathered using 
questionnaires and. Qualitative research is a major center of the basket and the public sector. 
Director of the Office of Tourism and Sports, Chonburi. And the Tourism Authority of Thailand 
Pattaya, Chon Buri office Chonburi The data were collected by a structured interview. The 
statistics used to analyze the amount of frequency, percentage, using statistical hypothesis testing 
t-test, One-way ANOVA and significant cases. A test with a pair of Scheffe' Method Results 
showed that 1) most were female, 60.3 percent during the last 40-49 years there has been a degree 
or above. Professional enterprise / government Annual income 20,000 to 29,999 baht mostly 
single. Current Homes East (except Chonburi) overall tourists are most important to the center 
and in the basket and 7 was very pleased as well. Except for the price Promotion and Marketing 
Processes and services that cater to tourists. The test hypothesis 1 found that travelers between 
education, monthly income and marital status, different level of importance in the marketing mix 
as well as the significance level of 0.05 visitors to gender, occupation is on. Current priorities are 
different. Personal factors of the community, the majority were female, 64.2 percent during the 
last 50-59 years there has been a degree or above. Agricultural occupations Annual income 
10,000 to 19,999 baht, most were married. The overall participation of all citizens in the 
community, and 4 in the overall average. Order Participation activities The participation of 
beneficiaries. Participation and evaluation. Class participation is to be involved in the decision. 
The test hypothesis 2, found that people in the community with different gender to participate in 
the development of a basket. No significant differences in age, education, occupation, income, 
and marital status, people in the community to participate in the development of a basket vary 
significantly static at 0.05, and compared the pair were different. significant at the 0.05 level. 
KEWORDS : Bamboo Wicker Center, priority Marketing Mixed Factors(7 Ps), The participation 
of the community Chonburi 
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บทน า 
จังหวดัชลบุรี ตั้ งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 80 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับ

สนามบินสุวรรณภูมิ และมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทั้ งแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
ส าหรับเมืองพทัยา เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบันานาชาติ มีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วในเร่ืองของ
การท่องเท่ียว ในจงัหวดัชลบุรียงัมีสินคา้ท่ีข้ึนช่ือมากมาย โดยมีค าขวญัของจงัหวดัชลบุรีท่ีกล่าววา่ 
“ทะเลงาม ขา้วหลามอร่อย ออ้ยหวาน จกัสานดี ประเพณีวิ่งควาย” เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวทัว่ไปถา้
นึกถึงสินคา้ของฝากในจงัหวดัชลบุรี จะแวะซ้ือของท่ีตลาดหนองมน เน่ืองจากตลาดหนองมนมี
ของฝากท่ีข้ึนช่ือ คือ ขา้วหลาม “ออ้ยหวาน” จงัหวดัชลบุรีนั้นเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีเพาะปลูกพืช 
ไดแ้ก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั และยางพารา ดงันั้นจงัหวดัชลบุรี จึงมีโรงงานต่างๆมากมายท่ีเก่ียวกบัการ
ผลิตน ้ าตาล ซ่ึงได้มาจากต้นอ้อยท่ีหอมหวานและย ังมีการน ามาท าเป็นน ้ าตาลสด (ท่ีมา : 
http://www.chonburi.go.th) แต่ในจงัหวดัชลบุรียงัมีเคร่ืองจกัสานท่ีข้ึนช่ือ  

 “พนัสนิคม” เป็นอ าเภอเล็ก ๆ แห่งหน่ึงของจงัหวดัชลบุรี เป็นทางผ่านท่ีจะไปจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา มีงานช่างฝีมือพื้นบา้นท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปในเร่ืองความประณีตสวยงามนั้นคือ 
“งานจกัสานไมไ้ผ่” ซ่ึงเคร่ืองจกัสานไมไ้ผ่พนสันิคมท่ีไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของค าขวญัประจ า
จงัหวดัชลบุรีอีกดว้ย อาจกล่าวได้ว่างานจกัสานของชาวอ าเภอพนัสนิคมเป็นส่ิงท่ีสืบทอดกนัมา 
เป็นงานช่างฝีมือพื้นบา้นท่ีท าข้ึนเพื่อใช้สอยภายในครัวเรือนเป็นปฐมเป็นจา พวกเคร่ืองใช้ต่างๆ 
ไดแ้ก่ สุ่ม ไซ ขอ้ง กระต๊ิบ ตะกร้า เป็นตน้  

ศูนย์จกัสานใหญ่ท่ีสุดในโลก อ าเภอพนัสนิคม จากคุณปราณี เจา้ของศูนย์จกัสาน เป็น
แหล่งหัตถกรรมท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ีนิยมของชุมชน ซ่ึงศูนยจ์กัสานน้ีเป็นศูนยจ์กัสานเก่าแก่เป็น
อาชีพท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแต่บรรพบุรุษท าสืบทอดกนัมา เพราะเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้น ถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่ รุ่น ในอดีตจะมีเคร่ืองจักสานมากมายแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทใช้งานใน
ชีวิตประจ าวนั และประเภทตกแต่งเพื่อความสวยงาม มีการผลิตเคร่ืองจกัสานซ่ึงออกแบบสวยงาม 
ลวดลายละเอียดเป็นพิเศษ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาหาความรู้ เป็นแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองจกัสานไม้
ไผเ่คร่ืองหวายทุกชนิด ส่งไปจ าหน่ายศูนยศิ์ลปาชีพสวนจิตรลดา 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา แนวทางการพฒันาศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อ
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการของประชาชนในชุมชน นักท่องเท่ียว เจา้หน้าท่ีภาครัฐและ
ผูป้ระกอบการศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

930

DP
U



2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในศูนยจ์กั
สาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 

3. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการพฒันาศูนยจ์กัสาน อ าเภอ
พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

4. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี ศูนยจ์กัสานอ าเภอ
พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

6.  เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ผูท้  าวิจยัได้ศึกษาวิจยัแนวทางการศูนย์จกัสาน อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ไดต้ั้งสมมุติฐานของกรอบการวจิยั คือ  
 1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการต่อสินคา้ในศูนยจ์กัสาน 
อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั 
 2. ประชาชนในชุมชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
แตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อน าผลการศึกษาไปเสนอต่อผูป้ระกอบการและเจา้ของศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี 

2. เพื่อน าผลการศึกษาไปเสนอกบัทางส านกัการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี 
3. เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางน าเสนอต่อแผนยทุธศาสตร์ของเทศบาลเมืองพนสั

นิคม จงัหวดัชลบุรี 
4. เพื่อน าผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชพ้ฒันากบัพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีคลา้ยคลึงกนัต่อไป 
5. เพื่อน าผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาในแหล่งท่องเท่ียวท่ีคลา้ยคลึงกนัต่อไป 
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ทฤษฎปัีจจัยส่วนประสมการตลาด 
 ณฐักฤตา จนัทร์หอม (2533, หนา้ 14-15) กล่าววา่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม
บริการ และสินค้าทางการท่องเท่ียวถือเป็นสินค้าประเภทการบริการอย่างหน่ึง สังเกตได้จาก
ลกัษณะพิเศษของสินคา้ของสินคา้ประเภทน้ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีความตอ้งการเป็นฤดูกาล และ
ไม่สมารถเก็บไวข้ายในวนัอ่ืนได ้เม่ือลกัษณะของสินคา้บริการต่างจากสินคา้ทัว่ไปแลว้ ดงันั้นใน
การวางแผนตลาดสินค้าบริการ จึงแตกต่างจากการวางแผนการตลาดสินค้าทัว่ไป การจดัการ
ส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าบริการ จึงต้องมีมากกว่าสินค้าทัว่ไป มีรายละเอียดเพิ่มจาก
ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) สินคา้ทัว่ไป อีก 3P’s คือ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) 
และภาพลักษณ์ (Physical Evidence) ดังนั้น ส่วนผสมทางการตลาดของการท่องเท่ียวจึง
ประกอบดว้ย 7P’s ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 1. สินคา้ (Product) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีธุรกิจเสนอเพื่อสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของบุคคลใหเ้กิดความพึงพอใจ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของสินคา้ 
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัจ าหน่ายผา่นตวัแทนขาย หรือจ าหน่าย
เองโดยตรง 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีจูงใจให้ลูกคา้เขา้
มาใชบ้ริการเช่น การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
 5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลภายในองค์กรท่ีคอยให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ลูกคา้ 
 6. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนต่างๆของการใชบ้ริการ ตั้งแต่ตน้จนจบ 
 7. ภาพลกัษณ์ต่างๆขององคก์ร (Physical Evidence) หมายถึง ส่วนประกอบขององคก์รท่ี
ลูกคา้สามารถสัมผสัได ้และเป็นส่วนท่ีเพิ่มความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
 
ทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ทฤษฎีการกระท าทางสังคม (The Theory of Social Action) ของเยาวมาลย ์จอ้ยจุฬี (2542, 
หนา้ 15-16) ไดอ้ธิบายถึงการกระท าทางของมนุษย ์(Action of Human) ในลกัษณะท่ีสามารถน าไป
ปรับใช้ทางสังคมทัว่ไป กล่าวคือ การกระท าใดๆของมนุษย์จะข้ึนอยู่กบัความสนใจและระบบ
ค่านิยมของบุคคล 
 1. บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (Personality) 
 2. ระบบสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู ่ (Social System) 
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 3. วฒันธรรม (Culture) ในสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยูแ่ละวฒันธรรมน้ีเป็นตวัก าหนด
เก่ียวกบัความคิด ความเช่ือถือ (Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of Interest) และระบบ
ค่านิยมของบุคคล (system of Value Orientation) 
 ลกัษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
 แอนดรูว ์และสตีเฟล (Andrew &Stiefel, 1980 อา้งอิงใน ทานตะวนั อินทร์จนัทร์, 2546, 
หนา้ 19) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว ้4 ประการ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 2. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนปฏิบติัการ 
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
แนวคิดการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
 ส าหรบความหมายของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนได้ใช้แนวคิดขององค์การท่องเท่ียวโลก 
(UN World Tourism Organization, UNWTO) ซ่ึงไดก้ าหนดไว ้เป็นประการคือ (UN World 
Tourism Organization, 1998, pp.21-22)  
 1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวติัศาสตร์ ทรัพยากรทางวฒันธรรมและ
ทรัพยากรอ่ืนๆในการท่องเท่ียว จะตอ้งมีการอนุรักษไ์วเ้พื่อสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองใน
อนาคตโดยจะยงัสามารถอ านวยประโยชน์ใหแ้ก่สังคมปัจจุบนัได ้
 2. จะตอ้งมีการวางแผนและการจดัการในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อป้องกนัมิให้เกิด
ปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม วฒันธรรมในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและการจดัการดว้ย 
 3. คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมจะยงัคงไดรั้บการรักษาไวไ้ด้
และปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดเ้ม่ือจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท า 
 4. จะตอ้งรักษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเอาไวเ้พื่อให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นจะ
ยงัคงสามารถรักษาความเป็นท่ีนิยมอยูไ่ด ้และสามารถท าการตลาดต่อไปได ้
 5. ผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวจะตอ้งเผือ่แผห่รือกระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคม 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 
 
 
 
4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
7. ภูมิภาค 

-ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนใน
ชุมชน 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
 

ความต้องการของนักท่องเทีย่วศูนย์จกัสาน 
อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 
1. สินคา้และบริการ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. กระบวนการใหบ้ริการ 
7. องคป์ระกอบทางกายภาพ 

- เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
- ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี 

 

 

ความคดิเห็นการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
1. ดา้นการอนุรักษ ์
2. ดา้นการวางแผน 
3. ดา้นการพฒันา 
4. ดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
5. ดา้นการกระจายรายได ้

 

แนวทางการพัฒนาสินค้า
ศูนย์จักสาน อ าเภอพนัส
นิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

การมส่ีวนร่วมของชุมชน ศูนย์จกัสาน 
อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 

1. ร่วมตดัสินใจ 
2. ร่วมด าเนินกิจกรรม 

3. ร่วมรับผลประโยชน ์

4. ร่วมประเมินผล 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวธีิการเกบ็ข้อมูลวจัิย 
 1.การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ของการเลือกตวัอยา่งโดยไม่ใชท้ฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Nor-probability sample) เก็บตวัอย่างในแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ไดแ้ก่ 
ประชาชนในชุมชน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว 
ศูนย์จักสาน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เน่ืองจากเป็นการศึกษาวิจัยค่าเฉล่ียประชากร 
(Population Mean, µ) และไม่ทราบจ านวนประชากร ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชสู้ตรการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อการศึกษาวิจยัค่าเฉล่ียประชากร (Population Mean, µ) ของคสัซานี (Khazanie) โดย
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได ้ไม่เกิน .01 ของส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร ซ่ึงจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 384.16 และปัดเศษเป็น 385 คน 
ผูว้ิจยัท าการเก็บตวัอย่างแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling)ในศูนยจ์กัสานด้วยแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check-List) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั นกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการพฒันาศูนย์จกัสาน 
อ าเภอพนสันิคมจงัหวดัชลบุรี 
 2. 1.การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ของการเลือกตวัอยา่งโดยไม่ใชท้ฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Nor-probability sample) เก็บตวัอยา่งในแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ไดแ้ก่ 
ประชาชนในชุมชน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นประชาชนในชุมชนยอ่ยท่ี 
1 ศูนย์จักสาน อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี เน่ืองจากเป็นการศึกษาวิจัยค่าเฉล่ียประชากร 
(Population Mean, µ) และไม่ทราบจ านวนประชากร ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชสู้ตรการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อการศึกษาวิจยัค่าเฉล่ียประชากร (Population Mean, µ) ของคสัซานี (Khazanie) โดย
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได ้ไม่เกิน .01 ของส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร ซ่ึงจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 384.16 และปัดเศษเป็น 385 คน 
ผูว้ิจยัท าการเก็บตวัอย่างแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling)ในศูนยจ์กัสานด้วยแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check-List) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนยอ่ยท่ี1 เทศบาลเมืองพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
 3. การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนสันิคม
และผูอ้  านวยการการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เขตพทัยา และ
ผูป้ระกอบการศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยจ านวนความถ่ี(Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean)และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จะใช ้สถิติค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน  (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยัและกรณีท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติจะ
ทดสอบรายคู่ดว้ย                  Scheffeˊ Method 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1.จากการศึกษาไดผ้ลการวเิคราะห์จากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจ านวน 385 คน สรุปผลได้
ดงัน้ี  

   1.1. ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย (1) เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.4 และเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 39.7(2)อาย ุ40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 26.8 ตามล าดบั(3) ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาเป็นอนุปริญญา/
ปวส. คิดเป็นร้อยละ 31.4 ตามล าดบั (4) รัฐวิสาหกิจ/ราชการ คิดเป็นร้อยละ 33.0 และพนกังาน/
ลูกจา้งบริษทั คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดบั(5)รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วง 20,000-
29,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาไม่เกิน 10,000-19,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 
ตามล าดบั(6)สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 46.5 สมรส คิดเป็นร้อยละ 43.4 และหย่า/ร้าง คิดเป็น
ร้อยละ 10.1 ตามล าดบั (7)ท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่จะอยู่ภาคตะวนัออก (ยกเวน้ จงัหวดัชลบุรี) คิดเป็น
ร้อยละ 22.9 รองลงมา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ยกเวน้ ภาคกลาง) คิดเป็นร้อยละ 19.2 

1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในการท่องเท่ียว ศูนยจ์กั
สาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
นักท่องเทีย่ว  ให้ความส าคัญในการท่องเทีย่ว ศูนย์จักสาน อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดบัความส าคญั 

ดา้นสินคา้และบริการ  4.41 .61 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 4.18 .77 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   4.28 .69 มากท่ีสุด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.05 .82 มาก 
ดา้นบุคลากร 4.29 .73 มากท่ีสุด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.19 .85 มาก 
ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 4.24 .72 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.94 .87 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าโดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวมีความส าคญัมากท่ีสุดต่อศูนยจ์กัสานทั้ง 7 
ดา้นและ  ในรายดา้นก็พอใจมากท่ีสุดเช่นกนั ยกเวน้ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมาก  

1.3 การเปรียบเทียบระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวศูนย ์  จกัสาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี โดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ผลการ
ทดสอบความแตกต่างพบวา่  

(1) นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะให้ระดบัความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 (2) นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีระดบัความส าคญัแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ใน
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 (3) นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัความส าคญัแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 
                (4) นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัจะมีระดบัความส าคญัไม่แตกต่างกนั 
                 (5)  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัจะมีระดบัความส าคญัแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ในดา้นบุคลากร  
 (6) นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนัจะมีระดบัความส าคญัแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ในดา้นการส่งเสริมการตลาด  

  (7) นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะมีระดบัความส าคญัไม่แตกต่างกนั  
 2.จากการศึกษาไดผ้ลการวิเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างประชาชนในชุมชน จ านวน 385 คน 
สรุปผลไดด้งัน้ี  

   2.1. ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.2 และเป็นเพศชายจ านวน   
247  คน ร้อยละ 35.8 มีอายุช่วง 50-59 ปี  ร้อยละ 31.9 รองลงมาอายุ 40-49 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน ร้อยละ 39.5 รองลงมาระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 30.6 ประกอบ
อาชีพเกษตร ร้อยละ 26.0 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย ร้อยละ 23.4 มีรายได้ระหว่าง 
10,000-19,999 บาท ร้อยละ 54.0 รองลงมามีรายได ้20,000-29,999 บาท ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 40.5  
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ศูนย์จักสาน อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 

การมส่ีวนร่วม x  S.D. ระดบัการมส่ีวนร่วม 

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.52 .87 มาก 
2) การมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม 3.39 .99 ปานกลาง 
3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  3.38 .99 ปานกลาง 
4) การมีส่วนร่วมประเมินผล 3.37 .98 ปานกลาง 

เฉลีย่ 3.42 .96 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่โดยภาพรวมของการมีส่วนร่วมประชาชนในชุมชนทุกดา้น ทั้ง 4 ดา้น 
โดยภาพรวมมีระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจาก การมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมประเมินผล ระดบัการมีส่วนร่วมมาก คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  

2.2 การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบุรี ทั้ง 4 ดา้น โดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ผลการทดสอบความแตกต่างพบวา่  

(1) ประชาชนในชุมชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยจ์กัสาน  ไม่
แตกต่างกนั 
 (2) ประชาชนในชุมชนท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยจ์กัสาน แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม  
 (3) ประชาชนในชุมชนท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัจะมีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยจ์กัสาน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการมีส่วนร่วมประเมินผล 
 (4) ประชาชนในชุมชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการพฒันาศูนย์จกัสาน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม 
 (5) ประชาชนในชุมชนท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยจ์กัสาน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 (6) ประชาชนในชุมชนท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนัจะมีส่วนร่วมในการพฒันาศูนย์
จกัสาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
 3. ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพนสันิคมและผูอ้  านวยการ
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชลบุรี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เขตพทัยา และผูป้ระกอบการ
ศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนโดยใชเ้กณฑ์ในการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารท่องเท่ียวโลก (UNWTO) จ านวน 5 ประการสรุปไดว้า่ 
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1) ศูนยจ์กัสานจะมีการอนุรักษท์รัพยากร การอนุรักษ์การปลูกไมไ้ผ่เพื่อน ามาท าจกัสาน 
การอนุรักษง์านฝีมือ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ให้สูญหาย มีวิทยากรสาธิตพร้อมสอนการท าเคร่ือง
จกัสานจากไมไ้ผห่ลากหลายชนิด ทางศูนยจ์กัสานไดจ้ดัเก็บเคร่ืองจกัสานหลากหลายชนิดไวใ้ห้รุ่น
ต่อไปสืบทอด ไดรั้บการสนบัสนุนจากเทศบาลเมืองพนสันิคม หน่วยงานราชการระดบัจงัหวดั การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ในดา้นการผลิตและการอนุรักษผ์ลิตภณัฑ์ไมไ้ผ ่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ิน  และมีการพฒันาวตัถุดิบ โดยส่งเสริมให้ชาวบา้นปลูกไมไ้ผ่ และหวายซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ี
ส าคญัในการจกัสาน 

2) การวางแผนและการจดัการในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อป้องกนัมิให้เกิดปัญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม วฒันธรรมในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมและเทศบาล
เมืองพนสันิคมก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเคร่ืองจกัสาน หน่วยงานของรัฐเขา้มามีบทบาทอยา่งมาก
ทางด้านการให้ค  าปรึกษา การรับรองสินค้า การจดัอบรม การจดันิทรรศการ และการหาตลาด 
หน่วยงานของรัฐมีบทบาทในระดบัปานกลางถึงน้อย การแนะน า การผลิต สนับสนุนให้มีการ
จดัการอย่างครบวงจร การสนับสนุนงบประมาณการจดัการพฒันาศูนย์จกัสาน เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว สืบสานภูมิปัญญาไทย 
 3) คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว ศูนยจ์กัสานมีบริเวณประมาณ 2 ไร่ จดัสรร
เป็นส่วนต่างๆ เช่น ลานแสดงเคร่ืองจกัสานยกัษป์ระมาณ 14 ช้ิน ส่วนพิพิธภณัฑ์เคร่ืองจกัรโบราณ 
ซ่ึงมีทั้งของท่ีตวัเองเก็บไว ้และเป็นของสมาชิก ส่วนเรียนรู้การท างานของชาวบา้นแสดงขั้นตอน
การสานตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จ และส่วนร้านคา้ท่ีระลึก โดยไม่คิดค่าผา่นประตู 
 4) การรักษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเพื่อใหศู้นยจ์กัสานเอาไวเ้พื่อใหแ้หล่งท่องเท่ียว
นั้น สามารถรักษาความนิยมอยูไ่ด ้และสามารถด าเนินการทางการตลาดต่อไปได ้“ศูนยจ์กัสานใหญ่
ท่ีสุดในโลก” เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ของจงัหวดั มีส่ิงดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชม มีการ
จดัฝึกอบรมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีสนใจท าเคร่ืองจกัสาน และหาซ้ือสินคา้หตัถกรรมจกัสานกลบัไป
เป็นท่ีระลึก เพิ่มช่องทางตลาด  
 5)  ผลประโยชน์ทางการท่องเท่ียวมีการกระจายในทุกภาคส่วนของสังคมของศูนยจ์กัสาน
โดย ศูนยจ์กัสานมีการประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ เคร่ืองจกัสานไดรั้บสินคา้ OTOP ระดบัห้า
ดาวของจงัหวดั โดยทางเทศบาลเมืองพนสันิคมไดจ้ดังานประเพณีบุญกลางบา้นเพื่อโชวเ์คร่ืองจกั
สานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการท าเคร่ืองจกัสานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กระจาย
รายไดใ้หก้บัชุมชน โดยแต่ละชุมชนของเทศบาลเมืองพนสันิคมโดยงานประเพณีงานบุญกลางบา้น
น้ีจดัแสดงโดดเด่นของเคร่ืองจกัสานของแต่ละชุมชน  
 โดยสรุปทางภาครัฐเล็งเห็นความส าคญัของศูนยจ์กัสาน เพื่อพฒันาจกัสานไทย แหล่ง
ท่องเท่ียวทางภูมิปัญญาไทย โดยให้ศูนยจ์กัสานจดัแสดงเคร่ืองจกัสานให้นกัท่องเท่ียวหรือบุคคล
ทัว่ไปเขา้ชม  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย  
 จากการวิจยั เร่ือง แนวทางการพฒันาศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สามารถ
น าผลวิเคราะห์จาการท าวิจยัมาเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาด้านการส่งเสริม
การตลาด บอร์ดขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของศูนยจ์กัสาน ดงันั้น ทางเจา้ของ/ประธานชุมชน 
ภาครัฐ ซ่ึงประกอบไปดว้ย เทศบาลเมืองพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม ส านกังานการท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดัชลบุรี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เขตพทัยา ควรจะร่วมมือกนัจดัท าบอร์ดขอ้มูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับทางศูนย์จักสานในสถานท่ีราชการและสถานท่ีต่างๆ ควรจัด
ประชาสัมพนัธ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน หนังสือพิมพ์ทางจังหวดัชลบุรี ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซด์ สร้างเว็บไซด์ศูนย์จักสานเพื่อกระจายข่าวทุกช่องทาง เพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ของท่ีระลึก จงัหวดัชลบุรี เป็นภูมิปัญญาไทยทอ้งถ่ินและเคร่ืองจกัสาน อ าเภอพนสั
นิคม เป็นสินคา้ O-TOP ระดบัหา้ดาว ในงานท่องเท่ียวไทย งานสีสันตะวนัออก เม่ือนกัท่องเท่ียวได้
ทราบขอ้มูลจากงานน้ีแลว้ ขณะเดินทางผา่นถา้มีโอกาสจะไดแ้วะเยี่ยมชมศูนยจ์กัสานท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ท่ีเดียวในประเทศไทย 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมและมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ชุมชน
ควรมีการอนุรักษส่์งเสริมการปลูกป่าทดแทน ชุมชนควรมีการรณรงคเ์ร่ือง การปลูกไมไ้ผท่ดแทน 
เพื่อไม่ให้ไม่ไผ่หมดไป ชุมชนควรจะมีการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพิ่มจ านวนบุคลากร
ในการสาธิต เพิ่มความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวชุมชน กระบวนการน าเท่ียวภายในศูนยจ์กัสาน การ
จดัแสดงส่วนของท่ีระลึก โดยเจา้ของควรเพิ่มรูปแบบ ลวดลายของเคร่ืองจกัสาน หรือกิจกรรม
แปลกใหม่ ซ่ึงท าให้นกัท่องเท่ียวมาศูนยจ์กัสานเพิ่มข้ึน แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบของการพฒันาการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื  
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บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชนเทศบาลเมอืงสน่ันรักษ์  
อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 

THE ROLES OF COMMUNITY COMMITTEES IN COMMUNITY 
DEVELOPMENT; SANANRAK MUNICIPALITY, THANYABURI DISTRICT,  

PATHUM THANI PROVINCE 
 

จันทนา คงอริยะทรัพย์  
 

บทคัดย่อ  
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาบทบาททัว่ไปของ

คณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี (2) ศึกษา
ปัญหาของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี
และ (3) ศึกษาความตอ้งการความช่วยเหลือจากเทศบาลในฐานะพี่เล้ียงชุมชนในการพฒันาชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จากกลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการ
ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 210 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลโดยมีเน้ือหา ดงัน้ี (1) บทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชนในการพฒันาชุมชน (2) สภาพปัญหาในการพฒันาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน และ (3) 
ความตอ้งการความช่วยเหลือจากเทศบาลในการพฒันาชุมชน ผลการวิจยัพบว่า (1) บทบาทของ
คณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชน อยู่ในระดบัปานกลาง (2) สภาพปัญหาในการพฒันา
ชุมชนของคณะกรรมการชุมชนอยูใ่นระดบัมาก และ (3)ความตอ้งการความช่วยเหลือจากเทศบาล
ในการพฒันาชุมชน โดยสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ค าส าคัญ: บทบาท คณะกรรมการชุมชน การพฒันาชุมชน 
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Abstract  
 The purpose of this research were as follows: (1) Study on the role of general community 
committee. Within the municipality sananrak ,thanyaburi District, Pathum Thani.  (2) the problem 
of the community board. The Sananrak Pathumthani province, and (3) the need for assistance 
from the municipality as a community nurse in community development within the Sananrak 
Pathumthani province.The sample Committee the City of Thunder guard Pathumthani province 
were 210 people, using a questionnaire to collect data with the content as follows: (1) the role of 
the community in community development, (2) the difficulty of Community Development 
Committee. the community, and (3) the support from the municipalities in the development 
community. The results showed that (1) the role of the community in the development 
community. Was moderate (2) the difficulty of Community Development Committee. At a high 
level, and (3) the support from the municipalities in the development community in accordance 
with the hypothesis. 
 
Keywords: roles community councils community development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

943

DP
U



บทน า  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกั คืองานบริการสาธารณะและ

งานบริการประชาชน ซ่ึงภารกิจดังกล่าวมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการน าพาให้องค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินพฒันาก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน สามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล ความตอ้งการของประชาชนและภาคเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยปี 2540 มาตรา 75 วรรค 1 “รัฐบาลตอ้งดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล จดัระบบงานงานของกระบวน การยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอยา่งรวดเร็วและเท่าเทียมกนั รวมทั้งจดัระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน” ดงันั้น องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐมีหนา้ท่ีจะตอ้งให้บริการท่ีดีแก่ประชาชนครอบคลุมทุก
ดา้น เช่นเดียวกบั Citizen Centered กล่าววา่ การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายท่ีทุกรัฐบาลให้
ความส าคญัและพยายามผลกัดนัให้มีการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีข้ึนมาโดย
ตลอด ทั้งน้ี เน่ืองจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็น
พนัธกิจส าคญัอนัดบัแรกท่ีรัฐพึงกระท ายิ่งในช่วงปัจจุบนัเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปล่ียน
สภาพสังคมใหค้วามสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของโลกลว้นพุ่งเป้า
ไปสู่จุดหมายเดียวกนั คือ การยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการบริหารราชการแผน่ดินของ
ไทย ส่วนราชการหรืององคก์รภาครัฐเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการบ าบดัทุกข ์บ ารุง
สุข และมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัประชาชนในพื้นท่ี ดว้ยการ
จดัสรรปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตให้แก่ผูสู้งอายุตามความเหมาะสม โดยมุ่งเป้าหมาย
เพื่อด าเนินงานในดา้นสวสัดิการสังคม โดยมุ่งหวงัให้ผูสู้งอายุและสมาชิกในครอบครัวมีความสุข 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับผู ้สูงอายุมากท่ีสุดตาม
พระราชบญัญติัการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดภารกิจ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริการส่วนจงัหวดั มีอ านาจหน้าท่ีในการ
สงเคราะห์และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ มาตรา16 ให้เทศบาล เมืองพทัยา องคก์าร
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัสวสัดิการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง การสังคมสงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส และและ
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย พระราชบญัญติัเทศบาล ส่วนท่ี 3 
มาตราท่ี 50 หน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล มีอ านาจหน้าท่ี ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ( 2550, หนา้ 1-127) ไดบ้ญัญติั
ไวใ้นมาตรา 53 บุคคลซ่ึงมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพมีสิทธิไดรั้บ
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สวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอยา่งสมศกัด์ิศรีและความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม
จากรัฐ 

ประชาชนท่ีได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในชุมชนของตนเอง เม่ือได้เข้ามารับบทบาท
หนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการชุมชนนั้นจะตอ้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทของตนในดา้นต่าง ๆ ท่ีได้
รับมา เช่น การเสนอแผนงาน โครงการกบัทางเทศบาล หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงปัญหาเก่ียวกบับทบาทและปัญหาของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันา
ชุมชน 

เน่ืองจากในปัจจุบนัการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นรูปแบบการปกครองท่ีส าคญั เพราะ
ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด สามารถตอบโจทยข์องความตอ้งการของประชาชนไดดี้ท่ีสุด แต่ดว้ย
ภาระหนา้ท่ีของในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และจ านวนประชากรแลว้นั้น อาจท าให้ยงัไม่ทัว่ ถึงในการ
พฒันา คณะกรรมการชุมชนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัในการแบ่งเบาภาระของเทศบาล และทราบ
ถึงความตอ้งการของคนในชุมชนของตนไดดี้กว่าเทศบาล ดงันั้นการศึกษาถึงบทบาทและปัญหา
ของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชนถือเป็นความส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนินงานต่างๆ 
เป็นไปอยา่งสะดวกและราบร่ืน ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ถึงปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ภายในเขตเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ยงัมิได้มีผูท้  าการวิจยัในเร่ืองน้ีมาก่อน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการวิจยัเร่ืองน้ี เพื่อเป็น
ประโยชน์และแนวทางให้คณะกรรมการชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนน าไปปรับใช้
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน ถ้าหากไม่มีการท าวิจยัเร่ืองน้ีข้ึนจะส่งผลให้ไม่เห็นความส าคญัของ
คณะกรรมการชุมชน 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาบทบาททัว่ไปของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาปัญหาของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์ อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาความตอ้งการความช่วยเหลือจากเทศบาลในฐานะพี่เล้ียงชุมชนในการพฒันา
ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
สมมติฐานการวจัิย  

1. คณะกรรมการชุมชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาททัว่ไป
ของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ไม่
แตกต่างกนั 

2. คณะกรรมการชุมชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาของ
คณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่าง
กนั 

3. คณะกรรมการชุมชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความตอ้งการความช่วยเหลือจาก
เทศบาลในฐานะพี่เล้ียงชุมชนในการพฒันาชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 
 
 
 
 

ข้อมูลประชากร 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันา
ชุมชนเทศบาลเมอืงสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี 
จงัหวดัปทุมธาน ี
1. การเป็นผูน้ าและแกนกลางในการ พฒันา
ชุมชน 
2. การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
3. การเสนอแผนงานโครงการเพือ่ขอรับ 
ความช่วยเหลือจากเทศบาล 
4. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชน  
มีความส านึกและร่วมใจกนัพฒันา 
5. การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
และสร้างความสามคัคีในชุมชน 

แนวคิดเก่ียวกบับทบาท 
 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน 

ทฤษฎีภาวะผูน้ า 
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แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  
 

แนวคิดเกีย่วกบับทบาท 
ฑิตยา สวรรณชฎ (2515) ได้แสดงความคิดเห็นไวว้่า บทบาทเป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ี

ก าหนดและยงัไดแ้บ่งหนา้ท่ีออกเป็น บาบาทในอุดมคติ (ideal role) หรือ บทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่ง
ของสังคมควรปฏิบติั และบทบาทท่ีเป็นจริง (actual role) หรือบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางสังคม
จะต้องปฏิบัติจริง บทบาทท่ีปฏิบัติจริงน้ี เป็นผลรวมของ บาบาทตามอุดมคติ (ideal role) 
บุคลิกภาพของผูด้  ารงฐานะต าแหน่งอารมณ์ขณะแสดงบทบาทและอุปกรณ์ของผูด้  ารงต าแหน่งท่ีมี
อยู ่ปฏิกิริยาของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงพอจะสรุปบาบาท ต าแหน่งทางสังคม ไดด้งัน้ี (1)  มีสถานภาพ 
(status) อยูจ่ริงในทุกสังคมและมีอยูก่่อนตวัคนจะเขา้ไปครอง (2) มีบทบาทท่ีควรจะเป็น (ought-to-
role) ประจ าอยูใ่นแต่ละต าแหน่ง (3) วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมนั้นๆ เป็นส่วน
หน่ึงซ่ึงส าคญัในการก าหนดฐานะ ต าแหน่ง และบทบาทท่ีควรจะเป็น (4) การท่ีคนเราจะทราบถึง
ฐานะต าแหน่งและบทบาทนั้นไดม้าจากการเรียนรู้ทางสังคม และ (5) บทบาทท่ีควรจะเป็นนั้นไม่
แน่นอนเสมอว่าจะเหมือนกบัพฤติกรรมจริงของคนท่ีครองฐานะต าแหน่งอ่ืนๆ เพราะพฤติกรรม
จริงๆ นั้นเป็นผลของปฏิกิริยาของคนท่ีครองฐานะต าแหน่งท่ีมีต่อบาบาทท่ีควรจะเป็นบุคลิกภาพ
ของตนเอง และบุคลิกภาพของผูอ่ื้นท่ีเขา้ร่วมในพฤติกรรมและเคร่ืองกระตุน้ (stimulus) ท่ีมีอยูใ่น
เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดการติดต่อทางสังคม 

 
แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาชุมชน 
การพฒันาชุมชน คือ ขบวนการท่ีรัฐบาลน ามาใช้ เพื่อกระตุน้ และส่งเสริมประชาชนให้

เกิดความคิดริเร่ิม และเขา้ร่วมมือในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนเอง และส่งเสริมทอ้งถ่ินให้
เจริญกา้วหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
(พฒัน์ บุญรัตพนัธ์ุ, 2515) โดยสุวิทย ์ยิ่งวรพนัธ์ (2509) ไดใ้ห้ความหมายเพิ่มเติมว่า การพฒันา
ชุมชน คือ กระบวนการท่ีมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน ทั้งน้ี โดยประชาชนเขา้
ร่วมมือและริเร่ิมด าเนินงานเอง และสรุปความหมายของการ “พฒันาชุมชน” ไวด้งัน้ี คือ (1) การ
ปรับปรุงส่งเสริมให้ชุมชนหน่ึงดีข้ึนหรือมีวิวฒันาการดีข้ึน (2) การส่งเสริมให้ชุมชนนั้น ๆ มี
วิวฒันาการดีข้ึน คือ เจริญทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (3) การพฒันาชุมชนนั้น จะตอ้ง
พฒันาทางดา้นวตัถุและพฒันาดา้นจิตใจ 

ปรีชา กล่ินรัตน์ กล่าววา่ การพฒันาชุมชน เป็นกระบวนการท่ีมุ่งส่งเสริมความเป็นอยูข่อง
ประชาชนให้ดีข้ึน โดยความร่วมมืออย่างจริงจงัของประชาชน และควรเป็นความคิดริเร่ิมของ
ประชาชนเองดว้ย แต่ถา้ประชาชนไม่รู้จกัริเร่ิม ก็ให้ใช้เทคนิคกระตุน้เตือนให้เกิดความคิดริเร่ิม 
ทั้งน้ี เพื่อใหก้ระบวนการน้ีไดรั้บการตอบสนองจากประชาชนดว้ยการกระตือรือร้นอยา่งจริงจงั 
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องค์การสหประชาชาติ (2505) ให้ค  าจ  ากดัความว่า การพฒันาชุมชน เป็นขบวนการซ่ึง
ประชาชนทั้งหลายไดพ้ยายามรวบรวมกนัท าเองและมาร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล เพื่อท่ีจะท าให้
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของชุมชนนั้น ๆ เจริญดีข้ึนและผสมผสานชุมชนเหล่านั้นเขา้เป็น
ชีวิตของชาติและเพื่อท่ีจะท าให้ประชาชนอุทิศกาย ใจ ความคิด ความรู้ และทรัพย์ เพื่อความ
เจริญเติบโตของชาติอยา่งเตม็ท่ี 

องค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (2505) ให้ค  าจ  ากดัความว่า การพฒันาชุมชน 
เป็นขบวนการแห่งการกระท าทางสังคม ซ่ึงประชาชนในชุมชนนั้นร่วมกนัจดัการวางแผนและลง
มือกระท าการเอง พิจารณาให้รู้ชดัวา่ กลุ่มหรือเอกชนมีความตอ้งการหรือขาดแคลนอะไร มีปัญหา
อะไรซ่ึงเป็นปัญหาร่วมกนั แลว้จึงจดัท าแผนเพื่อขจดัความขาดแคลนหรือบ าบดัความตอ้งการ หรือ
แกปั้ญหาต่าง ๆ โดยท่ีพยายามใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนนั้น ๆ ให้มากท่ีสุดและถา้จ าเป็น อาจจะ
ขอความช่วยเหลือจากภายนอก คือ รัฐ หรือองคก์รอ่ืน เพียงเท่าท่ีจ  าเป็น 

 
ทฤษฎภีาวะผู้น า 
ทฤษฎีคุณลักษณะของผูน้ า (Traits) คือ ผูน้ าด้านบุคลิกภาพดีทั้งด้านสังคมและด้าน

สติปัญญา โดยพบวา่ คุณลกัษณะส าคญัของคนเป็นผูน้ ามีอยู ่6 ประการ ไดแ้ก่ (1) ความมีพลงัและ
ความทะเยอทะยาน (2) ความปรารถนาท่ีจะน า (3) ความซ่ือสัตยมี์จริยธรรมยึดมัน่หลกัการ (4) 
ความเช่ือมัน่ตนเอง (5) ความเฉลียวฉลาด และ (6) ความรอบรู้ในงาน โดยมีตวัอย่างการศึกษา
เก่ียวกบั Trait Theories ของ Gardner ไดแ้ก่  The tasks of Leadership กล่าวถึงงานท่ีผูน้ าจ  าเป็นตอ้ง
มี 9 อย่าง ไดแ้ก่ มีการก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทดัฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จกัสร้างและ
ใชแ้รงจูงใจ มีการบริหารจดัการ มีความสามารถในการปฏิบติัการ สามารถอธิบายได ้เป็นตวัแทน
ของกลุ่ม แสดงถึงสัญลกัษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรร และแบบ Leader – constituent 
interaction เช่ือว่าผูน้ าต้องมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอ่ืนหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนๆเพื่อท่ี
สนองตอบความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ความคาดหวงัของบุคคล และผูน้ าตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเอง 
สามารถพฒันาตนเองและพฒันาให้ผูต้ามมีความแข็งแกร่ง และสามารถยืนอยู่ด้วนตนเองอย่าง
อิสระทฤษฎีน้ีพบวา่ ไม่มีคุณลกัษณะท่ีแน่นอนหรือช้ีชดัของผูน้ า เพราะผูน้ าอาจไม่แสดงลกัษณะ
เหล่าน้ีออกมา (โสภิศ โรจนรักษ,์ 2557) 

 
ทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม มกัเก่ียวขอ้งทั้งปัจเจก

บุคคลและกลุ่ม โดยมีการเก่ียวขอ้งทางดน้จิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์ซ่ึงผล
ของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าให้กระท าเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มข้ึนทั้งท าให้เกิด
ความรู้สึกความรับผดิชอบต่อกลุ่มดว้ย (นิรันดร์ จงวฒิุเวศย,์ 2527, หนา้ 25-27) 
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วิฑูรย ์ปัญญากุล (2535, หน้า 50) การท่ีประชาชนผูไ้ด้รับประโยชน์หรือผลประโยชน์ 
โดยตรงจากการพฒันาสิทธิในการก าหนดทิศทางของการพฒันาได ้

เกียรติศกัด์ิ เรือนทองดี (2536, หน้า 14) การร่วมคิดแก้ไขปัญหา การด าเนินการและ
กิจกรรมในชุมชนวางแผนโครงการ ร่วมปฏิบติังานในรูปแบบของการเสียสละแรงงาน การบริจาค 
วสัดุส่ิงของ และร่วมติดตามผลงานบ ารุงรักษาสาธารณประโยชน์ในหมู่บา้น 

ชิต นิลพานิช และกุลธนธนาพงศ ์(2543, หนา้ 350) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่
หมายถึง การท่ีประชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการขั้นตอน
ใดขั้นตอนหน่ึง หรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะเอ้ืออ านวย แต่หากได้รับการพฒันาได้รับ
ผลส าเร็จอย่างแทจ้ริงแลว้ประชาชนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด าเนินการเร่ิม
ตั้งแต่ตน้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยไม่วา่โครงการนั้นจะไดจ้  าแนกก่ีขั้นตอนก็ตาม 

สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนได้ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมเสียสละเวลา แรงงาน วสัดุอุปกรณ์เป็นเร่ือง
ของจิตใจและอารมณ์ของบุคคลในสถานการณ์ท่ีมีเหตุเร้าใจให้กระท า เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
บุคคลอยากร่วมท ากิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ โดยมีการน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน (1) ศึกษา
บทบาททัว่ไปของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดั
ปทุมธานี พร้อมทั้งแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) การสร้างแบบสอบถามโดยตรวจสอบ
จากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาวิจยัคร้ังผูใ้ห้ขอ้มูล คือ คณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์
อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานีของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ  านวน 460 คน โดยจดัเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 210 ชุด  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน5ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชน 
จ านวน 5 ขอ้ใหญ่ 15 ขอ้ยอ่ย ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการพฒันาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชน จ านวน10ขอ้ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการความช่วยเหลือจาก
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เทศบาลในการพฒันาชุมชนจ านวน5ขอ้รวมทั้งส้ินจ านวน 35 ขอ้ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(alpha coefficient) ของครอนบาค (cronbach) ไดค้วามเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .912 และส่วนท่ี 5 
แบบสอบถามปลายเปิด อีก 3 ข้อเก่ียวกับ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  1) ด้านบทบาทของ
คณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชน  2) ด้านสภาพปัญหาในการพฒันาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชน และ 3) ดา้นความตอ้งการความช่วยเหลือจากเทศบาลในการพฒันาชุมชน 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามผูว้ิจยัท าการจดัเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test และ F-test  
 
ผลการวจัิย  

ขอ้สรุปตามผลการวจิยัของจยัช้ินน้ี ไดส้รุปตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาบทบาททัว่ไปของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอ

ธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการชุมชนมีความเขา้ใจในบทบาทของ
ตนเองอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.47) โดยเรียงความเขา้ใจในบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
ตามล าดับดังน้ี (1) บทบาทในการเป็นผูน้ าในการพฒันาชุมชน (2) บทบาทในการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามและสร้างความสามคัคีในชุมชน (3) บทบาทในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความส านึกและร่วมใจกนัพฒันา (4) บทบาทในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน และ (5) บทบาทในการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก
เทศบาล 

2. จากการศึกษาปัญหาของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปัญหาของคณะกรรมการชุมชนฯ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.21) 
โดยเรียงตามล าดับของปัญหาจากมากไปหาน้อยดังต่อไปน้ี (1) การทบัซ้อนของช่วงเวลาการ
ปฏิบติังานประจ า กบัเวลาการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชนเป็นช่วงเวลาเดียวกนั 
(2) คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจในบทบาท อ านาจหน้าท่ีของตนเอง ขาดการอบรมให้ความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชน (3) งบประมาณในการสนบัสนุนการ
พฒันาชุมชนไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง (4) บุคลากรท่ีปฏิบติังานมีไม่เพียงพอต่อจ านวน
ของประชากรและขนาดของชุมชน (5) การประชาสัมพนัธ์โครงการของคณะกรรมการชุมชนไม่
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ทัว่ถึง เช่น ขาดงบประมาณในการใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บขาดความ
ถูกตอ้งและล่าชา้ (6) ขาดการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนต่ืนตวัในการพฒันาชุมชน
ของตนอยู่เสมอ (7) ประชาชนในชุมชนขาดการให้ความส าคญัในการออกประชาคมของ
คณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาภายในชุมชนจากประชาชน (8) ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชนในการพฒันาชุมชน (9) ขาดการส่งเสริมดา้นอาชีพและการเพิ่มรายได ้เศรษฐกิจ
ชุมชนอยา่งครบวงจร เช่น การผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย การตลาด อยา่งย ัง่ยืนของประชาชนใน
ชุมชน (10) ขาดการส่งเสริมการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน เช่น ความห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของประชาชนในชุมชน การพฒันาคุณภาพชีวิต และการให้ความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

3. จากการศึกษาความตอ้งการความช่วยเหลือจากเทศบาลในฐานะพี่เล้ียงชุมชนในการ
พฒันาชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี อยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.70) โดยเรียงตามล าดบัของความตอ้งการช่วยเหลือ ดงัต่อไปน้ี (1) การสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง (2) ดา้นของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจดัท ากิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการชุมชนจัดข้ึนเพื่อการพฒันาชุมชน (3) การจัดฝึกอบรม 
คณะกรรมการชุมชนในเร่ืองของการบริหารจดัการ การสร้างอาชีพและการเพิ่มรายได ้เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างครบวงจร เช่น การผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย การตลาด อย่างย ัง่ยืน (4) การจดั
ประชุม/อบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้เขา้ใจ
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของตนเองต่อชุมชน และ (5) การส่งเสริมและสนบัสนุนบทบาทของ
คณะกรรมการชุมชน เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ประชาชนในชุมชน 

 
การอภิปรายผล  

ผลการวจิยั มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาบทบาททัว่ไปของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอ

ธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการชุมชนมีความเขา้ใจในบทบาทของ
ตนเอง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.47) โดยเรียงความเขา้ใจในบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
ตามล าดับดังน้ี (1) บทบาทในการเป็นผูน้ าในการพฒันาชุมชน (2) บทบาทในการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามและสร้างความสามคัคีในชุมชน (3) บทบาทในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความส านึกและร่วมใจกนัพฒันา (4) บทบาทในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน และ (5) บทบาทในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก
เทศบาล ซ่ึงสอดคล้องกบัสรณะ เทพเนาว ์(อา้งถึงใน สมเกียรติ มูลสุวรรณ, 2541 หน้า 32) ได้
ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนในงานพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีของ
คณะกรรมการหมู่บ้านสะพานหมู่ ท่ี2ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
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คณะกรรมการหมู่บา้นไดรั้บการแต่งตั้งจากชาวบา้น ปรากฏวา่ ส่วนหน่ึงของชาวบา้นจะเขา้ใจและ
ยอมรับในบทบาท แต่ยงัมีบางส่วนท่ีไม่ทราบวา่องคก์รประชาชนด าเนินการอยา่งไร มีบทบาทต่อ
การมีส่วนร่วมประชาชนอยา่งไร และเจา้หนา้ท่ีของรัฐบางคนยอมรับศกัด์ิศรี และขีดความสามารถ
ของผูน้ า แต่บางคนยงัไม่เช่ือในศกัยภาพของชุมชน เป็นผลท าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งรัฐกบัเอกชน 

2. จากการศึกษาปัญหาของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาของคณะกรรมการชุมชนฯ อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.21) โดยเรียงตามล าดบัของปัญหาจากมากไปหาน้อยดงัต่อไปน้ี (1) การทบัซ้อนของ
ช่วงเวลาการปฏิบัติงานประจ า กับเวลาการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชนเป็น
ช่วงเวลาเดียวกนั (2) คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจในบทบาท อ านาจหน้าท่ีของตนเอง ขาดการ
อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุมชน (3) งบประมาณในการ
สนบัสนุนการพฒันาชุมชนไม่ได้รับการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง (4) บุคลากรท่ีปฏิบติังานมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนของประชากรและขนาดของชุมชน (5) การประชาสัมพนัธ์โครงการของ
คณะกรรมการชุมชนไม่ทัว่ถึง เช่น ขาดงบประมาณในการใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บขาดความถูกตอ้งและล่าช้า (6) ขาดการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ต่ืนตวัในการพฒันาชุมชนของตนอยูเ่สมอ (7) ประชาชนในชุมชนขาดการให้ความส าคญัในการ
ออกประชาคมของคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาภายในชุมชนจากประชาชน (8) ขาดความ
ร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการพฒันาชุมชน (9) ขาดการส่งเสริมดา้นอาชีพและการเพิ่ม
รายได ้เศรษฐกิจชุมชนอยา่งครบวงจร เช่น การผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย การตลาด อยา่งย ัง่ยืน
ของประชาชนในชุมชน (10) ขาดการส่งเสริมการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน เช่น ความห่างไกล
จากส่ิงเสพติด ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของประชาชนในชุมชน การพฒันาคุณภาพชีวิต และ
การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสอดคล้องกับ นวรัตน์ แป้วบุญสม (2545) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชน ศึกษากรณี : เทศบาล
เมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการเขา้มาเป็นคณะกรรมการชุมชน
เพื่อตอ้งการพฒันาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญทดัเทียมกบัชุมชนอ่ืน ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาเป็น
คณะกรรมการจะมีฐานะดี เป็นท่ียอมรับและเป็นผูต้ระหนกัในหนา้ท่ีของตนเอง แต่ในแง่ของการ
น านโยบายไปปฏิบัติยงัไม่มีความเหมาะสมโดยยงัขาดความชัดเจนของแผนการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีให้ประชาชนไดรั้บทราบในการด าเนินงานของชุมชน
ยงัไม่ชดัเจนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั การใหค้วามช่วยเหลือของเทศบาลยงัขาดในเร่ืองของ
การจัดสรรงบประมาณซ่ึงไม่เพียงพอและขาดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าให้นโยบายการพฒันาชุมชนยงัไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์หลกัในการพฒันาชุมชน 
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานรวมไปถึงปัญหาด้าน
งบประมาณส าหรับการพฒันาชุมชน ปัญหาความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีอยู่ในระดบัน้อย
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มาก เพราะประชาชนยงัขาดจิตส านึกในการเสียสละใหก้บัส่วนรวมและ กองพฒันาอาสาสมคัรและ
ผูน้ าทอ้งถ่ิน กรมการพฒันาชุมชน (อา้งถึงใน สมเกียรติ มูลสุวรรณ, 2541 หนา้ 34) วิจยัเร่ือง สภาพ
ปัญหาการด าเนินงานอาสาพฒันาชุมชน พบว่า งานอาสาพฒันาชุมชนมีปัญหาอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลางค่อนขา้งสูง ปัญหารุนแรงไดแ้ก่ (1) การคดัเลือกและแต่งตั้งอาสาพฒันาชุมชนและผูน้ าอาสา
พฒันาชุมชนไดบุ้คคลท่ีไม่เหมาะสม ไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชน (2) บทบาทหนา้ท่ีก าหนดไม่
เหมาะสมต่อการปฏิบติัจริง(3) ขาดการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ี (4) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพ
ปัญหา ได้แก่ ทศันะต่อนโยบายงานอาสาพฒันาชุมชนของเจา้หน้าท่ี (5) ภารกิจท่ีผูน้ าอาพฒันา
ชุมชนและอาสาพฒันาชุมชนควรปฏิบติั ไดแ้ก่ งานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (6) โอกาสท่ีผูน้ าอาสาพฒันา
ชุมชนจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบล และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสูง ถา้สมคัร
รับเลือกตั้ง 

3. เพื่อศึกษาความตอ้งการความช่วยเหลือจากเทศบาลในฐานะพี่เล้ียงชุมชนในการพฒันา
ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย = 3.70 โดยเรียงตามล าดบัของความตอ้งการช่วยเหลือ ดงัต่อไปน้ี (1) การสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง(2) ดา้นของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจดัท ากิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการชุมชนจัดข้ึนเพื่อการพฒันาชุมชน (3) การจัดฝึกอบรม 
คณะกรรมการชุมชนในเร่ืองของการบริหารจดัการ การสร้างอาชีพและการเพิ่มรายได ้เศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างครบวงจร เช่น การผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย การตลาด อย่างย ัง่ยืน (4) การจดั
ประชุม/อบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้เขา้ใจ
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของตนเองต่อชุมชน และ (5) การส่งเสริมและสนบัสนุนบทบาทของ
คณะกรรมการชุมชน เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ประชาชนในชุมชน สอดคลอ้งกบั นวรัตน์ แป้วบุญ
สม (2545) การให้ความช่วยเหลือของเทศบาลยงัขาดในเร่ืองของการจดัสรรงบประมาณ ซ่ึงไม่
เพียงพอและขาดความร่วมมืออยา่งจริงจงัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้นโยบายการพฒันา
ชุมชนยงัไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์หลกัในการพฒันาชุมชน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานรวมไปถึงปัญหาดา้นงบประมาณส าหรับการพฒันาชุมชน 
ปัญหาความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นระดบันอ้ยมาก เพราะประชาชนยงัขาดจิตส านึกใน
การเสียสละใหก้บัส่วนรวมและ กองพฒันาอาสาสมคัรและผูน้ าทอ้งถ่ิน กรมการพฒันาชุมชน 
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ข้อเสนอแนะการท าวจัิย 
1.  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1.1 การส่งเสริมและการเสริมสร้างให้คณะกรรมการพฒันาชุมชนให้เป็นองคก์รท่ี

เขม้แขง็ 
 1.2  การพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการชุมชน โดยมุ่งเน้นท่ีการพฒันาตัว

บุคคลเป็นหลกั 
 1.3  การส่งเสริมใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตนตามบทบาทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 2.1  คณะกรรมการพฒันาชุมชน ควรมีความเขา้ใจในบทบาทการท างานและ

ปฏิบติังานตามท่ีมอบหมายโดยมุ่งเน้นการพฒันาชุมชนส่วนรวมเป็นหลกัมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพอ้ง  

3.   ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป  
 3.1  ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 

ในการพฒันาชุมชนเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี โดยการน าศึกาเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์คณะกรรมการชุมชนเขา้มาช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ละเอียดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการการพฒันาของชุมชน 
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ปัจจัยการสร้างคุณค่าของตราสินค้า คุณภาพในการบริการ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ: กรณศึีกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทย 

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
Brand Equity, Service Quality, and Social Networking Affecting the Customer’s 

Decision to Use Service of Coffee Shops: A Case Study of Thai Brand  
Coffee Shops in Bangkok 

 
รัตพล มนตเสรีวงศ์  
นิตนา ฐานิตธนกร  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพใน
การบริการ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ 
กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดใน
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากผูใ้ช้บริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 320 ราย และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหวา่ง 30 - 39 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดส่้วนบุคคลโดยเฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาท มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึง ส่วนใหญ่ใช้บริการร้าน
กาแฟในป้ัมน ้ ามนั โดยใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการร้านกาแฟโดยเฉล่ีย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และ
ตนเองมีอิทธิพลในการเลือกเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านกาแฟในวนัจนัทร์ ช่วง
ระยะเวลา 07.01 – 10.00 น. และมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 101 บาท 
นอกจากน้ี ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ กรณีศึกษา
ร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 
คุณภาพในการบริการดา้นการใส่ใจลูกคา้ และการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ดา้นการรับรู้ตราสินคา้
และดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ   
 
ค าส าคัญ: การสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  
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Abstract 
This study aimed to explore the brand equity, the service quality, and social networking 

affecting the customer’s decision to use service of coffee shops: a case study of Thai brand coffee 
shops in Bangkok.  A closed-ended questionnaire survey was implemented to collect data from 
280 customers of Thai brand coffee shops in Bangkok. In addition, the statistics used in the data 
analysis included a) descriptive statistics; percentage, mean, and standard deviation, and b) 
inferential statistics on multiple regression analysis.  

The results showed that the majority of respondents were female who were between 30 – 
39 years old with an undergraduate education. They worked private companies and earned an 
average monthly for income of 10,001 – 20,000 baht. Most of them used the service of Thai 
brand coffee shops in petrol station primarily for soft drinks twice a week.  They had decided to 
use the service by themselves and they used the service of Thai brand coffee shops on Monday 
during 07:01 a.m. – 10.00 p.m.  The average cost of a service was less than 101 baht.  
Additionally, the findings indicated that the factors affecting the customer’s decision to use 
service of coffee shops: a case study of Thai brand coffee shops in Bangkok at statistically 
significant level of .05 were the service quality in terms of empathy; and the brand equity in terms 
of brand awareness and perceived quality.   
 
Keywords : Brand Equity, Service Quality, Decision to Use the Service 
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บทน า   
กาแฟถือเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากธุรกิจน ้ ามนั ร้านกาแฟสด

ถือเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บการกล่าวถึงของนกัลงทุนและผูบ้ริโภคมากท่ีสุดธุรกิจหน่ึง ธุรกิจร้านกาแฟสด
มีการพฒันาและเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลายประการ โดยเฉพาะการเติบโต
เพิ่มข้ึนทุกปี และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการบริโภคกาแฟท่ีรสชาติกาแฟสดแท ้โดยพร้อมท่ี
จะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน เพื่อแลกกบัคุณภาพท่ีไดรั้บกลบัมา ซ่ึงในมุมของผูบ้ริโภคมองวา่ ราคาของ
กาแฟไม่แพงเม่ือแลกกบัการไดด่ื้มกาแฟสดแทร้สเขม้ขน้ในบรรยากาศสบายๆ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 
2555) 

ตลาดกาแฟสดในประเทศไทยเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และยงัถือวา่มีอตัราการเติบโตสูง โดย
ระหวา่งปี 2550-2554 มีการขยายตวัในอตัราร้อยละ 9.7 ต่อปี มีมูลค่าตลาด 2,300 ลา้นบาท ในปี 
2556 ธุรกิจร้านกาแฟสดมีมูลค่าตลาด 7,230 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
11 จากปี 2555 ซ่ึงมีมูลค่าตลาด 6,490 ลา้นบาท (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2557) และตลาดกาแฟสดยงั
สามารถท่ีจะขยายตวัได้อีกมาก สาเหตุหลักๆ สืบเน่ืองมาจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ๆ จาก
ต่างประเทศเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ี ซ่ึงสภาพดงักล่าวสร้างความต่ืนตวัให้กบัวงการธุรกิจร้านกาแฟ
สดเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีจากผลส ารวจพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทย พบว่า ยงัอยู่ในเกณฑ์ต ่า 
กล่าวคือ มีการบริโภคโดยเฉล่ียเพียง 130 แกว้ต่อคนต่อปี เม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคในแถบเอเชีย เช่น 
ชาวญ่ีปุ่น ด่ืมกาแฟเฉล่ีย 500 แกว้ต่อคนต่อปี ในขณะท่ีชาวอเมริกาด่ืมกาแฟเฉล่ีย 700 แกว้ต่อคนต่อ
ปี (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2556) ดงันั้น ธุรกิจร้านกาแฟสดยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก แต่การแข่งขนัใน
ตลาดก็มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน อีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไทยหนัมาด่ืมกาแฟมากข้ึน และท า
ใหธุ้รกิจร้านกาแฟไดรั้บความนิยมมากข้ึน เกิดจากไลฟ์สไตลท่ี์เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคยุคใหม่ 
ท่ีมกัใชร้้านกาแฟเป็นสถานท่ีพบปะหารือ สังสรรค ์หรือบางคร้ังก็ใชเ้ป็นสถานท่ีท างาน โดยกลุ่ม
ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้านกาแฟสด มีความหลากหลายมากข้ึน จากเดิมท่ีเป็นนักธุรกิจและ
นกัท่องเท่ียว แต่ปัจจุบนัจะมีทั้งกลุ่มคนท างาน นักเรียน และนักศึกษาท่ีเร่ิมนิยมเขา้มาใช้บริการ 
นอกจากน้ี ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ เพราะผูบ้ริโภคคนไทยนิยมด่ืม
กาแฟกนัอยา่งแพร่หลาย และมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีพฤติกรรมการ
ด่ืมกาแฟเพื่อความบนัเทิง สนุกสนานและมีชีวิตชีวามากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการเห็นโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจกาแฟสด (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2556) 

ตลาดกาแฟในประเทศไทยมีมูลค่ามากกวา่ 30,000 ลา้นบาท โดยกาแฟพร้อมด่ืม จดัเป็น
กาแฟท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปี 2556 ตลาดกาแฟพร้อมด่ืมในประเทศไทยมีมูลค่า
ตลาดรวมประมาณ 9,650 ลา้นบาท แมจ้ะถูกกระแสของกาแฟสดจากร้านขายกาแฟท่ีเกิดข้ึนใหม่
เป็นจ านวนมาก เขา้มาครองส่วนแบ่งทางการตลาด แต่กระแสดงักล่าวก็ช่วยผลกัดนัให้ตลาดเติบโต 
และท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งปรับตวั เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัไว ้และขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ 

959

DP
U



ไปสู่วยัรุ่นและวยัเร่ิมท างานมากข้ึน จึงส่งผลท าให้ความตอ้งการกาแฟพร้อมด่ืมยงัคงขยายตวัมี
แนวโนม้เติบโตไดอี้กมาก โดยประมาณการณ์วา่จะเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3.5 ต่อปี ส่งผลท าให้มูลค่า
ตลาดเพิ่มข้ึนเป็น 10,630 ลา้นบาท ในปี 2560 (มยุรา ปรารถนาเปล่ียน, 2557) ตลาดกาแฟสด ในปี 
2557 เขา้สู่ยคุคุณภาพมากข้ึน บริษทัและองคก์รใหญ่ต่างๆ เปิดการแข่งขนัในธุรกิจกาแฟสดกนัมาก
ข้ึน ครอบคลุมไปถึงการเขา้มาแข่งขนัในตลาดระดบัล่างถึงตลาดระดบักลาง ส่งผลให้ร้านกาแฟสด
ประเภทเคาน์เตอร์เล็กๆ หรือร้านท่ีตั้งบริเวณอาคารส านกังาน มีผลกระทบจากการเขา้มาแย่งชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดกาแฟในทุกระดบั ในแง่ของคุณภาพและช่ือเสียง เน่ืองจากองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ก าลงัขยายช่องทางการปิดร้านบริเวณสถานท่ีท างาน อาคารส านกังาน โดยใชส้ัญลกัษณ์ 
โลโก ้ยีห่อ้ และความคุน้เคยของผูบ้ริโภคกาแฟ แทรกซึมเขา้สู่วฒันธรรมการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค 
(คอฟฟ่ีอินด้ี, 2557) ร้านกาแฟสดแบ่งไดเ้ป็น 2 ค่ายใหญ่ๆ คือ ร้านกาแฟสดท่ีมาจากต่างประเทศ 
เช่น สตาร์บคัส์ โอปองแปง กลอเรีย จีนส์ และร้านกาแฟสดท่ีเป็นของคนไทย เช่น คาเฟ่อเมซอน 
กาแฟวาวี แบล็คแคนยอน บา้นไร่กาแฟ คอฟฟ่ี เวิลด์ รวมถึงร้านกาแฟสดท่ีเปิดด าเนินการเป็น
เจา้ของเอง โดยแบ่งสัดส่วนตลาดออกเป็นร้านกาแฟสดท่ีเป็นแบรนด์ต่างประเทศร้อยละ 60 และ
ร้านกาแฟสดท่ีเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินร้อยละ 40 (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2556) 

 ร้านคาเฟ่อเมซอน เป็นร้านกาแฟแบรนด์ไทยท่ีมีสาขามากท่ีสุดในทวีปเอเชีย เน่ืองจากมี
กลยุทธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถึง และสร้างความ
พึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคเสมอมา 
(สุภาภรณ์ สมรูป, 2557) คาเฟ่อเมซอนเป็นหน่ึงในธุรกิจคา้ปลีกของ บริษทั การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ซ่ึงเป็นผูน้ าในธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการน ้ามนัของประเทศ
ไทย ในปัจจุบนัคาเฟ่อเมซอนมีสาขารวมทั้งส้ิน 1,100 สาขา เป็นร้านกาแฟท่ี ปตท. ด าเนินธุรกิจเอง
จ านวน 200 สาขา และเป็นร้านกาแฟท่ีเปิดขายแฟรนไชส์ให้ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าธุรกิจร้าน
กาแฟ และภายในส้ินปี 2557 จะมีสาขาคาเฟ่อเมซอนรวมทั้งส้ินจ านวน 1,200 สาขา (คาเฟ่อเมซอน, 
2557) ทั้ งน้ี ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู ้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ผูป้ระกอบการร้านกาแฟแต่ละแห่งตอ้งน ากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการรักษาลูกคา้ของตนไวใ้ห้ได้ 
ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัเพื่อช่วยในการสร้างความพึง
พอใจให้ผูบ้ริโภค โดยการตอบสนองการบริการไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้างความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ มีการใส่ใจลูกคา้อย่างทัว่ถึง จากงานวิจยัดา้นคุณภาพการบริการ 
พบวา่ คุณภาพของการบริการถือวา่เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัส าหรับการแข่งขนัและยงัถือเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีความจงรักภกัดีต่อการบริการ ซ่ึงเป็นท่ีปรารถนาของ
ผูป้ระกอบการทุกราย เพราะความจงรักภกัดีเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการซ้ือซ ้ าและอาจซ้ือมากข้ึนและไม่
หว ัน่ไหวต่อราคาของคู่แข่งขนัท่ีถูกกวา่ และยงัเป็นกระบอกเสียงท่ีโฆษณาให้ลูกคา้ใหม่ๆ เขา้มาใช้
บริการ (ปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล, 2555) 
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นอกจากการรักษาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ การค านึงถึงในเร่ือง
ของการสร้างคุณค่าของตราสินค้าก็เป็นส่ิงจ าเป็น ผูป้ระกอบการร้านกาแฟควรท าให้ผูบ้ริโภค
มองเห็นวา่ ตราสินคา้มีคุณค่า สร้างความช่ืนชอบในตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภค การท่ีลูกคา้เห็นคุณค่า
ของตราสินคา้ถือเป็นโอกาสในการสร้างความมัน่คงให้กบัตราสินคา้นั้น ทั้งในแง่ยอดขายการ
บริหารตน้ทุนในการท าธุรกิจท่ีต ่าลง โอกาสในการท าก าไรท่ีมากข้ึน รวมถึงสามารถขยายตลาดของ
ตราสินคา้ให้กวา้งขวางมากข้ึน (พฒัน์ชญานนัท์ วงศ์ชมภู, 2556) จะเห็นไดว้า่จากการสร้างตรา
สินคา้สามารถท าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงคุณค่าตราสินคา้และจดจ าได ้ส่งผลให้ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
เป็นท่ีนิยมทัว่โลก ร้านกาแฟสตาร์บคัส์เป็นกิจการร้านกาแฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนัมีจ านวน
สาขา 23,305 สาขา ใน 65 ประเทศ และมียอดขายสูงถึงปีละ 1.5 หม่ืนลา้นดอลลาร์ (ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์, 2557) รวมถึงการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาปรับใช้ในธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อ
สร้างความประทบัใจในภาพลกัษณ์ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และบริการ
ของบริษทั และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ต่อไปในอนาคต จากผลการศึกษา การใชส่ื้อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จทางดา้นธุรกิจ อนัเน่ืองมาจากพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัโดยท าการตลาด จดัให้มี
การซ้ือขาย และใหข้อ้มูลท่ีทนัสมยัผา่นส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคในเครือข่าย
สังคมออนไลน์และช่วยให้ผูบ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ได้ โดยท่ีเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก (อริสา 
เลิศศิริวรกุล, 2555)  

 จากข้อมูลดังกล่าว จึงท าให้ผูว้ิจยัต้องการท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่ง
ศึกษาในเร่ืองของการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยผูว้ิจ ัยหวงัว่างานวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และยงัเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจท่ีท าธุรกิจร้านกาแฟ
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินธุรกิจร้านกาแฟได้อย่าง
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
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วตัถุประสงค์ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการ

บริการ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ: กรณีศึกษา
ร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ: กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทย
แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีศึกษา
เชิงส ารวจ (Survey Research) ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟแบรนด์ไทย

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดค้  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช ้G*Power จากการ
ประมาณค่าตวัอยา่งโดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.079 ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ทดสอบประเภทท่ีหน่ึง (α) เท่ากบั 0.05 อ านาจการทดสอบ (1- ß) เท่ากบั 0.95 (Cohen, 1988) และ
จ านวนตวัแปรท านาย เท่ากบั 10 สามารถประมาณค่าขนาดตวัอยา่งไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 
319 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้พิ่มจ านวนตวัอยา่งรวมทั้งส้ินเป็น 320 ตวัอยา่ง เพื่อความเหมาะสมในการ
สุ่มตวัอยา่ง 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง  
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกเก็บตวัอยา่งเฉพาะผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟแบรนด์ไทย

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดแผนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sampling) โดย ใช้ 1) วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
ก าหนดใหทุ้กเขตพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นของขอ้มูลและลกัษณะ
ของประชากร รวมทั้งมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกเป็นตวัแทนของประชากรเท่ากนั แลว้ท าการจบัฉลาก
เลือกจ านวนเขตพื้นท่ีไดเ้ป็น 4 จ านวนจากเขตพื้นท่ีทั้งหมด 50 เขต ผลของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งได้
เขตพื้นท่ีของกลุ่มตวัอยา่ง คือ เขตปทุมวนั เขตดินแดง เขตหลกัส่ี และเขตบางกะปิ และน ารายช่ือ
ของร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละเขตมาจบัสลากอีกคร้ัง เพื่อ
เลือกตวัแทนสาขาในแต่ละเขตท่ีจะเก็บขอ้มูล 2) วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) 
เป็นการแบ่งสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยเลือกสุ่มตวัอย่างในร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่ง
หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครในเขตต่างๆ จ านวนเขตละ 80 ชุด เท่าๆ กนั จากจ านวนประชากรทั้ง 4 
เขต และ 3) วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดมี้
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โอกาสพบกบักลุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ และเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียม
ไวไ้ปท าการจดัเก็บขอ้มูลจากร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครในเขตพื้นท่ีทั้ง 
4 เขต จนครบ 320 ชุด ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 1 
 
ตาราง 1 รายช่ือเขต รายช่ือร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในแต่ละเขต และจ านวนตวัอยา่งท่ีเก็บ

ขอ้มูล 
 

เขต 
จ านวน 
(สาขา) 

รายช่ือห้างสรรพสินค้า 
จ านวน 
(ตวัอย่าง) 

รวม 
(ตวัอย่าง) 

เขตปทุมวนั  
 
 

3 
 
 

หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน  
โครงการคิดส์ซาเนีย 1 
สยามสแควร์ ซอย 9 

30 
25 
25 

80 
 
 

เขตดินแดง  
 

3 
 
 

ศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์  
หา้งสรรพสินคา้เอสพลานาด รัชดา 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

30 
25 
25 

80 
 

เขตหลกัส่ี  3 
 

บริษทั ที โอ ที จ ากดั  
อาคารไทยพาณิชยส์ามคัคีประกนัภยั 

40 
40 

80 

เขตบางกะปิ 
 

2 หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์3 รามค าแหง 
ส านกังาน ปตท. สาขากรุงเทพ-สุขาภิบาล3 

40 
40 

80 
 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดน้ าแบบสอบถามไป
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา
และภาษาท่ีใช้ จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ กบักลุ่มทดลองท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัประชากรท่ีตอ้งการศึกษา จ านวน 40 ชุด แบบสอบถามในแต่ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยู่
ระหว่าง 0.705 – 0.936 ซ่ึงมีระดบัค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูงถึงสูงมาก เม่ือน าไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน320 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.778โดยค าถามแต่ละ
ดา้นมีระดบัความเท่ียงอยูร่ะหวา่ง 0.703 - 0.859 มีระดบัความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง (พรรณี ลีกิจ
วฒันะ, 2553) 
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ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ตวัแปร 
จ านวน 

(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
ของครอนบาค 

กลุ่มทดลอง 
 (n = 40) 

กลุ่มตวัอย่าง 
 (n = 320) 

การสร้างคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) 
1. การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness)  
2. การรับรู้ถึงคุณภาพ (Perceived Quality)  
3. ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ (Brand Association) 4. 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  
คุณภาพในการบริการ (Service Quality)  
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)  
2. ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ (Reliability)  
3. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness)  
4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance)  
5. การใส่ใจลูกคา้ (Empathy)  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
การตดัสินใจเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านกาแฟ
แบรนด์ไทยแห่งหนึง่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Decision to 
use service of coffee shops: a case study of Thai brand 
coffee shops in Bangkok 

17 
5 
4 
4 
4 
20 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 

0.850 
0.736 
0.812 
0.761 
0.759 
0.721 
0.705 
0.852 
0.779 
0.853 
0.936 
0.860 
0.870 

0.772 
0.762 
0.769 
0.740 
0.713 
0.710 
0.703 
0.784 
0.772 
0.859 
0.840 
0.803 
0.784 

ค่าความเช่ือมัน่รวม 46 0.745 0.778 
 

เม่ือน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มทดลองท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านกาแฟแบ
รนด์ไทยแห่งหน่ึง จ านวน 40 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.745 
แบบสอบถามในแต่ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.705 – 0.936 ซ่ึงมีระดบัค่าความเช่ือมัน่
อยู่ในระดบัสูงถึงสูงมาก เม่ือน าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 320 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.778 โดยค าถามแต่ละดา้นมีระดบัความเท่ียงอยู่ระหวา่ง 0.703 - 
0.859 มีระดบัความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูงถึงสูงมาก (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2553) 
 
 
 
 

964

DP
U



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ และเครือข่าย

สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ: กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทย
แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
เก็บแบบสอบถามจ านวน 320 ชุดและขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์และแปลผล โดยแบ่งการแสดงผล
การวเิคราะห์ดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์เบือ้งต้น 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหวา่ง 30 - 39 ปี 

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดส่้วนบุคคลโดยเฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาท มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึง ส่วนใหญ่ใช้บริการร้าน
กาแฟในป้ัมน ้ ามนั โดยใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการร้านกาแฟโดยเฉล่ีย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และ
ตนเองมีอิทธิพลในการเลือกเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านกาแฟในวนัจนัทร์ ช่วง
ระยะเวลา 07.01 – 10.00 น. และมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 101 บาท 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน

กาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตวัแปร  b  S.E. Beta   t Sig.  
ค่าคงท่ี 5.360 0.565  9.485 0.000 
การสร้างคุณค่าของตราสินค้า      
- ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ -0.105 0.052 -0.118 -2.032 0.043* 
- ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ -0.201 0.060 -0.232 -3.331 0.001* 
- ดา้นความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ 0.082 0.054 0.092 1.526 0.128 
- ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.037 0.058 0.040 0.648 0.518 
คุณภาพในการบริการ      
- ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ -0.081 0.070 -0.081 -1.156 0.248 
- ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ 0.038 0.049 0.044 0.780 0.436 
- ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 0.044 0.055 0.046 0.793 0.429 
- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ -0.023 0.045 -0.028 -0.498 0.619 
- ดา้นการใส่ใจลูกคา้ -0.086 0.041 -0.114 -2.080 0.038* 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ -0.032 0.048 -0.036 -0.668 0.504 

หมายเหต:ุ ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ (R2) = 0.121, F = 4.264,  p < 0.05* 

จากตาราง 3 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
พบว่า การสร้างคุณค่าของตราสินคา้ด้านการรับรู้ตราสินค้า และด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ การ
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คุณภาพในการบริการดา้นการใส่ใจลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์
ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะ
ท่ีการสร้างคุณค่าของตราสินค้าด้านความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า 
คุณภาพในการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการ
บริการ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินค้า คุณภาพในการบริการ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ: กรณีศึกษาร้านกาแฟแบ
รนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลการศึกษามาอภิปราย ไดด้งัน้ี 

การสร้างคุณค่าของตราสินคา้ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ และดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึง มีตราสินค้า
ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกั ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถนึกถึงผลิตภณัฑ์ และคุน้เคยกบัผลิตภณัฑ์ร้านกาแฟแบ
รนด์ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่ายี่ห้ออ่ืน สามารถจดจ าตรา
สัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้
ตราสินคา้ นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์ร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึง มีรสชาดดีกวา่ผลิตภณัฑ์กาแฟสด
ยีห่อ้อ่ืน จึงท าใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์และ รู้สึกวา่กาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึง มี
ความคุ้มค่ากับราคาท่ีจ่ายและวตัถุดิบท่ีใช้ของผลิตภณัฑ์ร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงดีกว่า
ผลิตภณัฑก์าแฟสดยีห่อ้อ่ืน จึงส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึง
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมตัธิมา กรงเตน้ 
(2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ร้านคา
เฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม พบวา่ ปัจจยัในการสร้างตรา
สินค้ามีความสัมพนัธ์กับความจงรักภกัดีของลูกค้าต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนเชิงบวกใน
ระดบัสูง 

การสร้างคุณค่าของตราสินคา้ดา้นความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้และดา้นความภกัดีต่อตรา
สินคา้ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากร้านกาแฟยี่ห้ออ่ืนๆ มีการใช้
ผลิตภณัฑ์กาแฟแตกต่างกนัไปรวมถึงมีความโดดเด่นของการตกแต่งร้านกาแฟท่ีคลา้ยคลึงกนักบั
ยีห่อ้อ่ืนๆ จึงท าให้การสร้างคุณค่าของตราสินคา้ดา้นความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้และความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงของประชากรใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุศิษฎา อินทรา (2551) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารตราสินค้ากับความแข็งแกร่งของตราสินค้าดอยค า พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ดอยค าของผูบ้ริโภค
กบัระดบัความแขง็แกร่งของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

คุณภาพในการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ
ในการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการใส่ใจลูกคา้ และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากร้านกาแฟแต่ละแห่งมีการจดั
ร้านท่ีมีความสะอาดเรียบร้อย มีจ านวนท่ีจอดรถรองรับบริการลูกคา้มีความเพียงพอ และจ านวน
พนักงานท่ีให้บริการมีพอเพียงเหมือนกนั นอกจากน้ี ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า จึงท าให้
ผูบ้ริโภคไม่เห็นถึงความแตกต่าง จึงท าให้คุณภาพในการบริการ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของภวตั วรรณพิณ (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการของร้าน TrueCoffee 
สาขาในมหาวทิยาลยั พบวา่ ลูกคา้มีความพอใจต่อคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาใน
มหาวิทยาลยัระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ
จริงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริการร้านกาแฟแบรนด์
ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี
เน่ืองจากในปัจจุบนัร้านกาแฟแต่ละแห่งมีการโฆษณาทางส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ของร้าน มีการเปิดแสดงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ไดไ้ม่แตกต่างกนั จึงท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
บริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ัง
น้ี ไม่สอดคลอ้งกบัดาริกา ธนะสูตร และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ท่ีศึกษาปัจจยักลยุทธ์การตลาด
และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจการ ร้านเคก้ไขมนัต ่าระดบัพรีเม่ีย
มของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวา่ ส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการร้านเค้กไขมนัต ่าระดับพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากร้านคา้มีการจดัท าบล็อก (Blog) หรือเวบ็ไซตแ์ละเวบ็เพจ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ของทาง
ร้านเพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลรายการสินคา้และรายละเอียดบริการของร้านคา้ มีการจดัท าทวิตเตอร์
และอินสตาแกรม (Twitter and Instagram)  เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้กบัลูกคา้ รวมทั้ง มีบริการ
รายการสินคา้และโปรโมชัน่รับออเดอร์เคก้วนัเกิดผ่านไลน์ (Line) เป็นตน้ ซ่ึงการกระจายขอ้มูล
รายละเอียดสินคา้และบริการของร้านเบเกอร่ีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีตน้ทุนในการด าเนินการต ่า 
และยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในวงกวา้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นิตนา ฐานิตธนกร, 
2554) 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา ปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ และเครือข่าย

สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ: กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทย
แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ดา้น
การรับรู้ตราสินคา้และดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ และปัจจยัคุณภาพในการบริการดา้นการใส่ใจลูกคา้
ส่งผลส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรอาศยัจุดเด่นในการสร้างสัญลกัษณ์ ตราสินคา้ผลิตภณัฑ์
ของร้านคา้ให้มีความโดดเด่นท าให้ลูกคา้จดจ าง่าย รวมถึงการมีภาพลกัษณ์ของผูป้ระกอบการมี
ความน่าเช่ือถือ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการเลือกใช้บริการร้านร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่ง
หน่ึงเพื่อสร้างการจดจ า และใช้ในการพฒันาธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน และผูป้ระกอบการควร
รักษาคุณภาพมาตรฐานของรสชาดกาแฟ และใชว้ตัถุดิบกาแฟท่ีมีคุณภาพ และเพื่อสร้างความมัน่ใจ
ในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการควร
น าขอ้เสนอแนะหรือการร้องเรียนของลูกคา้ไดร้้องเรียนมาปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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ปัจจัยด้านสินค้าในรูปแบบบูรณาการ ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าวสัดุก่อสร้างใน

ร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

Integrated Product, Customer Intelligence, and Integrated Marketing 
Communications Affecting Customer’s Decision to Purchase Construction 

Materials in Modern Trade in Bangkok and Its Vicinity 
 

ชัยสิทธ์ิ จิญกาญจน์   
นิตนา ฐานิตธนกร  

 

บทคัดย่อ   
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ความเขา้ใจ
ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
วสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ี
ซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง ณ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 250 
ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหวา่ง 26-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001--30,000 บาท ส่วนใหญ่จะเน้นในดา้นของคุณภาพของสินคา้ และมกัจะใชจ่้าย
สินคา้วสัดุก่อสร้างเฉล่ียนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทางการตลาด 
ความถ่ีในการใช้บริการ และราคาสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
วสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากน้ีปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใช้ส่ือ
และการจดักิจกรรมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ 
(Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่ือสาร
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การตลาดแบบบูรณาการ โดยการจดักิจกรรม ปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ดา้นคุณค่าของสินคา้ 
และดา้นรูปลกัษณ์ของสินคา้ ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ดา้นฟังก์ชัน่ของ
สินคา้ ดา้นคุณภาพของสินคา้ ดา้นเทคโนโลยีของสินคา้ และดา้นการให้บริการของสินคา้ ปัจจยัความ
เขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ด้านความเขา้ใจผูบ้ริโภคอย่างถ่องแท ้ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภค และดา้นวิถีทางของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใช้ส่ือ 
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ: ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ การตดัสินใจซ้ือ สินคา้วสัดุก่อสร้าง สินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ความ
เขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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Abstract   
The objective of the study was to investigate the factors affecting customer’s decision to 

purchase construction materials in modern trade in Bangkok and its vicinity.  Data were collected 
from 250 customers who purchased the construction materials in modern trades in Bangkok and its 
vicinity through a closed-ended questionnaire survey.  In addition, data were statistically analyzed 
using percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics methods on one-way ANOVA 
and multiple regressions were used to test hypotheses in the study. The research results revealed that 
the majority of participants were female with a range of age between 26-30 years old.  They 
graduated with a bachelor’s degree and earned an average monthly income between 20,001-30,000 
baht.  Most of them focused on the quality of products and bought construction materials less than 
once a week. The results of hypothesis testing showed that the differences in marketing factors, 
frequency of service, and average cost of service did not affect the customer’s decision to purchase 
construction materials in modern trade in Bangkok and its vicinity. In addition, the integrated 
marketing communications (IMC) of through the line affected the customer’s decision to purchase 
construction materials in modern trade in Bangkok and its vicinity the most, followed by the IMC of 
below the line, the integrated products in terms of value and beauty, respectively.  However, the 
integrated products in terms of function, quality, technology, and service, the customer insights in 
terms of insights, life styles, and policies, and the IMC of above the line did not affect the customer’s 
decision to purchase construction materials in modern trade in Bangkok and its vicinity. 

Keywords  :  Modern trade, Purchasing decision, Construction materials, Integrated product, 
Customer intelligence 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัสถานการณ์ทางการเมืองของไทยได้คล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคมี
การจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน และภาพรวมการก่อสร้างของภาคเอกชนคร่ึงหลงัของปี 2557 มีทิศทางท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการเร่ิมมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนเพิ่มข้ึน หลงัจากท่ีรัฐบาลไดอ้อกนโยบายการ
ลงทุนท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน และพยายามผลกัดนัการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อ
การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของไทย นอกจากน้ี กิจกรรมการก่อสร้างของภาคเอกชนเร่ิมมีแรง
ขบัเคล่ือนอีกคร้ังจากโครงการลงทุนเดิม ซ่ึงเห็นไดจ้ากการขยายสาขาของห้างสรรพสินคา้และร้านคา้
วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) ทั้งในเขตพื้นท่ีชั้นในและชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร
และต่างจงัหวดั (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2557) บริษทัผูน้ าทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมี
สินคา้มากกวา่ 50,000 SKUs จะมุ่งเนน้ความหลากหลายของสินคา้ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลูกคา้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จากตารางท่ี 1 แสดงถึงจ านวนสาขาของผูป้ระกอบการคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
และของตกแต่งบา้นในประเทศไทยท่ีมีศกัยภาพ โดยบริษทัท่ีมีจ  านวนสาขาร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
มากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง คือ Home Pro มีทั้งหมด 54 สาขา ซ่ึงมีสาขามากกวา่บริษทัอนัดบัสองอยา่ง ไท
วสัดุ และ Siam Global House ถึงสองเท่า     
 
ตารางท่ี 1: การขยายตวัของธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้างสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) 

ร้านคา้วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ จ านวนสาขา 

1. Homepro 64 
2. Homework 7 
3. Siam Global House 30 
4. Index Living Mall 27 
5. ไทวสัดุ 36 
6. Do Home 4 
7. บุญถาวร 10 

รวมทั้งหมด 178 

ท่ีมา: จบัตามองธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและตกแต่งบา้น...เติบโตสูง แข่งขนัรุนแรง.  (23 เมษายน 2556).  ประชาชาติ
ธุรกิจ.  สืบคน้จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php? Newsid = 1366710592 
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อยา่งไรก็ตาม การท่ีบริษทัคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและของตกแต่งบา้นท าการขยายร้านสาขาในแต่
ละแห่งนั้น จ  าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา 6-9 เดือนในการก่อสร้าง ดงันั้น หากบริษทัคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและ
ของตกแต่งบา้นใดสามารถขยายร้านสาขาไดร้วดเร็ว ก็จะสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคในพื้นท่ีไดเ้ร็ว
มากข้ึน โดยเฉพาะในท าเลท่ียงัไม่มีคู่แข่งอยา่งร้านคา้ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade)  และได้
ประโยชน์จากการเป็นผูบุ้กเบิกในพื้นท่ีดงักล่าวอีกด้วย ท าให้บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจแบบร้านคา้ปลีก
ขนาดใหญ่น้ี ต่างแข่งขนักนัขยายสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ อาทิ โฮมโปรมีแผนขยายสาขาไม่ต ่ากวา่ 8 
สาขา สยามโกลบอลเฮา้ส์ มีแผนขยายร้านคา้ 10-12 สาขา และ ไทวสัดุ มีแผนขยาย 10 สาขา ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นการเปิดสาขาใหม่ในจงัหวดัท่ียงัไม่เคยท าตลาดมาก่อน นอกจากน้ี บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจร้าน
จ าหน่ายสินคา้เฉพาะประเภท (Specialty Store)  ไดแ้ก่ บุญถาวร ซ่ึงมีแผนในการขยายร้าน 2 สาขา และ
อินเด็กซ์ มีแผนท่ีจะขยายร้าน 3 สาขา (ปราณิดา ศยามานนท์, 2557) ธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและ
ตกแต่งบา้นในปัจจุบนัเติบโตข้ึนมาก จากก าลงัซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีนิยมซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) มากข้ึน ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา โดยสินคา้ใน
หมวดวสัดุก่อสร้างและของตกแต่งบา้นเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึนต่อเน่ืองมาตั้งแต่ก่อนเกิด
ภาวะน ้าท่วมคร้ังใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ซ่ึงธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่มีการเติบโตสูงข้ึนถึงร้อยละ 
16 ต่อปี ในช่วงปี 2552-2555 ซ่ึงเป็นอตัราเติบโตท่ีสูงกวา่ยอดคา้ปลีกโดยรวมในหมวด Non-grocery ท่ี
เติบโตเพียงร้อยละ 3 ต่อปีโดยประมาณ ซ่ึงมีปัจจยัสนับสนุนส าคญัมาจากรายได้ของประชากรท่ี
ปรับตวัดีข้ึนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั โดยสัดส่วนประชากรท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลางข้ึน
ไป (>15,000 บาท) ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 37  เป็นร้อยละ 46 ของประชากรทั้งหมดใน
กรุงเทพมหานคร และในต่างจงัหวดั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 14  เป็นร้อยละ 19 ของประชากรทั้งหมดใน
ต่างจงัหวดั ในช่วงปี 2550-2554 ทั้งน้ี คาดวา่ ภายในปี 2563 สัดส่วนของประชากรผูมี้รายไดป้านกลาง
ข้ึนไปทัว่ประเทศจะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 20 โดยประมาณในปัจจุบนัมาอยูท่ี่ราวร้อยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมด ซ่ึงก าลงัซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือสินคา้ตกแต่งบา้นและ
ซ่อมแซมบา้นมากข้ึน สะทอ้นจากค่าใช้จ่ายหมวดเก่ียวกบับา้นในช่วงปี 2550-2554 ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครเติบโตถึงร้อยละ 33 ต่อปี และผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดัเติบโตร้อยละ 10 ต่อปี 
นอกจากน้ี ยงัมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการท่ีผูบ้ริโภคชอบความสะดวกสบายและต้องการความ
หลากหลายของสินคา้ ท าให้หนัมาซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) มากข้ึน อีกทั้ง
ผูบ้ริโภคบางส่วนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาปรับปรุงตกแต่งบา้นดว้ยตนเอง (Do It Yourself: DIY) 
ท าใหสิ้นคา้เก่ียวกบับา้นเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภครายยอ่ยมากข้ึน (ณฐัชยา อารักษว์ชิานนัท,์ 2556) 
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อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกิจร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ผูน้ าทางธุรกิจ
หลายรายจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการคา้และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อตอบรับ
สภาพการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนดว้ย เช่น ร้านคา้ Home Pro ซ่ึงเนน้กลยุทธ์ทางการตลาด คือ การให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Shopping Center) และการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ (Loyalty 
Program) ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นลูกคา้รายยอ่ยจ านวนมากถึงร้อยละ 90 ในขณะท่ีไทวสัดุ ซ่ึงมีบริการ
จดัส่ง ติดตั้งและไดรฟทรู (Drive Through) ทั้งยงัเนน้สินคา้ราคาถูกและความหลากหลายของสินคา้ จะ
มีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้ามากกว่า จากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในธุรกิจคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ ท าให้การเสริมแรงบวกในปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อธุรกิจค้าปลีกวสัดุก่อสร่าง
สมยัใหม่เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นยิง่ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ความเขา้ใจถึงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค และการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เป็นตน้ 

จากข้อมูลขา้งต้นท าให้ผูท้  าวิจยัมีความประสงค์ท่ีจะท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านสินค้าใน
รูปแบบบูรณาการ ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพื่อให้ผูท่ี้มีความสนใจหรือผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการคา้วสัดุ
ก่อสร้างไดส้ามารถน าผลจากการท าวิจยัในเน้ือหาเหล่าน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารและพฒันาธุรกิจ
การคา้วสัดุก่อสร้างใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนในดา้นการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
มีผลต่อความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจในอนาคต 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัด้านสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ความเขา้ใจถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
วสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีกรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดของการวิจยั (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดย
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกขอ้มูลในแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 
 
 

การตดัสินใจซื้อสินค้าวสัดุ
ก่อสร้างในร้านค้าปลกีวสัดุ

ก่อสร้างสมยัใหม่  
(Modern Trade) 

สินค้าในรูปแบบบูรณาการ (Integrated Product) 
- ฟังกช์ัน่ (Function)  
- คุณภาพ (Quality)  
- เทคโนโลย ี(Technology)  
- บริการ (Service)  
- รูปลกัษณ์ (Beauty)  
- คุณค่า (Value) 
 

การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC Strategy) 
- การใชส่ื้อ (Above the Line)   
- การจดักิจกรรม (Below the Line) 
- การใชส่ื้อและการจดักิจกรรม (Through the Line) 

ความเข้าใจถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
(Customer Intelligence) 
- การเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้(Insight)             
- รูปแบบการด าเนินชีวติ (Life Style)             
- วถีิทาง (Policies) 

 

ปัจจยัทางการตลาด (Marketing Factor) 

ความถี่ในการใช้บริการ (Frequency) 

ราคาเฉลีย่ของสินค้าและบริการ (Average Cost) 

977

DP
U



1. ประชากร  
ประชากรส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นผู ้

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง และอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2. ตัวอย่าง 
ตวัอย่างส าหรับงานวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีก

วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัได้
ก าหนดขนาดตวัอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกบัตวัอย่าง จ  านวน 40 ชุด และ
ค านวณหาค่า Partial R2 เพื่อน าไปประมาณค่าขนาดตวัอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G*Power ซ่ึง
เป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen (1997) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนกัวิจยั
จ  านวนมากส าหรับการก าหนดขนาดตวัอยา่งให้ถูกตอ้งและทนัสมยั (Howell, 2010; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2555) จากการประมาณค่าตวัอยา่งโดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.1294104 ค  านวณจาก
ค่าตวัอยา่ง 40 ชุด ความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือนในการทดสอบประเภทหน่ึง (α) เท่ากบั 0.05
จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 12 อ านาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากบั 0.95 (Cohen, 1962) จึงไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 211 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งเพิ่มรวมทั้งส้ินเป็น 250 ตวัอยา่ง เพื่อ
ความเหมาะสมในการสุ่มตวัอยา่ง   

3. การสุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การสุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 
เน่ืองจากเป็นการวจิยัท่ีศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเฉพาะเจาะจง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง
ผา่นทางร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใชว้ธีิการคดัเลือกแบบมีจุดประสงคห์รือเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เป็นการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามท่ีก าหนดคุณลกัษณะไว ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้
วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่  ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างและขอ
ความร่วมมือจากตวัอยา่งในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ณ บริเวณหนา้ทางเขา้-ออกและลานจอด
รถของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade)  จ  านวน 13 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จนครบจ านวน 250 ตวัอยา่ง 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามปลายปิดท่ีผา่น 1) 

การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผูว้จิยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเน้ือหา (Content Validity) ของ
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แบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา และ 2) การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้ า
แบบสอบถามไปทดสอบ กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ จ  านวน 40 ตวัอยา่ง หลงัจากนั้น จึงน าขอ้มูล ไปวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ และพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถามในแต่ละดา้น พบวา่ 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีใชก้บักลุ่มทดลอง จ านวน 40 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.961 และเม่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 280 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.982 แสดงวา่มีระดบัความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง (พรรณี ลีกิจวฒันะ
, 2553) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการวเิคราะห์เบือ้งต้น 
  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีจ านวน 130 คน มีอายุระหวา่ง 26-
30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท โดยส่วนใหญ่ปัจจยัทางคุณภาพของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
ความถ่ีการใช้บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ส่วนใหญ่มีความถ่ีน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์  
ราคาเฉล่ียของสินคา้และบริการท่ีซ้ือผา่นร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสัมยใหม่อยูท่ี่ 100-500 บาท  
 2. ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัทางการตลาด ความถ่ีในการใชบ้ริการ และราคาเฉล่ียของสินคา้และ
บริการ ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าวสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้าง
สมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ตวัแปร n F Sig 
ปัจจยัทางการตลาด 250 1.708 0.97 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 250 1.300 .275 
ราคาเฉล่ียของสินคา้และบริการ 250 3.604 .029* 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ไดแ้ก่ ปัจจยัสินคา้ในรูปแบบ
บูรณาการ ดา้นรูปลกัษณ์ของสินคา้ และดา้นคุณค่าของสินคา้ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การดา้นการจดักิจกรรม และดา้นการใช้ส่ือและจดักิจกรรม โดยร่วมกนัท านายการตดัสินใจซ้ือสินคา้
วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 39.4   ในขณะท่ีปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ดา้นฟังก์ชัน่ของสินคา้ 
ดา้นคุณภาพของสินคา้ ดา้นเทคโนโลยีของสินคา้ และดา้นการให้บริการของสินคา้ ปัจจยัความเขา้ใจถึง
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นความเขา้ใจผูบ้ริโภคอยา่งถ่องแท ้ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค และ
ดา้นวิถีทางของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใช้ส่ือไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดโดยใชส่ื้อและการจดักิจกรรม (ß = .442) ส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ โดยการจดักิจกรรม (ß = .136) ปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ดา้นคุณค่าของสินคา้ (ß = .129) 
ปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ดา้นรูปลกัษณ์ของสินคา้ (ß = .121) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)  

ปัจจยั 
การตดัสินใจซื้อสินค้าวสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ 

(Modern Trade) ของผู้บริโภค 

S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี .373 .655 - 1.755 .081 - - 
สินค้าในรูปแบบบูรณาการ        
- ฟังกช์ัน่ของสินคา้  .057 .023 .023 .392 .695 .726 1.378 
- คุณภาพของสินคา้ .065 .064 .065 .986 .325 .589 1.698 
- เทคโนโลยขีองสินคา้ .068 .000 .000 -.013 .989 .542 1.847 
- การบริการของสินคา้ .056 .013 .015 .227 .821 .612 1.633 
- รูปลกัษณ์ .062 .124 .121 1.991 .048* .694 1.441 
- คุณค่า .059 .130 .129 2.208 .028* .751 1.332 
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ปัจจยั 
การตดัสินใจซื้อสินค้าวสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ 

(Modern Trade) ของผู้บริโภค 

S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ความเข้าใจถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภค        
- ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ .062 .077 .078 1.256 .210 .667 1.500 
- รูปแบบการด าเนินชีวติ .057 -.084 -.085 -1.468 .143 .761 1.314 
- วถีิทาง .058 -.015 -.017 -.261 .794 .623 1.604 
การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร        
- การใชส่ื้อ .060 -.002 -.003 -.039 .969 .481 2.079 
- การจดักิจกรรม .063 .125 .136 1.979 .049* .543 1.842 
- การใชส่ื้อและจดักิจกรรม .056 .390 .442 6.955 .000* .635 1.576 

Note: R2 = .394, AR2 = .364, F= 12.812, *p< .05 
 

นอกจากน้ี จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชค้่า Variance Inflation Factor (VIF) เป็น
ค่าท่ีบอกวา่ตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงค่า VIF ท่ีมีค่าเกิน 5.0 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์
กนั ซ่ึงจากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ค่า VIF ของตวัแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.314 – 2.079 ซ่ึงมีค่าไม่
เกิน 5.0 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัแต่ไม่มีนยัส าคญั (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 
2013, p. 590)  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและ
การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดน้ าผลสรุป
มาเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ด้วยกนัเพื่ออธิบายสมมติฐานและ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 ปัจจยัทางการตลาด ความถ่ีในการใชบ้ริการ และราคาเฉล่ียของสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาจให้
ความส าคญักับปัจจยัทางการตลาดด้านอ่ืนๆ มากกว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีคาดการณ์ไว ้เช่น  การ
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บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การโฆษณา  และส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ซ่ึงผลวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีร้านคา้สมยัใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นราคา ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดาันการส่งเสริมการตลาด 
และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  

ปัจจัยสินค้าในรูปแบบบูรณาการ ด้านฟังก์ชั่นของสินค้า ด้านคุณภาพของสินค้า  ด้าน
เทคโนโลยขีองสินคา้ และดา้นการบริการของสินคา้ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างใน
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากหนา้ท่ีหรือฟังก์ชัน่ของ
สินค้าวสัดุก่อสร้างอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการใช้งานของผูบ้ริโภคได้อย่างครบถ้วน และ
ผูบ้ริโภคสินคา้วสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามส าคญัในดา้นเทคโนโลยีท่ีมีในสินคา้ ผลวิจยัคร้ังน้ีไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรีนวล พลบัเจริญสุข (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์
พบวา่ หนา้ท่ีการใชง้านของสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างใน
อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีนวล 
พลบัเจริญสุข (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรคสู์งท่ีสุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นความ
สะดวกในการซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดรองลงมา ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นความทนัสมยัในสินคา้ 
กลยทุธ์ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และกลยทุธ์ดา้นการส่ือสาร ตามล าดบั  

ปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ดา้นรูปลกัษณ์ของสินคา้ และดา้นคุณค่าของสินคา้ ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ ทั้งน้ี เน่ืองจากผูผ้ลิตสินคา้วสัดุก่อสร้างสามารถผลิตสินคา้ออกมาไดโ้ดยมีรูปลกัษณ์ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และสินคา้วสัดุก่อสร้างมีการออกแบบให้มีรูปทรงทนัสมยัสามารถดึงดูดความ
สนใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีการศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูล
ในดา้นคุณค่าของสินคา้วสัดุก่อสร้างในยี่ห้อท่ีสนใจก่อนจะซ้ือทุกคร้ัง เพื่อหาส่ิงท่ีดีและคุม้ค่าท่ีสุด 
รวมถึงมีการการซ้ือสินค้าวสัดุก่อสร้างท่ีมีราคาเหมาะสมกับการใช้งานหรือสามารถใช้งานได้
หลากหลาย ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไกรชิต สุตะเมือง (2557) 
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ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตจากประเทศจีน ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้นการออกแบบรูปลกัษณ์ของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของว ัส ดุ ก่อสร้าง ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคลอ้งกบัธนาภรณ์ แสวงทอง (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
ผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า วิวฒันาการของสินคา้ในร้านคา้ปลีกในประเทศไทยสามารถสร้าง
คุณค่าให้เกิดข้ึนในตวัสินคา้ไดม้ากกวา่สินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม จึงส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจยัความเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นการเขา้ใจผูบ้ริโภคอยา่งถ่องแท ้ดา้นรูปแบบการ
ด าเนินชีวติของผูบ้ริโภค และดา้นวิถีทางไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีก
วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงขดัแยง้กบัศรีนวล พลบัเจริญสุข (2553) 
ไดท้  าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุ
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูป้ระกอบการมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งการเพิ่ม
โฆษณาและปรับราคาสินค้าลดลงบ้าง รวมถึงมีการท าการส่งเสริมการตลาดเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของบริโภคท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  

ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการใชส่ื้อไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
วสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยผลการวิจยัคร้ังน้ี ขดัแยง้กบังานวิจยัของอริญา แสงหิรัญ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจยัทางการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างความเช่ือมัน่ในการเลือกสินค้าใน
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการส่ือสารทางการตลาด  

ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการจดักิจกรรม  ดา้นการใชส่ื้อและการจดั
กิจกรรมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern 
Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในดา้นการส่ือสารทางการตลาดโดยการจดักิจกรรมและการใช้ส่ือ ผูบ้ริโภคไดท้ราบการ
แจง้ข่าวสารของการจดัโรดโชวข์องร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ผ่านทางส่ือออนไลน์ (Social 
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Media) เช่น E-mail, Facebook, Line Application, Website ฯลฯ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่มี
การจดัแสดงสินคา้ (Road Show) มีการท าวิดีโอ (Video) สาธิตการใชง้านสินคา้วสัดุก่อสร้าง รวมถึงมี
การโฆษณากิจกรรมส่งเสริมการขายของตวัแทนจ าหน่ายตามชั้นวางสินคา้ (Display) เช่น Banner, 
Shelf Talker, Shelf Strip, Wobbler เป็นตน้ โดยผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริกาญจน์ 
รัชไตวิศาล (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
กระบ่ี พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัการตดัสินใจมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
เช่น ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนสินรัตน์ ศรีมุกข ์
(2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดผา่นการใชส่ื้อและการจดักิจกรรมท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกระจกแปรรูปของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัทางการส่ือสารทางการตลาดโดยการจดักิจกรรม เช่น การจบัรางวลั การแจกคูปอง การเล่น
เกมแจกของท่ีระลึก มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระจกแปรรูปมากท่ีสุด  โดยล าดบัถดัมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
การส่ือสารทางการตลาดโดยใช้ส่ือ เช่น การลงโบชวัร์ การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์การโฆษณาผ่าน 
Social Network 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจยัด้านคุณค่าของสินคา้ และดา้นการส่ือสารทางการตลาดโดยใช้ส่ือและการจดักิจกรรม
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ขายสินคา้วสัดุก่อสร้าง
ผ่านทางร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ควรจะหันมาคดัสรรสินคา้ท่ีมีมูลค่าและคุณค่าในตวัสินคา้ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างของ
ผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการควรท่ีจะปรับกลยุทธ์ในดา้นการส่ือสารการตลาดโดยใช้ส่ือและการจดั
กิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนต่อผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการสามารถท าไดห้ลากหลาย
รูปแบบ เช่น การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์รวมทั้งส่ือออนไลน์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม
อยา่งแพร่หลาย  
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ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการเลอืกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ของพนักงานบริษทัเอกชน  

Factors Relating to Motivation in Choosing Provident Funds of  
Private Company Employees. 

 
นิภาพร จรดล 

 
บทคดัย่อ  
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทัเอกชน จากการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดย
ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์โดย
ใชส้ถิติ ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และใชส้ถิติ One Way ANOVA (F – test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอาย ุ  
26 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถานะภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 15,001 – 
20,000  บาท/เดือน ท างานในองคก์รเอกชนประเภทบริษทัจ ากดั มีระยะเวลาท างาน 1 – 5 ปี มีระดบั
ทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพในระดบัเห็นดว้ยในดา้นจ านวนเงินการจ่ายต่อ
เดือน ด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับ ด้านความเส่ียงของกองทุน และด้านการใช้สิทธิ ในส่วนระดบั
ความส าคญัในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
พนกังานบริษทัเอกชน พบว่า โดยรวมให้ความส าคญัในระดบั ส าคญัมาก ในดา้นครอบครัว ดา้น
ความมัน่คงในอนาคตของรายได ้และด้านเส่ียงจากการท างาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัประชากรศาสตร์มีผลต่อระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการ
เลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชน แตกต่างกนั และทศันคติต่อการเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีผลต่อระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจใน
การเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.05  

การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชนเป็นประโยชน์ส าหรับพนกังาน
ในการสร้างวินยัในการออมเงินระยะยาว เน่ืองจากในแต่ละเดือนลูกจา้งจะตอ้งออมเงินในอตัราท่ี
ก าหนด แต่สามารถไดรั้บผลตอบแทนกลบัมาถึงเท่าตวั ท าให้ปริมาณเงินท่ีพนกังานออมนั้นจะมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ตามอายุการท างาน ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตของเงินลงทุน ดว้ยการบริหาร
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กองทุนจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลงทุนโดยตรงอีกดว้ย ท าให้เงินกอ้นน้ีถือเป็นหลกัประกนัท่ีส าคญั
มากส าหรับชีวติหลงัเกษียณอายหุรือลาออกจากงานจะไดมี้เงินกอ้นใหญ่ไวเ้พื่อด ารงชีวิต เงินส่วนน้ี
พนกังานจะไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้ถา้หากไม่ไดเ้กิดอุบติัเหตุร้ายแรง เสียชีวติ หรือลาออก 

บริษทัหลายแห่งยงัไม่จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพอาจเกิดจากหลายปัจจยัดว้ยกนั เน่ืองจาก
การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง นายจา้ง
อาจจะกงัวลวา่การจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนทุกเดือนเป็นภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน หรือยงัไม่มีความ
พร้อมด้านบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ เช่น การน าส่งเงินเขา้กองทุน การจดัท า
ทะเบียนสมาชิก หรืองานธุรการ นายจา้งอาจตดัสินใจไม่จดัตั้งกองทุนในขณะนั้น หรือหากอตัรา
การเขา้-ออกของพนกังานสูงมาก จะท าให้เกิดภาระต่องานเอกสารของกองทุนค่อนขา้งมาก และ
พนกังานยงัไม่ไดป้ระโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการเป็นสมาชิกกองทุนก็ลาออกนายจา้งก็อาจตดัสินใจ
ไม่จดัตั้ งกองทุนเช่นกัน นอกจากน้ี ความพร้อมของลูกจ้างก็เป็นส่ิงส าคญั เพราะหากนายจ้าง
ตอ้งการจดัตั้งกองทุนเพื่อเป็นการสร้างวินยัในการออมระยะยาวให้แก่ลูกจา้ง แต่หากลูกจา้งส่วน
ใหญ่ไม่เขา้ใจถึงประโยชน์ของการมีกองทุน และไม่ตอ้งการถูกหักเงินสะสมเขา้กองทุนทุกเดือน 
การตั้งกองทุนก็จะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อพนกังานส่วนใหญ่ 

ค าส าคัญ: กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เกษียณ พนกังานบริษทัเอกชน 
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Abstract   
This research study is intended to identify factors relating to motivation in choosing 

Provident Funds of private company employees. From a sampling of 400 people using 
questionnaires to collect information and data were analyzed using descriptive statistics, Freq 
(Frequency), the percentage (Percentage), average (Mean), standard deviation (Standard 
deviation) and statistically One Way ANOVA (F - test) to test the hypothesis. 

The results showed that the majority of respondents were (1) female more than male 
between                26-30 years, (2) education level at the undergraduate level. (3) single status. (4) 
the average income between      15,001 - 20,000 baht / month. (5) organizations working in are 
the limited company types, with a time period for working 1-5 years. Attitude towards 
membership of the Provident Funds is agreeable in the contribution paid per month, the benefits 
received, the risk factors and the exercise of rights. The high level of importance of the factors 
related to motivation in choosing a Provident Funds of private company employees indicated, 
overall, the high importance for the family, the stability of future income, and the risk relating to 
work. The hypothesis testing found that demographic factors have a different effect on the overall 
importance of the factors associated with the incentive to select a fund of private company 
employees. And attitudes to a fund membership have a different effect on the overall importance 
of the factors associated with the incentive to select a fund of private company employees, with 
significant at the 0.05 level. 

Registered Provident Fund of private company employees were instrumental to creating 
the discipline for long-term savings. Each month the employee must maintain a savings rate and it 
can get a benefits back much as double. The amount of benefit that employees receive will 
increase more when the working ages increase, which increases the growth of investment. With 
the direct management of investment by professionals, the lump sum to be received is a guarantee 
of great significance for life after retirement or resignation. These funds will not be available to 
employees if there is no accidence, death or resignation. 

Many companies have not established a Provident Funds because of several factors. 
Since the establishment of the Provident Funds must be born from the collaboration of both the 
employer and employee. The employer may be concerned that the contributions to the fund every 
month may increase, or he may not have the personnel who will be responsible for the submission 
to such fund, the preparation of registration of member or administrative work, causing an 
employer not deciding to set up the fund at that time. And if the rates of staff turnover is high, it 
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would increase the fund's paperwork burden substantially. Also if employees feel they do not 
fully benefit from the fund, they may resigns, the employer then may decide not to set up the 
fund. The readiness of employees is essential. If an employer wants to establish a fund to create 
the discipline of long-term savings for the employee, but of employees do not understand the 
benefits of the fund and do not want to contribute to the fund every month, the fund will not bring 
benefits to most employees. 

Keyword: Provident Funds Retirement Employees of Private Companies 
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บทน า  
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ คือ กองทุนท่ีนายจา้งและลูกจา้งร่วมกนัจดัตั้งข้ึน  เงินของกองทุน

มาจากเงินท่ีลูกจา้งจ่ายส่วนหน่ึงเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจา้งจ่ายเงินเขา้อีกส่วนหน่ึงเรียกว่า 
"เงินสมทบ" นัน่คือ นอกจากลูกจา้งจะออมแลว้ นายจา้งยงัช่วยลูกจา้งออมอีกแรงหน่ึงดว้ย และ
นายจา้งจะจ่ายสมทบในจ านวนเท่ากนัหรือมากกว่าท่ีลูกจา้งจ่ายสะสมเสมอ  จึงอาจกล่าวไดว้า่การ
จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นรูปแบบหน่ึงของการให้สวสัดิการแก่ลูกจา้ง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจ
ใหลู้กจา้งท างานใหก้บันายจา้งนานๆ การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพนอกจากจะท าให้ลูกจา้งมีการ
ออมอยา่งต่อเน่ือง มีวนิยั และมีนายจา้งช่วยออมแลว้ ยงัมีการน าเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงย
โดยผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีเรียกว่า "บริษทัจดัการ" โดยดอกผลท่ีเกิดข้ึนจะน ามาเฉล่ียให้กบัสมาชิก
กองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินท่ีแต่ละคนมีอยูใ่นกองทุน เงินออมของสมาชิกในกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพจะเติบโตจากเงินสะสมและเงินสมทบท่ีต้องมีการน าส่งเข้ากองทุนทุกเดือน รวมทั้ ง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนของกองทุน อยา่งไรก็ดี กองทุนจะไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงิน
ปันผลให้สมาชิก เน่ืองจากจะสะสมยอดเงินทั้งหมดให้เป็นก้อนใหญ่ เพื่อเก็บไวร้อจ่ายคืนให้
สมาชิกท่ีส้ินสุดสมาชิกภาพ เช่น เม่ือลาออกจากงาน นอกจากน้ี กองทุนจะไม่ให้สมาชิกถอนเงิน
ออกบางส่วน เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกน าเงินไปใชซ่ึ้งไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
การออมเงินเพื่อไวใ้ชห้ลงัเกษียณ 

ส าหรับสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีรู้จกัและเขา้ใจความเส่ียงในการลงทุนเป็นอยา่งดี
และประสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึงในอตัราส่วนท่ีมากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
ก็สามารถลงทุนเพิ่ม (top up) ผา่นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (retirement mutual fund – RMF) ซ่ึง
มีวตัถุประสงคใ์นการออมเงินระยะยาวเพื่อวยัเกษียณ โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการจดัสรรเงินลงทุนแต่
อยา่งใด แมว้า่ปัจจุบนัการควบคุมความเส่ียงท่ี ก.ล.ต. ใชอ้ยูจ่ะเป็น Quantitative approach แต่ก็มี
หลายเร่ืองท่ีใช ้ Prudent person rule approach รวมทั้งมีเป้าหมายท่ีจะมุ่งไปสู่ Prudent person rule 
approach มากข้ึนเร่ือย ๆ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัจดัการในการ
บริหารกองทุนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกและท่ีส าคญัคือตอ้งช่วยกนัท าให้สมาชิกมี
ความรู้ความเขา้ใจในการเงินการลงทุนและผลิตภณัฑท์างการเงินอยา่งเพียงพอเพื่อให้สมาชิกเลือก
ลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ยความเขา้ใจ
(ท่ีมา:http://www.thaipvd.com/content_th.php?content_id=00044) 

จะเห็นไดว้า่ลูกจา้งองคก์รเอกชนสามารถเลือกกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายการลงุน
ให้เหมาะสมกบัตนเองได ้ดงันั้นการศึกษา “ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทัเอกชน” จะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆท่ีจะส่งผล
ต่อการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริหารกองทุนสามารถก าหนดนโยบาย

991

DP
U



การลงทุนได้อย่างตรงตามความตอ้งการของผูล้งทุน ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจท าการศึกษาเร่ืองดงักล่าว
เพื่อนน าผลการศึกษาท่ีได้ๆ ปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
                       ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ไมเคิล ดอมแจน (Domjan, 1996, p. 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่ม
พฤติกรรมการกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

สมยศ นาวีการ (2540, หนา้ 359) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจ วา่มีความส าคญัต่อการบริหารงาน
มาก เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งท างานใหป้ระสบความส าเร็จไดโ้ดยอาศยับุคคลอ่ืน คนเป็นทรัพยากรท่ีมี
ชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึกของคนในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ จึงถือไดว้า่แรงจูงใจมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารเสมอ 

เนาวรัตน์ แยม้แสงสังข ์(2545 : 75-76) กล่าวถึงหลกัการจดัสวสัดิการ วา่เป็นความตอ้งการ
ของบุคลากรทุกคนท่ีหวงัจะไดรั้บจากองคก์าร โดยเฉพาะองคก์ารท่ีตั้งเงินเดือนไวใ้นเกณฑ์ต ่า เช่น 
องค์การภาครัฐ ท่ีเป็นหน่วยงานราชการ มีอัตราเงินเดือนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เม่ือเทียบกับ
ภาคเอกชนแลว้จะต ่ากว่ามาก แต่ก็ยงัมีบุคคลจ านวนมากประสงค์ท่ีจะเขา้รับราชการ เพราะแมว้่า

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.สถานะภาพสมรส 
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6.รูปแบบองคก์ารท่ีท างานอยู ่
7.ระยะเวลาในการปฎิบติังาน 
8.ดา้นครอบครัว 
9.ดา้นความเส่ียง 

 
การเลอืกเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง

เลีย้งชีพ 

ทัศนคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ 
1.ดา้นจ านวนเงินการจ่ายต่อเดือน 
2.ดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
3.ดา้นความเส่ียงของกองทุน 
4.ดา้นการใชสิ้ทธิ 
5.ดา้นภาษี 
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เงินเดือนท่ีได้รับจะไม่มากนัก แต่เม่ือพิจารณาจากสวสัดิการท่ีรัฐจดัให้แล้ว สนใจท่ีจะเข้ารับ
ราชการมากกวา่ เม่ือเทียบระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเอง 

อมรรัตน์ รุ้งพิบูลย.์ (2547) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพส าหรับลูกจา้งประจ าของส่วนราชการซ่ึงจดทะเบียนแลว้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี ผลของการวจิยัพบวา่ ความพร้อมส่วนตวัของลูกจา้งประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรีท่ี เขา้เป็นและไม่เขา้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ าของ
ส่วนราชการซ่ึงจดทะเบียนแลว้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงลูกจา้งประจ าท่ีเขา้เป็นสมาชิกกองทุนฯ มี
ความพร้อมส่วนตวัมากกวา่ลูกจา้งประจ าท่ีไม่เขา้เป็นสมาชิกกองทุน  

ความคาดหวงัในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับลูกจา้งประจ าของส่วนราชการซ่ึงจดทะเบียนแลว้ของลูกจา้งประจ าท่ีเขา้เป็นและไม่เขา้เป็น
สมาชิกกองทุนฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงลูกจา้งประจ าท่ีเขา้เป็นสมาชิกกองทุนฯ มี ความคาดหวงั
ในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ  มากกว่าลูกจา้งประจ าท่ี ไม่เขา้เป็น
สมาชิกกองทุนฯ  

ความเช่ือมัน่ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ าของส่วนราชการซ่ึงจดทะเบียน
แลว้ของลูกจา้งประจ าท่ีเขา้เป็นและไม่เขา้เป็นสมาชิกกองทุนฯ อยูใ่นระดบัสูงและปานกลาง ซ่ึง
ลูกจา้งประจ าท่ีเขา้เป็นสมาชิกกองทุนฯ มีความเช่ือมัน่ในกองทุนฯ มากกวา่ลูกจา้งประจ าท่ีไม่เขา้
เป็นสมาชิกกองทุนฯ  

การรับทราบนโยบายส่งเสริมกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ
ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีของลูกจา้งประจ าท่ีเขา้
เป็นและไม่เขา้เป็นสมาชิกกองทุนฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงลูกจา้งประจ าท่ีเขา้เป็นและไม่เขา้เป็น
สมาชิกกองทุนฯ รับทราบนโยบายส่งเสริมกองทุนฯ ของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัฯ ไม่แตกต่างกนั  

ผศ.ดร. วรีะชาติ กิเลนทอง และคณะ (2555) ไดศึ้กษา การเตรียมพร้อมส าหรับการวางแผน

ทางการเงินเพื่อวยัเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 40 - 60 ปี ผลจากการวิจยัพบวา่ ผูต้อบ

ใหค้วามส าคญักบัวตัถุประสงคข์องการออมเพื่อการเกษียณอยูใ่นล าดบัแรกๆ คือ เป็นล าดบัท่ี 2 รอง

จากการออมเพื่อการศึกษาของบุตรและมรดกของลูกหลาน  แสดงให้เห็นวา่ผูต้อบท่ีมีอายุช่วง 40 - 

60 ปี เล็งเห็นถึงความส าคญัของการออมเพื่อเกษียณ โดยผูต้อบอายุมากท่ีใกลเ้กษียณมีแนวโนม้ให้

ความส าคญักบัการออมเพื่อเกษียณมากกว่าผูต้อบท่ีอายุน้อย อตัราการออมช่วงก่อนเกษียณของ

ผูต้อบมีค่าเฉล่ียร้อยละ 22 และอตัราการใชเ้งินออมหลงัเกษียณมีค่าเฉล่ียร้อยละ 5.7 เม่ือพิจารณา

เพียงสองปัจจยัน้ีพบวา่ ผูต้อบส่วนใหญ่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มเกษียณสุข ดงันั้น การเตรียมความพร้อม

ทางการเงินเพื่อเกษียณจึงดูประหน่ึงวา่อยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าเป็นห่วงมากนกั ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณ ซ่ึงไดข้อ้สรุปจากแบบจ าลอง คือ (1) ผูต้อบท่ีมีอายุ
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ระหวา่ง 51 - 60 ปี โดยเฉล่ียแลว้จะมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณนอ้ยกวา่ผูต้อบท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 40 - 50 ปี อยา่งมีนยัส าคญั (2) ผูต้อบท่ีมีอาชีพรับราชการ โดยเฉล่ียแลว้จะมีปริมาณเงิน

ส่วนเกิน ณ วนัเกษียณมากกวา่ผูต้อบท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและรัฐวิสาหกิจอย่างมี

นยัส าคญั (3) ผูต้อบเพศชาย โดยเฉล่ียแลว้จะมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณมากกวา่ผูต้อบเพศ

หญิงอยา่งมีนยัส าคญั (4) ผูต้อบท่ีเคยไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจ และเคยวางแผนเพื่อการเกษียณ จะ

มีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณมากกว่าผูต้อบท่ีไม่มีคุณสมบติัทั้งสามอย่างมีนยัส าคญั (5) 

ผูต้อบท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทุนไดจ้ะมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณมากกวา่ผูต้อบท่ี

รับความเส่ียงจากการลงทุนไม่ได้อย่างมีนัยส าคญั (6) อตัราการออมและสินทรัพย์สุทธิมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณ อยา่งมีนยัส าคญั (7) สัดส่วนการ

ทดแทนรายไดมี้ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณ อยา่งมีนยัส าคญั 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1.เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานเอกชน  
2.เพื่อศึกษาทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชน  
3.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวของกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ

พนกังานเอกชน  
4.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์ ทศันคติ และปัจจยัท่ีเก่ียวของกับ

แรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชน  
 

สมมติฐานของการวจัิย  
1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือก

เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชนแตกต่างกนั 
2.ทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

แรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชนแตกต่างกนั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย  
เป็นวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling) โดยการใชเ้ขต

พื้นท่ีการปกครองการในการก าหนดจ านวนตวัอยา่ง ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีเขตปกครองทั้งส้ิน 50 
เขต และมีบริษทัเอกชนต่างๆ กระจายอยู ่ ผูว้จิยัจึงท าการสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละเขตจ านวน 8 ตวัอยา่ง 
จาก 50 เขต รวมเป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยเลือกสุ่มตวัอย่างจากพนกังานบริษทัเอกชน เฉพาะ
องคก์รท่ีมีสวสัดิการกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน ใน 50 เขต  
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 การวจิยัในคร้ังน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2) สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) 
 
สรุปผลการวจัิย  

จากผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 56.0 และ 44.0 ตามล าดบั มีอาย ุ26 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.0 และรองลงมาคือ มี
อายุ 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 โดยระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ มีการศึกษาในระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.3 มีสถานะภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา
คือ มีสถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 33.8 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และรองลงมา คือ ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
22.0 ส่วนใหญ่ท างานในองคก์รเอกชนประเภทบริษทัจ ากดั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา
คือ บริษทัจ ากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 16.5 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาท างาน 1 – 5 ปี มากท่ีสุด 
คิดเป็น 59.8 รองลงมาคือ 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.8 
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงมาตารฐานของคะแนนความส าคญัของลกัษณะประชากรศาสตร์

ดา้นครอบครัวและดา้นความเส่ียง 

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการเลอืกเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั 

ด้านครอบครัว 
  -  เพ่ือให้สมาชิกครอบครัวยงัคงมีรายได้หากในอนาคตไม่
สามารถท างานได ้
  - เป็นการลงทุนระยะยาวท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ครอบครัวได ้
  - ท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเช่ือมั่นในฐานะฐาน
การเงินท่ีทัน่คงจากการสะสมเงินเขา้กองทุนไวใ้ชใ้นอนาคต 

 
4.08 

 
4.17 
4.13 

 
0.716 

 
0.552 
0.694 

 
ส าคญัมาก 

 
ส าคญัมาก 
ส าคญัมาก 

 

ด้านความเส่ียงจากความมัน่คงในอนาคตของรายได้ 
  - เพ่ือใหมี้รายไดไ้วใ้ชจ่้ายหลงัเกษียณไดแ้มไ้ม่ตอ้งท างาน 
  - เพ่ือให้มีฐานะการเงินมัน่คงเพียงพอในอนาคตส าหรับการ
ด าเนินชีวติปกติหลงัเกษียณอายงุาน 
  - เพื่อการลงทุนระยะยาวส าหรับการออมเงินไวใ้ชใ้นอนาคตท่ี
จะช่วยใหมี้รายไดม้ัน่คงยิง่ข้ึน 
ด้านเส่ียงจากการท างาน 
  - เพ่ือลดความเส่ียงทางรายไดจ้ากการไม่สามารถท างานได ้
  - เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงในงานท่ีท าใน
อนาคตท่ีจะส่งผลต่อฐานะทางการเงิน 
  - เพื่อท าให้มีรายไดต้่อเน่ืองหากมีการเปล่ียนแปลงงานท่ีท าอยู่
ในอนาคต 

 
4.57 
4.15 

 
4.35 

 
 

4.10 
4.12 

 
4.23 

 
0.584 
0.663 

 
0.653 

 
 

0.598 
0.663 

 
0.776 

 
ส าคญัมากท่ีสุด 
ส าคญัมาก 

 
ส าคญัมาก 

 
 

ส าคญัมาก 
ส าคญัมาก 

 
ส าคญัมาก 

การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทัเอกชน 
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ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงมาตารฐานของคะแนนทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพของพนกังานบริษทัเอกชน 

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการเลอืกเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตารฐาน 

ระดบัความรู้
ความเข้าใจ 

1.ด้านจ านวนเงนิการจ่ายต่อเดอืน 
  - การจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนมีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
รายได ้
  - สามารถเพ่ิมจ านวนเงินสมทบไดต้ามความตอ้งการ 
  - การท่ีนายจ้างตอ้งจ่ายสมทบเท่ากับจ านวนเงินสมทบของ
ลูกจา้งช่วยให้เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนมีจ านวนมากข้ึนและท า
ใหเ้งินลงทุนเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 
4.05 

 
3.66 

 
4.12 

 

 
0.656 

 
0.962 

 
0.511 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

2.ด้านผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
  - ท าใหมี้เงินกอ้นไวใ้ชจ่้ายหลงัเกษียณ 
  - สามารถน าเงินสมทบท่ีจ่ายเขา้กองทุนไปลดภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาได ้
  - สร้างความมัน่คงทางรายไดใ้นอนาคตใหแ้ก่ตนเอง 

 
4.41 
3.97 

 
4.39 

 
0.492 
0.831 

 
0.487 

 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

3.ด้านความเส่ียงของกองทุน 
  - มีผูบ้ริหารกองทุนท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัการกองทุนให้
มีการเติบโตและมีนยายการลงทุนท่ีชัดเจนท าให้พิจารณาถึง
ความเส่ียงของกองทุนได ้
  - มีคณะกรรมการก ากบัดูแลอย่างชดัเจนท าให้มัน่ใจในความ
โปร่งใสของกองทุน 
  - มีกฎหมายและหน่วยงานของรัฐท่ีก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือ
รักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
4.03 

 
 

4.01 
 

4.08 

 
0.664 

 
 

0.722 
 

0.708 

 
เห็นดว้ย 

 
 

เห็นดว้ย 
 

เห็นดว้ย 

4.ด้านการใช้สิทธิ 
  - สามารถน าเงินท่ีจ่ายสมทบมาใชไ้ดเ้ม่ือเกษียณอายงุานท าให้
ไม่ขาดรายไดใ้นอนาคต 
  - สามารถน าเงินจ่ายสมทบไปลดหย่อนภาษีได้ท าให้เสีภาษี
นอ้ยลง 
  - สามารถเลือกกองทุนท่ีมีความเหมาะสมกบัการรับความเส่ียง
ของตนได ้

 
4.31 

 
3.96 

 
3.81 

 
0.656 

 
0.814 

 
0.708 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 
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การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
พนกังานบริษทัเอกชน 
 
การทดสอบสมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชนแตกต่างกนั 

 
ตาราง 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานเอกชน ด้าน
ครอบครัว ดา้นความมัน่คงในอนาคตของรายได ้และดา้นเส่ียงจากการท างาน จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการเลอืกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ของพนักงานเอกชน 

ดา้นครอบครัว 
ดา้นความมัน่คงใน
อนาคตของรายได ้

ดา้นเส่ียงจากการ
ท างาน 

เพศ 0.004* 0.000* 0.000* 
อาย ุ 0.013* 1.453 0.000* 
ระดบัการศึกษา 0.009* 0.000* 0.005* 
สถานภาพสมรส 0.000* 0.004* 0.000* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.000* 0.000* 0.000* 
รูปแบบองคก์ารท่ีท างานอยู ่ 0.000* 0.000* 0.000* 
ระยะในเวลาการปฏิบติังาน 0.302 0.000* 0.003* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชน ดา้นครอบครัว ดา้น
ความมัน่คงในอนาคตของรายได ้และดา้นเส่ียงจากการท างาน จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา่ ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ทุกด้าน คือ เพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
รูปแบบขององคก์าร และระยะเวลาในการปฏิบติังานมีผลต่อระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานเอกชน ด้าน
ครอบครัว ดา้นความมัน่คงในอนาคตของรายได ้และดา้นเส่ียงจากการท างาน แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ยกเวน้ระยะเวลาในการปฏิบติังานมีผลต่อระดับความส าคัญ
โดยรวมในปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
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พนกังานเอกชน ดา้นครอบครัว ไม่แตกต่างกนั และอายุ มีผลต่อระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานเอกชน ด้าน
ความมัน่คงในอนาคตของรายได ้ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตาราง 3 

สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานเอกชน
แตกต่างกนั 

 
ตาราง 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานเอกชน ด้าน
ครอบครัว ดา้นความมัน่คงในอนาคตของรายได ้และดา้นเส่ียงจากการท างาน จ าแนกตามทศันคติ
แต่ละดา้น  

ทศันคตต่ิอการเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ 

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการเลอืกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพของพนักงานเอกชน 

ดา้นครอบครัว 
ดา้นความมัน่คงใน
อนาคตของรายได ้

ดา้นเส่ียงจากการ
ท างาน 

ดา้นจ านวนเงินการจ่ายต่อเดือน 0.120 0.000* 0.023* 
ดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 0.000* 0.000* 0.000* 
ดา้นความเส่ียงของกองทุน 0.000* 0.000* 0.000* 
ดา้นการใชสิ้ทธิ 0.000* 0.000* 0.000* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชน ดา้นครอบครัว ดา้น
ความมัน่คงในอนาคตของรายได ้และดา้นเส่ียงจากการท างาน จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา่ ทศันคติ
ต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ดา้นจ านวนเงินการจ่ายต่อเดือน ดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ด้านความเส่ียงของกองทุน และด้านการใช้สิทธิ มีผลต่อระดับความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานเอกชน ด้าน
ครอบครัว ดา้นความมัน่คงในอนาคตของรายได ้และดา้นเส่ียงจากการท างาน แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นจ านวนเงินการจ่ายต่อเดือนมีผลต่อระดบัความส าคญั
โดยรวมในปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
พนกังานเอกชน ดา้นครอบครัว ไม่แตกต่างกนัดงัแสดงในตาราง 4 
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อภิปรายผล  
จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากเก่ียวกับปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง

แรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพในดา้นครอบครัว ความมัน่คงในอนาคต
ของรายได ้และดา้นความเส่ียงจากการท างาน ซ่ึงเป็นการออมเงินผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อไวใ้ชย้ามเกษียณและเพื่อเป็นมรดกหรือเงินทุนให้แก่ครอบครัว และป้องกนัความ
เส่ียงในเร่ืองของความไม่สามารถท างานไดอ้นาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ผศ.ดร. วีระ
ชาติ กิเลนทอง และคณะ (2555) ท่ีพบวา่ ผูต้อบใหค้วามส าคญักบัวตัถุประสงคข์องการออมเพื่อการ
เกษียณอยูใ่นล าดบัแรกๆ คือ เป็นล าดบัท่ี 2 รองจากการออมเพื่อการศึกษาของบุตรและมรดกของ
ลูกหลาน แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบเล็งเห็นถึงความส าคญัของการออมเพื่อเกษียณ โดยผูต้อบอายุมากท่ี
ใกลเ้กษียณมีแนวโนม้ใหค้วามส าคญักบัการออมเพื่อเกษียณมากกวา่ผูต้อบท่ีอายนุอ้ย  

ในส่วนทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพในระดบั เห็นดว้ย ใน 1.ดา้นจ านวนเงินการ
จ่ายต่อเดือน 2.ดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 3.ดา้นความเส่ียงของกองทุน และ4.ดา้นการใช้สิทธิ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอมรรัตน์ รุ้งพิบูลย.์ (2547) พบว่า ความคาดหวงัในผลประโยชน์
ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ อยู่ในระดบัปานกลาง ความเช่ือมัน่ใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ อยูใ่นระดบัสูง และผลการทดสอบสมมติฐานจากการศึกษา พบวา่ ลกัษณะ
ประชากรศาตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน รูปแบบองคก์ารท่ีท างาน และระยะเวลาในการปฎิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพในดา้นครอบครัว ความมัน่คงใน
อนาคตของรายได ้และดา้นความเส่ียงจากการท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของผศ.ดร. วรีะชาติ กิเลนทอง และคณะ (2555)  ท่ีพบวา่ ผูต้อบท่ีมีอายุระหวา่ง 51 - 60 ปี 
โดยเฉล่ียแลว้จะมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณนอ้ยกวา่ผูต้อบท่ีมีอายรุะหวา่ง 40 - 50 ปี อยา่งมี
นยัส าคญั (2) ผูต้อบท่ีมีอาชีพรับราชการ โดยเฉล่ียแลว้จะมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณ
มากกวา่ผูต้อบท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและรัฐวิสาหกิจอยา่งมีนยัส าคญั (3) ผูต้อบเพศ
ชาย โดยเฉล่ียแลว้จะมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณมากกวา่ผูต้อบเพศหญิงอยา่งมีนยัส าคญั (4) 
ผูต้อบท่ีเคยไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจ และเคยวางแผนเพื่อการเกษียณ จะมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ 
วนัเกษียณมากกวา่ผูต้อบท่ีไม่มีคุณสมบติัทั้งสามอยา่งมีนยัส าคญั (5) ผูต้อบท่ียอมรับความเส่ียงจาก
การลงทุนไดจ้ะมีปริมาณเงินส่วนเกิน ณ วนัเกษียณมากกว่าผูต้อบท่ีรับความเส่ียงจากการลงทุน
ไม่ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
1. จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่พนกังานองคก์รเอกชนมีทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพในดา้นบวก และให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพใน
ระดับมาก เน่ืองจากเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ท่ีได้รับ ดังนั้นองค์กรต่างๆท่ีมีพนักงาน
ปฏิบติังานในองค์กรควรส่งเสริมให้พนกังานเขา้เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อสร้าง
ความมัน่คงในรายไดใ้หแ้ก่พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ

2. ควรมีการส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในการเป็นสมาชิกของกองุนและการเลือก
กองทุนให้มีความเหมาะสมกบัตนเอง โดยส่งเสริมความรู้ในสิทธิ และประโยชน์ของกองทุน และ
วธีิการเลือกกองทุนดว้ยตวัเอง 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีหากผูส้นใจท่ีจะท าการศึกษาต่อไป เห็นควรให้เพิ่มปัจจยัอ่ืนๆ 
หรือความพึงพอใจในการใชง้านเป็นตวัแปรในการศึกษา ในคร้ังต่อไป 

2.จ านวนประชากรและพื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ผูท่ี้มีความ
สนใจในการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนในเขตจงัหวดัอ่ืนๆเพื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษาท่ีไดว้า่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรต่อไป 

3.ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาในมุมของผูป้ระกอบการต่อการเขา้ร่วมให้สวสัดิการแก่
พนกังานในรูปของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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ปัจจัยทีไ่ด้รับดวงตาบริจาคในช่วงหลงัการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา  
สภากาชาดไทย ตามความเห็นของผู้ปฏบัิติงาน 

Factors of Receiving Donated Eyes after the Eye Bank Thai Red Cross Opting-out 
Policy from staffs' opinion 

อุไรวรรณ  เลิศรัมย์ 

อมร รอดคล้าย 

เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดรั้บบริจาคดวงตา
หลงัการใชน้โยบายเชิงรุกศูนยด์วงตา สภากาชาดไทย จากการส ารวจความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน 
กลุ่มตวัอย่างคือ ตวัแทนผูป้ฏิบติังานโรงพยาบาลเครือข่าย โดยเลือกแบบเจาะจงไดก้ลุ่มตวัอย่าง  
112 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีทั้งหมด 3 ตอน จ านวน 60 
ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.958 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดรั้บบริจาคดวงตา 
จ านวน 2 ดา้นซ่ึงจากทั้ง 9 ปัจจยันั้น ปัจจยัดา้นแรกท่ีผูป้ฏิบติังานให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยั
สภาวการณ์ภายนอก (มิติผูบ้ริจาค) และเสนอแนะวิธีแกปั้ญหาการด าเนินงานนโยบายเชิงรุกของ
ศูนยด์วงตาสภากาชาดไทยโดยควรมุ่งเน้น 3 ปัจจยัแรกในดา้นน้ี ดงัน้ี 1) ดา้นโยบายของรัฐบาล 
ควรมี Action plan สนบัสนุนให้เป็นนโยบายแห่งชาติ โดยเช่ือมโยงกบันโยบาย Service Plan ของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพฒันาระบบการรับบริจาคดวงตาในประเทศไทยใหดี้ยิง่ข้ึน 2) ดา้นสังคม
วฒันธรรม ควรสนับสนุนพฒันาความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ อีกทั้งควรขอความร่วมมือไปยงัท้องถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคมได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยเฉพาะองคก์รสาธารณกุศล 3) ดา้นกฎหมาย ควรมีการทบทวน
ปรับปรุงให้มีกฎหมายในการคุม้ครองผูป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างชดัเจนเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาแกไ้ข
กฎหมายและระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการรับบริจาคดวงตา เช่น การบนัทึกขอ้มูลการบริจาคลงใน
บตัรประชาชน ท่ีมีส่วนในการก าหนดทิศทางให้เอ้ือกบัการพฒันาและขยายบริการปลูกถ่ายกระจก
ตาไดม้ากข้ึน 
 

ค าส าคญั: ปัจจยั ดวงตาบริจาค นโยบาย โรคกระจกตาพิการ 
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Abstract 
 This is a questionnaire base study focusing on factors associated with eye donation.        
Sample group was 112 staffs of branch hospitals coordinated with the Eye bank Thai Red Cross. 
 We found external circumstance was the most concern factor among most staff. A 
proposed solution to the aggressive policy of the Red Cross Eye Bank focused on the following 
three factors. 1) The policy of the government should support it as a national policy associated 
with the service plan policy of the Ministry of Public and contributing to development in the 
better eye donation system in Thailand. 2) The cultural sector should support the development of 
partnerships with public and private sectors nationally and internationally including local and sets 
up opportunities for all sections of society have become more involved. 3) The law should 
provide a clear legal protection for duty, revise laws and regulations, such as recording eyes 
donation in identification card which take part in the direction to facilitate the more development 
and extension services of corneal transplants. 
 

Keywords:  Factor, Eyes donation, Policy, Corneal opacity 
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บทน า 
ศูนยด์วงตาสภากาชาดไทย ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในระบบเครือข่ายการบริการดวงตา

แบบครบวงจร ทั้งเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จดัเก็บดวงตา และจดัสรรดวงตาส่งให้กบัจกัษุแพทย์
ทัว่ประเทศ เพื่อน าไปผ่าตดัเปล่ียนกระจกตาให้ผูป่้วยโรคกระจกตาพิการ ซ่ึงเป็นโรคท่ีท าให้การ
มองเห็นของผูป่้วยเสียไป จากหลายรายงานในประเทศไทยพบว่าขณะน้ีมีผูท่ี้มีปัญหากระจกตา
พิการจ านวนไม่นอ้ย พบไดทุ้กวยั ตั้งแต่แรกเกิด วยัเด็กเล็ก วยัเรียน วยัท างาน จนกระทัง่วยัสูงอายุ
โดยเขา้ไม่ถึงบริการการรักษา และดวงตาบริจาคไม่เพียงพอท าให้ระยะเวลารอคอยผ่าตดัเปล่ียน
กระจกตาหลายปี 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดรั้บดวงตาบริจาค มีความส าคญัยิ่งเพื่อ
จะใช้เป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันาเพื่อเพิ่มจ านวนผูบ้ริจาคดวงตาให้มากข้ึนต่อไปในอนาคต 
ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดรั้บบริจาค พร้อมทั้งประเมินกระบวนการท างาน และ
คน้หาปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีขดัขวางการพฒันา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพ
ของโรงพยาบาลเครือข่ายให้สามารถด าเนินบทบาทในพื้นที่ของตนและพื้นที่ใกลเ้คียงอยา่ง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทั้ งยงัตอบสนองความต้องการของผูท่ี้เก่ียวข้องได้ครบทุกกลุ่ม และ
สนบัสนุนหนทางการท างานใหม่ ๆ น าผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาระบบและปรับปรุง
การด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน หรือขยายผลโครงการต่อไป  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการได้รับบริจาคดวงตาหลงัการใช้นโยบายเชิงรุก
ศูนยด์วงตา สภากาชาดไทย 

 
กรอบแนวคดิและทฤษฎี 

การศึกษาน้ีใชก้รอบการศึกษา 2 กรอบ (มนตรี กรรพุมมาลย,์ 2544: 45) ไดแ้ก่ 
  1. กรอบแนวคิดการประเมินผลแบบ CIPP Model ประกอบดว้ย 

1.1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินพื้นฐานเก่ียวกบั
โครงการอนัจะน าไปสู่การพฒันาเป้าหมายของโครงการ 

1.2) การประเมินส่ิงน าเขา้โครงการ (Input Evaluation) เป็นการประเมินผล
กิจกรรมท่ีมีท่ีจะช่วยให้โครงการด าเนินไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

1.3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินวธีิการ
ด าเนินงานเป็นแนวทางหรือวธีิการปฏิบติัวา่จะด าเนินใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งไร 
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1.4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผลสัมฤทธ์ิจากโครงการกบัเกณฑท่ี์ตั้งไวว้า่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งไร 
  2. กรอบแนวคิดการประเมินผลแบบ SWOT Analysis ประกอบดว้ย  

2.1) จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ี
เป็นบวกซ่ึงน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน ในท่ีน้ีหมายถึง ขีดความสามารถ (Capacity) หรือ
ทรัพยากร (Resource) ท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็ของกลุ่มท่ีเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมการพฒันา 

2.2) จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบ และดอ้ย
ความสามารถ ไดแ้ก่ การขาดความรู้ หรือมีขอ้ขดัแยง้กนัในวธีิการท างานภายในกลุ่ม/ องคก์ร 

2.3) โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจยัสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้
การท างานขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ หรือปัจจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ ในท่ีน้ี 
ประกอบดว้ยโอกาสในการขยายความร่วมมือระหวา่งองคก์รไปสู่ชุมชน 

2.4) ส่ิงท่ีคุกคาม (Threats) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาและ
สามารถส่งผลทางลบต่อการท างานขององค์กรหรือต่อกิจกรรมการพฒันา โดยอาจอยู่ในรูปของ
อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั 

 

 
 

จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบต่าง ๆ ท าใหผู้ว้จิยัเลือกรูปแบบ CIPP Model 
มาใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงานของศูนยด์วงตาสภากาชาดไทยคร้ังน้ี เพราะเป็นรูปแบบการ
ประเมินท่ีช่วยในการตดัสินใจครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น คือ 1) การประเมินบริบท เป็นการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัความคาดหวงั ความตอ้งการของประเทศ  กระแสทิศทางของ
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สังคม ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ความคาดหวงัของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน จ านวนประชากรผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึน และผูป่้วยโรคกระจกตาพิการท่ีจะรอรับบริการจาก
โครงการ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายรัฐบาลท่ีมีผลกระทบต่อการไดรั้บดวงตาบริจาค  
2) การประเมินปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินครอบคลุมเก่ียวกบัการจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับ
การน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ จ านวนบุคลากร งบประมาณ การสนับสนุนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ 3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินครอบคลุมเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมของโครงการ รวมทั้งการควบคุมและการติดตามผลการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
การน าปัจจยัเขา้มาใชเ้หมาะสมมากนอ้ยเพียงใด เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนหรือไม่ กิจกรรมท่ีจดัข้ึน
จะก่อให้เกิดการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ หรือมีอุปสรรคใด ๆ เกิดข้ึน 4) การประเมินผล
ผลิต เป็นการประเมินครอบคลุมเก่ียวกบัการศึกษาผลงานท่ีไดรั้บทั้งหมด (จ านวนดวงตาบริจาค) 
จากการด าเนินโครงการวา่ไดผ้ลมากนอ้ยเพียงไรเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ 

 
วธิีการด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัรวม 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากรในโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีปฏิบติังานด้านเจรจา 
จดัเก็บ ผ่าตดั หรืออย่างใดอย่างหน่ึง แบ่งเป็นสมาชิกเก่า 56 คน และสมาชิกใหม่ 66 คน ซ่ึงมี
จ านวนทั้งส้ิน 112 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

ขั้นตอนที่ 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้าง
ข้ึนจากการวิเคราะห์ CIPP และ SWOT ถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดรั้บดวงตา
บริจาค ซ่ึงมีลกัษณะของเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก ตาม
วธีิของ Likert จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
  ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนตวั 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขอ้มูลโรงพยาบาล มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-
list)  
  ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัสภาวการณ์ภายนอก ไดแ้ก่ ดา้น
นโยบายของรัฐ ด้านกฎหมาย ด้านสังคมวฒันธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ และปัจจยั
ทรัพยากรการบริหาร ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นเคร่ืองมือ ดา้นการจดัการ ดา้นการเงิน จากปัจจยัทั้ง 9 
ดา้น ท่ีมีผลต่อการไดรั้บบริจาคดวงตา มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า โดยก าหนดระดบัความ
คิดเห็นใหเ้ลือก 5 ระดบั 
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  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคเก่ียวกบัการด าเนินงานเชิงรุก และ
ขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิด 

ขั้นตอนที ่3 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริจาคดวงตา และปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการไดม้าของดวงตาบริจาค เพื่อส าหรับเป็นค าถามของงานวิจยั พิจารณาขอบเขตของเน้ือหาท่ี
ศึกษาให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจยั และสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามหาค่าระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัการได้รับดวงตาบริจาค โดย
ก าหนดประเด็นค าถามให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และนิยามศัพท์ จ  านวน 60 ข้อ น า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาหาขอ้บกพร่อง รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 

3. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบไดค้่า
ดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (CVI) เท่ากบั 0.94 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบเป็นขั้นสุดทา้ยก่อนน าไปทดลองใช ้

5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัเจา้หนา้ท่ีศูนย์
ดวงตาสภากาชาดไทยท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 25 คน และน าผลท่ีไดม้าหาความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปัจจยัสภาวการณ์ภายนอก 0.769 ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามปัจจยั
ทรัพยากรการบริหาร 0.952 และค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามรวมทั้งฉบบั 0.958 

ขั้นตอนที ่4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนงัสืออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล จากสถาบนัการ

จดัการระบบสุขภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ถึงผูอ้  านวยการศูนยด์วงตาสภากาชาดไทย  
2. ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 112 คน จาก 69 โรงพยาบาล โดยเก็บ

แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนทางไปรษณีย์ และจากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลเพิ่มในงานวัน
ประชุมสัมมนาเครือข่ายดว้ยตวัเอง เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยั
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และความพร้อมของโรงพยาบาล สถิติท่ีใชคื้อ จ านวน (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
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2. วิเคราะห์ปัจจยัสภาวการณ์ภายนอก และปัจจยัทรัพยากรการบริหาร สถิติท่ีใช้คือ ค่า
คะแนนเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 

ผลการวจิัย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี สรุปสาระส าคญัของผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ขอ้มูลส่วนตวั (เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง) ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน (ประสบการณ์การท างาน การเขา้รับการฝึกอบรม และจ านวนปีท่ีเป็นสมาชิก)  และ
ปัจจยัความพร้อมโรงพยาบาล (ประเภทโรงพยาบาล จ านวนจกัษุแพทย ์และการทราบผลงาน) 

ในการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 75.9 มีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี ร้อยละ 42 อายุเฉล่ีย 40.77 ปี นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  95.5 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 58 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 68.8 ปัจจุบนัรายไดต่้อ
เดือน 20,000 – 40,000 บาท ร้อยละ 50 ท างานประจ าตึกรักษาพยาบาลผูป่้วยใน ร้อยละ 33.2 ส่วน
ใหญ่เป็นต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 88.4 ส าหรับประสบการณ์ดา้นเจรจา จดัเก็บ ผา่ตดั ร้อย
ละ 49.1 เคยไดรั้บการอบรมดา้นเจรจา จดัเก็บ ร้อยละ 36.6 และเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนยด์วงตา
มากกว่า 1 ปี ร้อยละ 51.8 ส่วนใหญ่สังกดัโรงพยาบาลศูนย ์ร้อยละ 48.2 และมีจกัษุแพทย์ใน
โรงพยาบาล ร้อยละ 50.9 และทราบวา่โรงพยาบาลท่ีตวัเองสังกดัอยูเ่คยมีผลงานดา้นเจรจา จดัเก็บ 
ผา่ตดั หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ร้อยละ 68.8  

 
2. ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการได้มาของดวงตาบริจาค น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 2 มิติ 

คือ ปัจจัยสภาวการณ์ภายนอก (มิติด้านผู ้บริจาค) และปัจจัยทรัพยากรก ารบริหาร (มิติด้าน
ผูป้ฏิบติังานและภายในองคก์ร) ดงัแสดงในตารางท่ี 1-2 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัปัจจยั
สภาวการณ์ภายนอกท่ีมีผลต่อการไดรั้บบริจาคดวงตา ในภาพรวมและรายดา้น (n = 112) 

ปัจจัยสภาวการณ์ภายนอก �̅� SD ระดับความคิดเห็น 

นโยบายภาครัฐ 4.08 0.74 มาก 
กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายให้โรงพยาบาล
ในสังกดัทุกแห่งเขา้ร่วมโครงการเชิงรุกศูนยด์วงตาฯ 

 
4.30 

 
0.65 

 
มากท่ีสุด 

กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม
บริจาคดวงตาในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
4.05 

 
0.72 

 
มาก 
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ปัจจัยสภาวการณ์ภายนอก �̅� SD ระดับความคิดเห็น 
ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ค ว ร มี น โ ย บ า ย
ประชาสัมพนัธ์การบริจาคดวงตากบัญาติผูเ้สียชีวติ 

 
3.89 

 
0.84 

 
มาก 

สังคมและวฒันธรรม 4.03 0.92 มาก 
ผู้น าทางศาสนา มีบทบาทส าคัญให้ความรู้และ
ปรับเปล่ียนทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อการบริจาคดวงตา 

 
4.27 

 
0.83 

 
มากท่ีสุด 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในทอ้งถ่ิน/ ผูน้  าทอ้งถ่ินมีส่วน
ส าคญัในการส่งเสริมการบริจาคดวงตาในชุมชน 

 
4.09 

 
0.73 

 
มาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมการบริจาคดวงตาผูเ้สียชีวติในชุมชน 

 
3.91 

 
1.04 

 
มาก 

องคก์รสาธารณกุศลมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการ
ขอบริจาคดวงตาเม่ือมีผูเ้สียชีวติในทอ้งท่ี 

 
3.84 

 
1.09 

 
มาก 

เทคโนโลยี 4.01 0.89 มาก 
การพฒันาระบบขอ้มูลท่ีใชเ้ทคโนโลย(ีICT)ท่ี
สะดวกรวดเร็วของศูนยด์วงตาฯ 

 
4.13 

 
0.83 

 
มาก 

การลดการบันทึก เอกสารท่ีไม่ จ  า เ ป็น โดยใช้
แบบฟอร์ม(IT)ท่ีพฒันาจากระบบสารสนเทศ 

 
3.89 

 
0.95 

 
มาก 

กฎหมาย 3.64 1.15 มาก 
การบนัทึกขอ้มูลบริจาคดวงตาลงในบตัรประชาชน 4.24 0.91 มากท่ีสุด 
การจดัสรรดวงตายติุธรรม เป็นกลาง ไม่ซ้ือขาย 3.88 1.06 มาก 
การออกกฎหมายให้สามารถจัดเก็บดวงตาผูป่้วย
นิติเวชท่ีผูใ้กลชิ้ดแจง้วา่ไม่มีญาติ 

 
3.85 

 
1.09 

 
มาก 

การออกกฎหมายคุม้ครองผูป้ฏิบติังาน กรณีจดัเก็บ
ดวงตาของผูเ้สียชีวติไม่มีญาติ 

 
3.79 

 
1.20 

 
มาก 

รัฐบาลมีนโยบายลดหยอ่นภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจ 3.79 1.30 มาก 
การน าเขา้ตาจากต่างประเทศส่งผลให้ดวงตาบริจาค
ลดลง 

2.30 1.35 นอ้ย 

สภาวะเศรษฐกจิ 3.25 0.95 ปานกลาง 
สิทธิประโยชน์มีผลต่อการไดม้าของดวงตาบริจาค 3.92 0.57 มาก 
ความยากจนมีผลต่อการไดม้าของดวงตาบริจาค 2.58 1.32 นอ้ย 
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ปัจจัยสภาวการณ์ภายนอก �̅� SD ระดับความคิดเห็น 

โดยรวม 3.80 0.93 มาก 
จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัย

สภาวการณ์ภายนอกอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.80, SD = 0.93) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก 4 ดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย อนัดบัแรกคือ ดา้นนโยบายภาครัฐ (�̅� = 
4.08, SD = 0.74)  รองลงมา คือ ดา้นสังคมวฒันธรรม  (�̅� = 4.03,  SD = 0.92)  ดา้นเทคโนโลยี (�̅� 
= 4.01, SD = 0.89)  และดา้นกฎหมาย (�̅� = 3.64, SD  = 1.15) ตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น
เศรษฐกิจ (�̅� = 3.25, SD = 0.95) อยูใ่นระดบัปานกลางเพียงดา้นเดียว 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ตอ้งการให้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลใน
สังกัดทุกแห่งเข้าร่วมโครงการเชิงรุกศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการควรมี
นโยบายส่งเสริมกิจกรรมบริจาคดวงตาในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูน้ าทางศาสนา มีบทบาท
ส าคญัใหค้วามรู้และปรับเปล่ียนทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อการบริจาคดวงตา รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
ในทอ้งถ่ิน/ ผูน้  าทอ้งถ่ินมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการบริจาคดวงตาในชุมชน และการพฒันา
ระบบขอ้มูลท่ีใช้เทคโนโลยี (ICT) ท่ีสะดวกรวดเร็วของศูนยด์วงตาฯ ร่วมกบัการบนัทึกขอ้มูล
บริจาคดวงตาลงในบตัรประชาชน จะส่งผลใหด้วงตาบริจาคเพิ่มข้ึน 
 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นจากผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัปัจจยั
ทรัพยากรการบริหารท่ีมีผลต่อการไดรั้บบริจาคดวงตา ในภาพรวมและรายดา้น (n = 112) 

ปัจจัยทรัพยากรการบริหาร �̅� SD ระดับความคิดเห็น 

บุคลากร 4.22 0.88 มากทีสุ่ด 
ผูป้ฏิบติัมีทศันคติท่ีดี ตระหนกัถึงความส าคญั 4.46 0.71 มากท่ีสุด 
ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัและใหก้ารสนบัสนุน 4.33 0.75 มากท่ีสุด 
ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน 4.24 0.79 มากท่ีสุด 
ผูป้ฏิบติัมีความกระตือรือร้น 4.18 0.86 มาก 
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ 4.16 0.83 มาก 
ผูป้ฏิบติังานมีทกัษะ 4.09 1.17 มาก 
ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น แกไ้ข 4.06 1.04 มาก 

การจัดการ 4.17 0.88 มาก 
ความร่วมมือของศูนยด์วงตารับฟังและแกปั้ญหาให ้ 4.34 0.77 มากท่ีสุด 
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ปัจจัยทรัพยากรการบริหาร �̅� SD ระดับความคิดเห็น 
ความร่วมมือของ กทส. สปสช. สปส. 4.32 0.86 มากท่ีสุด 
ความรวดเร็วของศูนยด์วงตาใหค้  าแนะน าแกปั้ญหา 4.29 0.86 มากท่ีสุด 
มีโครงสร้างต าแหน่งและอตัราผูป้ฏิบติังานเพียงพอ 4.25 0.87 มากท่ีสุด 
ความสามารถผูบ้ริหารจดัการและจูงใจผูป้ฏิบติังาน 4.22 0.77 มากท่ีสุด 
มอบหมายงาน และก าหนดความรับผดิชอบชดัเจน  4.21 0.76 มากท่ีสุด 
การประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  4.00 1.22 มาก 
การติดตามการท างานบุคลากรภายในหน่วยงาน 3.98 0.92 มาก 
การตรวจเยีย่มเครือข่าย 3.92 0.90 มาก 

เคร่ืองมือ 4.07 1.04 มาก 
การมีคู่มือแนวปฏิบติัชดัเจน 4.13 0.93 มาก 
ความรวดเร็วในการจดัส่งอุปกรณ์ใหเ้ครือข่าย 4.11 1.06 มาก 
จดัสรรอุปกรณ์จดัเก็บใหเ้พียงพอ พร้อมใช ้ 4.04 1.06 มาก 
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการจดัเก็บดวงตาไม่ครบถว้น 4.01 1.11 มาก 

การเงิน 3.83 1.12 มาก 
ปรับปรุงขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าใหย้ดืหยุน่ สะดวก 4.21 0.87 มากท่ีสุด 
การใหข้วญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน 4.18 0.99 มาก 
การให้ เ งินสนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่ายจัด
กิจกรรมรณรงคบ์ริจาคดวงตาผูเ้สียชีวติ 

 
4.17 

 
0.72 

 
มาก 

ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนค่าพาหนะในการเดินทาง
จดัเก็บดวงตานอกสถานท่ี 

 
4.15 

 
0.85 

 
มาก 

การจ่ายค่าตอบแทนให้ผูร่้วมเดินทางกรณีออกไป
จดัเก็บดวงตานอกสถานท่ีในยามวกิาลได ้

 
3.92 

 
1.33 

 
มาก 

ความรวดเร็วในขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทน 3.59 1.39 มาก 
ความยุง่ยากในการเบิกเงินสนบัสนุนค่าใชจ่้าย 3.57 1.23 มาก 
ความเหมาะสมของการจ่ายเงินค่าตอบแทน 3.46 1.18 มาก 
การปรับเพิ่มค่าตอบแทนใหม่จดัเก็บดวงตา 3.21 1.54 ปานกลาง 

โดยรวม 4.07 0.98 มาก 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทรัพยากรการบริหารโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (�̅� = 4.07, SD = 0.98) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรก 

1012

DP
U



 
 

คือ ปัจจยับุคลากร (�̅� = 4.22, SD = 0.88) รองลงมาคือ ปัจจยัการจดัการ (�̅� = 4.17, SD = 0.88) ถดั
มาคือ ปัจจยัเคร่ืองมือ (�̅� = 4.07, SD = 1.04) และปัจจยัการเงิน (�̅� = 3.83, SD = 1.12) เป็นล าดบั
สุดทา้ย 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูป้ฏิบติัตอ้งมีทศันคติท่ีดี ตระหนกัถึงความส าคญัในการขอรับ
บริจาคดวงตา รวมทั้งผูบ้ริหารเห็นความส าคญัใหก้ารสนบัสนุนไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อน นอกจากน้ีผูป้ฏิบติัตอ้งมีความกระตือรือร้น มีความรู้ มีทกัษะ มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นแกไ้ขส่ิงส าคญัคือ ความร่วมมือของศูนยด์วงตาในการรับฟังและแกปั้ญหาให้ ความร่วมมือ
ของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สปส. ความรวดเร็วของศูนยด์วงตาให้ค  าแนะน าแกปั้ญหา  การมี
โครงสร้างต าแหน่งและอตัราผูป้ฏิบติังานเพียงพอ รวมถึงความสามารถของผูบ้ริหารในการจดัการ
และจูงใจผูป้ฏิบติังาน ตอ้งมอบหมายงานและก าหนดความรับผิดชอบชดัเจน และประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ การมีคู่มือแนวปฏิบติัชัดเจน ความรวดเร็วในการจัดส่งอุปกรณ์ให้
เครือข่าย  จดัสรรอุปกรณ์จดัเก็บให้เพียงพอพร้อมใช้  และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการจดัเก็บดวงตา
ตอ้งครบถ้วน ต้องปรับปรุงขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้สะดวกยืดหยุ่น การให้ขวญัและก าลังใจแก่
ผูป้ฏิบติังาน การให้เงินสนบัสนุนโรงพยาบาลเครือข่ายจดักิจกรรมรณรงค์บริจาคดวงตาผูเ้สียชีวิต  
ให้การสนบัสนุนค่าพาหนะในการเดินทางจดัเก็บดวงตานอกสถานท่ี ส่ิงเหล่าน้ีสามารถช่วยให้
ไดรั้บบริจาคดวงตามากข้ึนไดใ้นทศันะของผูป้ฏิบติังาน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 ประเด็นส าคญัท่ีไดพ้บจากผลการศึกษาในเร่ืองน้ี ผูว้จิยัจะน ามาอภิปรายเพื่อสรุป ดงัน้ี 

ผลการวิจยัท าให้ทราบว่า ปัจจยัสภาวการณ์ภายนอก ได้สะทอ้นให้เห็นปัญหาด้านการ
ด าเนินงานในเชิงนโยบายของภาครัฐ ผลวิจยัยงัสนบัสนุนวา่ควรไดรั้บการช่วยเหลือจากภาครัฐใน
การส่งเสริมการบริจาคดวงตาอยา่งเป็นระบบไดใ้นระยะยาว รองลงมา คือ ดา้นสังคมวฒันธรรม ซ่ึง
ความเช่ือทางศาสนาเป็นตวัก าหนดวิธีการคิด การให้คุณค่า และความเช่ือในการบริจาคดวงตาดว้ย 
รวมทั้งนโยบายการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ท าให้การท างานมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนเขา้มาขบัเคล่ือนนโยบายให้ชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดุษฎี ทองศิริ และ
เอ้ืองฟ้า สิงห์ทิพยพ์นัธ์ (2555)  ถดัมาคือ ด้านเทคโนโลยี ควรศึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม และการพฒันาระบบการลงทะเบียนการบนัทึกขอ้มูลการบริจาคลงบตัรประชาชนเพื่อ
การติดตาม ส่วนดา้นกฎหมาย พบว่า รัฐยงัไม่มีแนวทางเป็นระบบจากปัญหา ควรมีการปรับปรุง
กฎหมายให้มีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างชัดเจน และระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการรับบริจาค
ดวงตาใหเ้อ้ือกบัการพฒันาและขยายบริการปลูกถ่ายกระจกตาไดม้ากข้ึน จะส่งผลให้จ  านวนดวงตา
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เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ส่วนดา้นเศรษฐกิจตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากภาครัฐในระยะยาวทั้งในรูปเงิน
ช่วยเหลือ หรือการช่วยเหลือทางออ้ม เช่น สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี  และการเขา้ถึงการรับ
บริการผา่ตดัเปล่ียนกระจกตา  

ส าหรับปัจจยัทรัพยากรบริหารโดยภาพรวม ไดแ้ก่ บุคลากร (Man) เงิน (Money) เคร่ืองมือ 
(Material) และการจดัการ (Management) ต่างเป็นท่ียอมรับว่าในปัจจยัการผลิตทั้ง 4 ปัจจยันั้น 
บุคลากรถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นผูจ้ดัหา ผูใ้ชท้รัพยากร และควบคุมการบริหารงาน
ภายในองคก์รทั้งหมด (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และคณะ, 2551) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ
ผูป้ฏิบติั โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นอนัดบัแรก ตวัแปรคุณลกัษณะท่ีมีผล
ต่อผูป้ฏิบติังานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีทศันคติท่ีดี ตระหนกัถึงความส าคญัการขอรับบริจาคดวงตา 
การมีความรู้ ความสามารถ มีความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้เช่นเดียวกบัตามพงษ์ วงษ์จนัทร์ (2552) 
คนท่ีมีความตั้งใจ สนใจในการท างาน มีความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้เสร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย มีความพยายามไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก และร่วมคิดร่วมท าจะมีผลต่อความส าเร็จ
อยา่งมาก  ในส่วนของผูบ้ริหาร/ผูน้ า ตอ้งจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เง่ือนไขความส าเร็จ ได้แก่ การท่ีผูบ้ริหารโรงพยาบาล
เครือข่ายและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความตระหนกั เห็นความส าคญั มีความรู้ ความเขา้ใจ  ส่ิงส าคญั
คือ ผูบ้ริหารตอ้งเห็นความส าคญัให้การสนบัสนุนและติดตามอย่างใกลชิ้ด  การไดรั้บการยอมรับ
จากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จไดดี้ยิ่งข้ึนสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของลกัขณา ไทยเครือ และสุนทร ศรีทา (2550) ควรใหค้วามส าคญัการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้ง
กบัการขยายการให้บริการโดยพิจารณาทั้งจ  านวน และความสามารถของบุคลากร สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) และจะตอ้งมีการฝึกฝน อบรมพนกังานเป็นประจ า เปิด
โอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Christopher et al. 2011 มีการวางแผนพฒันาพนกังาน ให้ความรู้ หรือเพิ่มทกัษะ ซ่ึงการพฒันาท่ี
ส าคญัท่ีสุดและเสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมีจริยธรรม มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการท างาน ผลจากการ
วิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวมคุณลักษณะผู ้ปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ 
ประสบการณ์ และศกัยภาพโรงพยาบาลเป็นล าดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Shiffman 
& Kanuk (2007) ควรให้ความส าคญัในเร่ืองประสบการณ์การบริหารท่ีดีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองนั้นเป็นอยา่งดีจะส่งผลใหส้ าเร็จ 

ปัจจยัการเงิน มีการจดัสรรงบประมาณท่ี สปสช. สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัหา จดัเก็บ 
และจดัสรร (ปีต่อปี) อตัราจ่ายค่าจดัหา จดัเก็บ ดวงตาละ 20,000 บาท และค่าผ่าตดัค่ารักษา ตาม
เกณฑ ์DRG ภายใตข้อ้ตกลงการใหบ้ริการโครงการเชิงรุก เพื่อผลกัดนัให้มีการด าเนินการ โดยศูนย์
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ดวงตาสภากาชาดไทย และหน่วยงานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง (สปสช. และ สปส.) ควรมีการดูแล ติดตาม 
และก ากบัการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) รัฐบาลควรมี Action plan กลไกระดบัชาติสนบัสนุนผลกัดนัให้เป็นนโยบายแห่งชาติ มี
คณะกรรมการระดบัชาติ มีผูส้นบัสนุนการด าเนินงาน และมีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเป็นระบบ
ในระยะยาว มีการติดตามประเมินผลทั้งในระดบัประเทศและจงัหวดั ซ่ึงศูนยด์วงตาสภากาชาดไทย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขควรเป็นผูรั้บผิดชอบ อีกทั้ งควรทบทวนปรับปรุงให้มีกฎหมาย
คุม้ครองผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน รวมทั้งพิจารณาแกไ้ขกฎหมายและระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการ
บนัทึกรับบริจาคดวงตาลงในบตัรประชาชน ท่ีมีส่วนในการก าหนดทิศทางใหเ้อ้ือกบัการพฒันาและ
ขยายบริการปลูกถ่ายกระจกตาไดม้ากข้ึน 

2) กระทรวงสาธารณสุขควรสนบัสนุนการด าเนินงานเชิงรุกของศูนยด์วงตาสภากาชาด
ไทยโดยเช่ือมโยงกับนโยบาย Service Plan จดัท าแผนและนโยบาย จดัโครงสร้าง ต าแหน่ง
รับผดิชอบโดยตรง (ครอบคลุม 12 เขตทัว่ประเทศ) เพื่อเป็นการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
 3) ศูนยด์วงตาควรสนบัสนุนและพฒันาความร่วมมือกบัองคก์ร ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ อีกทั้งควรขอความร่วมมือไปยงัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) เปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคมไดมี้บทบาทและมี
ส่วนร่วมมากข้ึนในการพฒันาระบบรับบริจาคดวงตา ไดแ้ก่ จดัฝึกอบรม พอสว. เพื่อเขา้ถึงชุมชน
มากข้ึน ช่วยพฒันาค่านิยมท่ีถูกตอ้งในมุมมองใหม่ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อการปรับปรุงรูปแบบด าเนินธุรกจิตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

Effective factor for adapt business operation dealer copier 

อรรถกร  ฉ ่ากร่ิง 

 

บทคัดย่อ  

ธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรอยู่ในภำวะกำรเปล่ียนแปลงกำรแข่งขนัท่ีทวีควำม

รุนแรงเพิ่มมำกข้ึน ควำมเขำ้ใจในควำมตอ้งกำรของลูกค้ำคือปัจจยัพื้นฐำนของควำมอยู่ส ำเร็จส ำหรับ

กิจกำร โดยมีวตัถุประสงค์ของกำรวิจยัเพื่อวิเครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทน

จ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ซ่ึงใชแ้นวคิดกำรวิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อนและทฤษฎีแรงกระทบทั้ง5ในกำร

ท ำธุรกิจ ซ่ึงวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ ดงัน้ี 1.ปัจจยัดำ้น

รูปแบบกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำร 2.ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในองคก์ร 3.ปัจจยัดำ้น

เทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็นงำนวิจยัเชิงปริมำณ มีขั้นตอนกำรวิจยัดังน้ี ซ่ึงใช้กำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่ม

ประชำกรทั้งหมดจำกตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรจ ำนวน 30 รำย, เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัดว้ย

กำรตอบแบบสอบถำมค ำถำมปลำยปิดและค ำถำมปลำยเปิด โดยใชม้ำตรำส่วนประมำณค่ำของ Likert 

(Rating Scales) ในกำรวดัประเมินค่ำเป็น 10 ระดบั, กำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรงและควำมเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถำมโดยน ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนผำ่นควำมคิดเห็นจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำ และใช ้IOC (Index 

of item object congruence) ให้คณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน พิจำรณำควำมเท่ียงตรง ,กำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลซ่ึงใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ,วิธีวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส ำเร็จรูป 

วิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์ โดยแจกแจงควำมถ่ี และค่ำร้อยละ กำรทดสอบ

สมมุติฐำนจะใชส้ถิติกำรวเิครำะห์ควำมถดถ่อยเชิงพหุท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05  
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เพื่อจะพิสูจน์สมมุติฐำน ผลกำรวิจยั กลุ่มประชำกรส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัปัจจยัดำ้นกำรน ำ

เทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นอนัดบัแรก รองลงมำคือปัจจยัดำ้นรูปแบบกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำร และ

สุดทำ้ยปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในองค์กร ขอ้สรุป ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรควร

ปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตำมปัจจยัท่ีน ำเสนอดงักล่ำวเพื่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ  

ค าส าคัญ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
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Abstract 
 Dealer Copier Business in constant change, increasing competition intensifies. 
Understanding customer needs is fundamental for the success of the business. The objective of this 
research was to analyze the factors that affect the business copier dealer. Based on the concept and 
theoretical analysis of the strengths, weaknesses, and Five Force Model. The analysis of factors 
affecting the improved form of doing business.such as 1. The form factor of the products and 
services. 2. The factor structure of the management of the organization. 3. Factors of Modern 
Technology The quantitative research Procedures were as follows: It is used to collect data from a 
total population of 30 patients copier dealers, used by the respondents in the research questions of 
closed and open-ended questions. The scale of Of Likert (Rating Scales) to measure the valuation is 
10 levels , to ensure the accuracy and reliability of the questionnaire by the query is generated via the 
feedback from advisors and the IOC (Index of item object congruence) to . the Committee considered 
the precision of 3 members . , Data collection , which uses primary data and secondary data , how to 
analyze data using statistical software packages . Analyze information on demographic factors . The 
frequency and percentage hypothesis testing is used for statistical analysis of multiple tray mean the 
0.05 significance level to prove the hypothesis of the study population , the majority agreed with the 
factors of modern technology first. Followed by the form factor of the products and services. Finally, 
factor structure within the organization concluded copier dealer should improve the business model 
based on such factors presented to effectively conduct business. 

Keywords : Effective factor for adapt business operation dealer copier 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถำนกำรณ์กำรแข่งขนัท่ีทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกข้ึนของธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรจำกกำรเข้ำมำของบริษทัเจ้ำของผลิตภณัฑ์สมยัใหม่ท่ีมีควำมได้เปรียบด้ำนปริมำณสินค้ำ 
โครงสร้ำงองคก์ร เทคโนโลย ีท่ีดีกวำ่ เห็นวำ่ควำมเขำ้ใจในควำมตอ้งกำรของลูกคำ้คือปัจจยัพื้นฐำนของ
ควำมอยู่รอดส ำหรับกิจกำรคำ้ปลีกในธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ผูป้ระกอบกำรควรเร่ง
ปรับแนวคิดหรือแบบแผนกำรท ำธุรกิจใหม่อยำ่ง  ทั้งดำ้นพฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ควำม
เคล่ือนไหวของคู่แข่ง  และสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ   เพื่อจะไดมี้ควำมเขำ้ใจท่ีชดัเจนและถูกตอ้งมำก
ข้ึนต่อภำพรวมของธุรกิจ อนัจะน ำไปสู่ควำมสำมำรถในประเมินสถำนกำรณ์ท่ีแม่นย  ำ  และกำรคิดหำ
หนทำงแกเ้กมกำรแข่งขนัท่ีทนัท่วงที ก่อนท่ีลูกคำ้จะหนัไปใชสิ้นคำ้หรือบริกำรจำกร้ำนคำ้คู่แข่ง  
 

กำรวิเครำะห์ได้แก่ ภำพรวมของอุตสำหกรรม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ และผลจำก
กำรศึกษำท ำใหพ้บวำ่ปัจจุบนัตวัแทนจ ำหน่ำยไดมี้ปัญหำหลกัอยู ่3 ประเด็นดว้ยกนั คือ  

1.ปัจจยัดำ้นรูปแบบกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำร 
 2.ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในองคก์ร  

3.ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยสีมยัใหม่มำใช ้
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สรุปกรอบแนวคิดวจัิย 
ตัวแปรอสิระ                                     ตัวแปรตาม 

    

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 วิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ือง
ถ่ำยเอกสำร 
 
 
 
 

พฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร 

อำย ุ

ระดบักำรศึกษำ 

สำยธุรกิจ 

ต ำแหน่งหนำ้ท่ีในหน่วยงำน 

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรนน ำเสนอ

สินคำ้ต่อลูกคำ้ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

1.ปัจจยัรูปแบบกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำร 

2.ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในองคก์ร 

3.ปัจจยัดำ้นกำรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่เขำ้มำปรับใช ้
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 
1. เพื่อใหผู้ว้ิจยัสำมำรถน ำไปพฒันำแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร 

2. เพื่อใหม้หำบณัฑิต บริหำรธุรกิจ ในสำขำกำรประกอบธุรกิจขนำดเล็กไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลใน

กำรศึกษำคน้ควำ้และต่อยอดกำรศึกษำต่อไป  

3. เพื่อใหต้วัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรตดัสินใจปรับปรุงกระบวณ

กำรด ำเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้

สมมติฐานของการวจัิย 
 1.ควำมแตกต่ำงดำ้นอำยมีุผลต่อปัจจยักำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
 2.ควำมแตกต่ำงดำ้นระดบักำรศึกษำ มีผลต่อปัจจยักำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจเคร่ือง
ถ่ำยเอกสำร 
 3.ควำมแตกต่ำงดำ้นสำยธุรกิจ มีผลต่อปัจจยักำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร 
 4.ควำมแตกต่ำงดำ้นต ำแหน่งหนำ้ท่ีในหน่วยงำน มีผลต่อปัจจยักำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนิน
ธุรกิจเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
 5.ควำมแตกต่ำงดำ้นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรน ำเสนอสินคำ้ มีผลต่อปัจจยักำรปรับปรุงรูปแบบกำร
ด ำเนินธุรกิจเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

ท ำกำรศึกษำจำกตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรของบริษทั ไทยซมัซุงอิเล็กทรอนิกส์ จ  ำกดั 
จ ำนวน 30 รำยในประเทศไทย  

1.ประชำกร ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรของ ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ  ำกดั จ ำนวน 
30 รำย  

2.ตวัแปร  
 2.1 ตวัแปรตน้  
  2.11 ปัจจยัดำ้นรูปแบบกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำร 
  2.12 ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในองคก์ร 
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  2.13 ปัจจยัดำ้นกำรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่เขำ้มำปรับใช ้
   2.2 ตวัแปรตำม  
  2.2.1 พฤติกรรมกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ือง

ถ่ำยเอกสำร 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
เป็นงำนวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรศึกษำเป็นขอ้มูลใน

กำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มีขั้นตอนกำรวจิยัดงัน้ี  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำ คือ เจำ้ของกิจกำรตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรของบริษทั 
ไทยซมัซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ  ำกดั จ  ำนวน 30 รำย จ ำนวนประชำกรทั้งหมดประมำณ 30 คน  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
กำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยวำงแผนค ำถำมตำมประเด็นในกรอบแนวคิดท่ีศึกษำและสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดงัน้ี 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรทั้งหมด  ซ่ึงได้แก่ อำยุ  ระดับกำรศึกษำ สำยธุรกิจ 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำยในกำรน ำเสนอสินคำ้ต่อลูกคำ้ จำกตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ือง
ถ่ำยเอกสำรของบริษทั ไทยซมัซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ  ำกดั จ  ำนวน 30 รำย มีลกัษณะเป็นค ำถำมปลำยปิด 
(Close-Ended Questionnaire) โดยเป็นค ำถำมหลำยค ำตอบใหเ้ลือกตอบ  
 ส่วนที ่2.1 ข้อมูลปัจจัยด้านรูปแบบการน าเสนอสินค้าและบริการ 

 ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทน
จ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ปรับปรุงจำกแบบสอบถำมของ ณฏัฐิกำ รักเสนำะ (2553)  

ส่วนที ่2.2 ข้อมูลปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร 
ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทน

จ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ปรับปรุงจำกแบบสอบถำมของ ณฏัฐิกำ รักเสนำะ (2553)  
ส่วนที ่2.3 ข้อมูลปัจจัยด้านการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ 

ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทน
จ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ปรับปรุงจำกแบบสอบถำมของ ณฏัฐิกำ รักเสนำะ (2553)  
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 ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นอืน่ ๆ ท่ีมีลกัษณะขอ้ควำมแบปลำยเปิด (Open-Ended 
Questionnaire) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถำมไดแ้สดงควำมคิดเห็น 

3. การตรวจสอบความเทีย่งตรงและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
3.1กำรตรวจสอบคุณภำพแบบสอบถำมดำ้นควำมเท่ียงตรง (Validity) ผ่ำนควำมคิดเห็นจำก
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ และใช ้IOC (Index of item object congruence) ไปให้คณะกรรมกำรจ ำนวน 
3 ท่ำน พิจำรณำควำมเท่ียงตรง  

  3.2กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำมด้ำนควำมเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีกำรหำค่ำ
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่ำท่ีมำกกวำ่ 0.7 ข้ึนไปเป็นแบบสอบถำมท่ีมีค่ำควำมน่ำเช่ือถือเป็นท่ีพอใจ 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มประชำกรจ ำนวน 30 รำย ใชแ้บบ
เฉพำะเจำะจง  
4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดศึ้กษำคน้ควำ้และรวบรวมเน้ือหำทฤษฎี แนวคิด 
จำกเอกสำร งำนวจิยั บทควำมทำงวชิำกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลทำงอินเตอร์เน็ต น ำมำใชป้ระกอบ
ในส่วนเน้ือหำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรวจิยั และวเิครำะห์ขอ้มูลสรุปผลกำรวจิยัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  5.1กำรตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบคดัเลือกแบบสอบถำม และคดัเลือก

แบบสอบถำมท่ีไม่สมบูรณ์ออก  
  5.2กำรลงรหัส (Coding) ผูว้ิจยัน ำแบบสอบถำมท่ีสมบูรณ์ถูกตอ้งเรียบร้อยมำลงรหัสตำมท่ี

ก ำหนดไว ้
5.3ประมวลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติส ำเร็จรูป เพื่อวิเครำะห์เชิงพรรณณำและทดสอบ  
สมมุติฐำนซ่ึงแยกแยะวเิครำะห์ออกเป็นส่วนต่ำงๆ ดงัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
          ขั้นตอนท่ี 1 วิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์วิเครำะห์ขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม โดยแจกแจงควำมถ่ี (Frequency Distribution) และค่ำร้อยละ 
(Percentage)  

ขั้นตอนท่ี 2 วิเครำะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ
ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร โดยแจกแจงควำมถ่ี (Frequency Distribution) และค่ำร้อยละ 
(Percentage) 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเครำะห์ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนิน
ธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร โดยกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยระหว่ำงสหสัมพนัธ์ 
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(Multiple Regression) 
5.4 กำรทดสอบสมมุติฐำน ดงัน้ี  
ควำมแตกต่ำงของ อำยุ  ระดบักำรศึกษำ สำยธุรกิจ ต ำแหน่งหนำ้ท่ีในหน่วยงำน กลุ่มเป้ำหมำย
ในกำรน ำเสนอสินคำ้ต่อลูกคำ้ จะใชส้ถิติกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ียประชำกร ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งใช้ F 
Test (Anova) ในกำรทดสอบเพื่อหำค่ำเฉล่ียท่ีแตกต่ำงของควำมคิดเห็นของกลุ่มประชำกร มีต่อ
ปัจจยัและพฤติกรรมกำรปรับปรุงรูปแบบของตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
 

สรุปผลการวจัิย 
ตารางที ่1 แสดงการทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรของตัวแปรอายุทีม่ีต่อการปัจจัยและพฤติกรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกจิตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 F – 

test 

Sig Levine’s 

Test 

ค่ำสถิต

ทดสอบ 

Mean    

( I –J ) 

1.ดำ้นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำร

ด ำเนินงำนธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
0.312 0.867 0.281    

2.ดำ้นพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบ

กำรด ำเนินงำนธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
0.281 0.888 0.520   
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรของตัวแปรระดับการศึกษาที่มีต่อการปัจจัยและ
พฤติกรรมทีม่ีผลกระทบต่อการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกจิตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 F – 

test 

Sig Levine’s 

Test 

ค่ำสถิต

ทดสอบ 

Mean    

( I –J ) 

1.ด้ำนปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินงำนธุรกิจตัวแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

1.106 0.345 0.220   

2.ด้ำนพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ือง

ถ่ำยเอกสำร 

0.738 0.487 0.226   

ตารางที ่3 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรของตัวแปรสายธุรกิจที่มีต่อการปัจจัยและพฤติกรรมที่มี
ผลกระทบต่อการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกจิตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 F – 

test 

Sig Levine’s 

Test 

ค่ำสถิต

ทดสอบ 

Mean  ( 

I –J ) 

1.ด้ำนปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินงำนธุรกิจตัวแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

3.651 0.025 0.162 Scheffe  𝜇2 VS 

𝜇3 = -

14.0583

3 

2.ดำ้นพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ือง

ถ่ำยเอกสำร 

2.193 0.113 0.128   
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ตารางที ่4 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรของตัวแปรต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานที่มีต่อการปัจจัย
และพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

 F – 

test 

Sig Levine’s 

Test 

ค่ำสถิต

ทดสอบ 

Mean   

( I –J ) 

1.ด้ำนปัจจัย ท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินงำนธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

2.424 0.065 0.000    

2.ดำ้นพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ือง

ถ่ำยเอกสำร2. 

2.544 0.055 0.001   

ตารางที ่5 แสดงการทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรของตัวแปรกลุ่มเป้าหมายในการน าเสนอที่มีต่อการปัจจัย
และพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

 F – 

test 

Sig Levine’s Test ค่ำสถิต

ทดสอบ 

Mean    

( I –J ) 

1.ด้ำนปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินงำนธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

0.594 0.559 

 

0.139    

2.ดำ้นพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ือง

ถ่ำยเอกสำร 

0.381 0.687 0.939   
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ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุง
รูปแบบการด าเนินธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสารกับพฤติกรรมการปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินธุรกจิตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 พฤติกรรมกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ

ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร 

beta Sig 

1. ปัจจยัดำ้นรูปแบบกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำร 0.277 0.191 

2. ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในองคก์ร 0.310 0.020 

3. ปัจจยัดำ้นกำรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่เขำ้มำปรับใช ้ 0.384 0.087 

 Contants (a)  -24.981 

Adjusted R Square  0.669 

 จำกตำรำงกำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงสหสัมพนัธ์พบว่ำ ปัจจยัดำ้นรูปแบบกำรน ำเสนอ

สินคำ้และกำรบริกำร กบั ปัจจยัดำ้นกำรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่เขำ้มำปรับใช ้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

กำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร แต่ปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำร

บริหำรงำนภำยในองคก์รมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ดว้ยระดบันยัส ำคญั 0.05 มีระดบัควำมสัมพนัธ์ปำนกลำง และมีทิศทำงไปในทำง

เดียวกนั อำจกล่ำวไดว้ำ่ ยิ่งกลุ่มตวัอยำ่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในองคก์ร

มำกเท่ำไรยิ่งมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรมำกข้ึนตำมไป 
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ตารางที่ 7 ตารางวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ของพฤติกรรมการปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินธุรกจิตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 พฤติกรรมกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ

ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำย

เอกสำร 

beta Sig 

1. บริษทัไดค้ดัเลือกเคร่ืองถ่ำยเอกสำรท่ีมีช่ือเสียงมำน ำเสนอ 0.075 0.000 

2. บริษทัมีเคร่ืองถ่ำยเอกสำรหลำยประเภทใหเ้ลือก 0.079 0.000 

3. บริษทัน ำเสนอรำคำหลำกหลำยรูปแบบ 0.076 0.000 

4. บริษทัมีผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยท่ีมีประสบกำรณ์เขำ้ใจธุรกิจเป็นอยำ่งดี 0.081 0.000 

5. บริษทัมีบริกำรครอบคลุมทุกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 0.080 0.000 

6. มีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรท ำงำนในตวัแทนจ ำหน่ำย  0.084 0.000 

7. มีกำรเพิ่มทกัษะใหก้บัพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง 0.078 0.000 

8. มีกำรปรับปรุงสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมใหพ้นกังำน 0.090 0.000 

9. มีกำรปรับผงัองคก์รหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 0.083 0.000 

10. มีช่องทำงในกำรเติบโตในหนำ้ท่ีกำรงำนของพนกังำน 0.087 0.000 

11. มีคุณสมบติัของเคร่ืองถ่ำยเอกสำรท่ีน ำเสนอครบ 0.080 0.000 

12. มีเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญเก่ียวกบัสินคำ้ใหม่  0.067 0.000 
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13. มีควำมเช่ียวชำญในกำรซ่อมบ ำรุงผลิตภ ณฑท่ี์น ำเสนอ 0.077 0.000 

14. มีควำมสำมำรถในกำรต่อยอดกำรใชง้ำน Software Solution เพิ่มเติม 0.079 0.000 

15. มีช่องทำงในกำรติดต่อหลำยช่องทำงEmail,Facebook,Line,Application  0.078 0.000 

 Contants (a)  0.000 

Adjusted R Square  1.000 

 จำกตำรำงกำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงสหสัมพนัธ์พบวำ่ ค ำถำมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

กำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรมำกท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

กำรปรับปรุงสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมให้พนกังำน, มีช่องทำงในกำรเติบโตในหนำ้ท่ีกำรงำนของพนกังำน 

และมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรท ำงำนในตวัแทนจ ำหน่ำย ตำมล ำดบั  

  อำจกล่ำวได้ว่ำกลุ่มประชำกรเห็นว่ำค ำถำมท่ีเก่ียวกับได้แก่ มีกำรปรับปรุงสวสัดิกำรท่ี

เหมำะสมให้พนักงำน, มีช่องทำงในกำรเติบโตในหน้ำท่ีกำรงำนของพนักงำน และมีกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรท ำงำนในตวัแทนจ ำหน่ำย มีผลต่อพฤติกรรมกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทน

จ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรและเห็นด้วยน้อยว่ำ ช่ือเสียงของบริษทัเคร่ืองถ่ำยเอกสำรและวิธีในกำร

น ำเสนอสินคำ้ และควำมเช่ียวชำญในกำรซ่อมบ ำรุงผลิตภ ณฑ์ท่ีน ำเสนอส่งผลต่อบริษทัน ำเสนอรำคำ

หลำกหลำยรูปแบบนอ้ยกวำ่ขอ้ค ำถำมอ่ืน ๆ  
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อภิปรายผล  

ควำมแตกต่ำงด้ำนสำยธุรกิจ มีผลต่อปัจจยักำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจเคร่ืองถ่ำย
เอกสำร ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบวำ่ กลุ่มตวัแปรอำยุทั้ง 4 กลุ่ม มีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนัในดำ้น
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจเคร่ืองถ่ำยเอกสำรอยำ่งนอ้ย 1 กลุ่ม เม่ือท ำ
กำรเทียบหำค่ำของกลุ่มท่ีแตกต่ำงกนัโดยใช้ Scheffe พบว่ำ โดยกลุ่มร้ำนเคร่ืองเขียนและร้ำนถ่ำย
เอกสำรเห็นวำ่ปัจจยักำรปรับปรุงรูปแบบธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรมีผลกระทบมำกกว่ำ 
ร้ำนอุปกรณ์ส ำนกังำนและร้ำนคอมพิวเตอร์ 

ควำมแตกต่ำงดำ้น สำยธุรกิจ มีผลต่อพฤติกรรมกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจเคร่ือง

ถ่ำยเอกสำร ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบวำ่ กลุ่มตวัแปรอำยุทั้ง 4 กลุ่ม ไม่มีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนั

ในด้ำนพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเลย อำจ

กล่ำวไดว้ำ่ ไม่วำ่จะสำยธุรกิจใดก็ไม่ไดมี้ควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนั 

ข้อเสนอแนะ  

ควำมส ำคญัของปัจจยัดำ้นต่ำง ๆ อำจแปรเปล่ียนไปตำมสภำพแวดลอ้มทำงภูมิศำสตร์ เศรษฐกิจในแต่

ละภูมิภำคซ่ึงจะขอแนะน ำแนวทำงกำรพฒันำธุรกิจดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1031

DP
U



บรรณานุกรม 

หนังสือ  

Timothy S. Hatten.2003.Small Business Management Entrepreneurship and Beyond. Mesa State 
College  

อ ำนำจ  ธี ระ ว นิช .2551.กำรจัด ก ำ ร ธุ ร กิ จขน ำดย่อม .พิมพ์ค ร้ั ง ท่ี4.ก รุ ง เทพฯ :ส ำนักพิ มพ์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

รศ.กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์.2552.กำรจดักำรธุรกิจขนำดยอ่ม.พิมพค์ร้ังท่ี8.กรุงเทพฯ:บริษทั เท็กซ์ แอนด์ 
เจอร์นลัพบัลิเคชัน่ จ  ำกดั  

ฐิติรัตน์ มีมำก.2552.กำรจดักำรธุรกิจขนำดยอ่ม.กรุงเทพฯ:ซีเอด็ยเูคชัน่  
ดร.เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศกัด์ิ.2543.SMEs หรือ SLEs ?:แนวโนม้ธุรกิจไทยในศตวรรษหนำ้.กรุงเทพฯ

บริษทั ซคัเซสมีเดีย 
แหล่งสารสนเทศทางอนิเตอร์เน็ต  
ศูนยว์จิยักสิกรไทย.2008.”ตอ้งเร่งปรับแนวคิดตำมกำรเปล่ียนแปลงใหท้นัเพื่อรองรับกำรแข่งขนั”.ธุรกิจ

คำ้ปลีกภูธรปี51,มองเศรษฐกิจฉบบัท่ี2110,20 สิงหำคม 2557  
บริษทั ดิตโต ้(ประเทศไทย).2009.”ดิตโตพ้ร้อมให้บริกำรดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำยและบริกำรดว้ย

ช่ำงผูเ้ช่ียวชำญ”.ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร,20 สิงหำคม 2557  
สารนิพนธ์ 
กำนตญำ  มณีศรี,2554. “กำรศึกษำปัญหำและก ำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบกำรของร้ำนถ่ำย

เอกสำร”. กำรศึกษำคน้ควำ้ด้วยตนเอง  หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย. 

ธรรมนูญ  กรเพชรพงศ์,2555. “กำรวิเครำห์ปัญหำและอุปสรรคและเสนอแนวทำงแก้ไขตวัแทน
จ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรของบริษทัอินเตอร์ฟำร์อีสวิศวกำรจ ำกดั(มหำชน) ”. กำรศึกษำ
คน้ควำ้ดว้ยตนเอง  หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

1032

DP
U



 

 

 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อความเป็นไปได้ของอตุสาหกรรมการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ 
Factors Affecting Northern Air Transport Feasibility 

 
สุรพล  ศรีประเสริฐ 

สมาน งามสนิท 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนือโดยมีวตัถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการขยายตวัการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนือ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปได้ของการขยายตวัการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนือ (3) เพื่อหาแนวทางการพฒันาการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ โดยใชก้ารวิจนัเชิงปริมาณ
เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีและค่าเอฟ 

ผลการศึกษาพบวา่  
1. กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาในระดบัปริญญาโทมี

อายุระหว่าง 30-39 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีต าแหน่งหนา้ท่ีพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ/ลูกจา้ง มีความเช่ือมัน่ในความเป็นไปไดข้องการขยายตวัของการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนืออยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02  

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ ตามความ
เช่ือมัน่ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียท่ี 4.10 ได้แก่ความพร้อมด้านเทคนิค 
ปริมาณการใช้งานของประชาชน การเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐาน ปริมาณ
การใชก้ารขนส่งทางอากาศ เป็นจุดเช่ือต่อไปยงัประเทศเพื่อนบา้น 

3. แนวทางการพฒันาการขนส่งทางอากาศภาคเหนือพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 95 
เห็นวา่ รัฐบาลควรมีนโยบายดา้นการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือท่ีชดัเจน อนัดบัแรกคือ
รัฐบาลลงทุนเองทั้ งหมด อันดับสองคือรัฐร่วมกับภาคเอกชนและอันดับสามรัฐส่งเสริมให้
ภาคเอกชนลงทุนเองทั้งหมดโดยรัฐสนบัสนุนส่งเสริมให้แรงจูงใจดา้นภาษี และขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ี
จะเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนด าเนินการไดส้ะดวก 
ค าส าคัญ: ปัจจยั อุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศภาคเหนือ 
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Abstract 
 The objectives of the  research entitled Factors that Affect the Possibility of  Air Transport 

Industry  in the North were of 3, 1. to study the possibility of expansion of air transport industry in the 
Northern Region, 2. to  study  factors that support the possibility of air transport industry in the Northern 
Region and 3. to fine the methods to develop the air transport industry in the Northern region, using  the 
quantitative research collecting data from 400 samples with questionnaires, analyzing data with 
frequency, percentile, standard deviation, t-test and F-test. 

Findings were as follows:  
1. 400 samples, mostly were females with master degree , 30-39 years of age. Their occupations 

ranging from government and state enterprise employees. Their confidence in the possibility of air 
transport industry in the Northern region was at high level with the average of 4.02. 
 2. Factors supporting the possibility of the air transport industry in the Northern region 
according to the respondents’ opinions were at  high level with the average of 4.10. They were technical 
competence,  air transport unitization, the hub of tourism attraction, infrastructure, amounts of air 
transport  and the hub connecting to neighboring countries. 
 3. The approaches to develop the air transport industry in the North were that 95 percents of 
respondents recommended that the government should have clear policy about the air transport industry 
in the North by first priority the government invests to run this project by itself, second priority the 
government and private sectors shares this project and third priory private sectors run this project by 
themselves with the government support by giving incentives such as taxes and other rules and 
regulations that can ease up the possibility of the development of the air transport industry in the North. 
Keyword: Factors, Northern Air transport industry 
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บทน า 
 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากคือ อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ 
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการเดินทางความสะดวกสบายในเร่ืองของเวลา ระยะทาง ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนก็ไม่แตกต่างมากส าหรับการขนส่งในดา้นอ่ืนๆ จึงเป็นท่ีนิยมของ
ประชาชนท่ีเลือกใชบ้ริการการขนส่งทางอากาศเพิ่มมากข้ึนท าให้อุตสาหกรรมทางอากาศเป็นสาขา
ท่ีมีความส าคญัต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นบริการขนส่งท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภยักวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน 

 
ในภาวะปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกนัมากข้ึนส่งผลให้การขนส่งทาง

อากาศของโลกขยายตวัเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงภูมิภาคท่ีการขนส่งทางอากาศขยายตวัมากท่ีสุดคือ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญั
ต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ อยา่งไรก็
ดีในปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยจะเร่ิมตน้โดยใชเ้มืองหลวงเป็นศูนยก์ลาง
ในการขนส่ง อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง  และตามเขตหวัเมืองท่องเท่ียว
ทางภาคใตเ้ท่านั้นไม่มีการจดัตั้งศูนยก์ลางของผูใ้ห้บริการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวนัออก ดงันั้น หากผูท่ี้มีความต้องการใช้งานการขนส่งทาง
อากาศยานต้องการเดินทางไปยงัประเทศเพื่อนบา้นใกล้เคียงหรือต่างประเทศ ผูรั้บบริการตอ้ง
เดินทางมาท่ีศูนยก์ลางการใหบ้ริการดา้นการขนส่งทางอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ จงัหวดั
สมุทรปราการเพื่อใช้บริการเช่ือมต่อไปยงัประเทศเป้าหมาย ซ่ึงความเจริญและการพฒันาในเขต
พื้นท่ีเมืองหลวงเพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการใชม้ากข้ึน แต่ขนาดของพื้นท่ีใชบ้ริการยงัเท่าเดิมไม่ขยาย
ออกไปได ้ท าให้เกิดความแออดัคบัคัง่ของผูต้อ้งการรับบริการปัจจุบนัพื้นท่ีของคลงัสินคา้ของการ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มีความหนาแน่นแออดัสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 16.00 - 24.00 
น. หรือในช่วงเวลาอนุญาตใหเ้ดินรถบรรทุกได ้สินคา้จากท่ีต่าง ๆ จะตอ้งการตรวจสอบและพิธีการ
ต่างๆ ก่อนท่ีจะน าบรรจุข้ึนเคร่ืองซ่ึงจะต้องใช้เวลามากท าให้เกิดความไม่แน่นอนบ่อยคร้ังท่ี
หลงัจากสินคา้มาถึงท่ีคลงัสินคา้แลว้ไม่สามารถตามหาเจา้ของสินคา้ได ้ และสายการบินแห่งชาติ
ของประเทศไทยยงัไม่มีเคร่ืองบินส าหรับบรรทุกสินคา้โดยเฉพาะ (Air Freighter) แต่ยงัคงใชว้ิธี
ฝากไปกบัเคร่ืองบินผูโ้ดยสารหรือเช่าพื้นท่ีบนเคร่ืองบินจากสายการบินอ่ืน ท าให้เกิดรายจ่ายท่ีเพิ่ม
มากข้ึนกวา่ท่ีควรจะเป็น อีกทั้งหอ้งเยน็ส าหรับพกัสินคา้ท่ีตอ้งการรักษาความเยน็มีพื้นท่ีและจ านวน
หอ้งท่ีใหบ้ริการจ ากดั ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีตอ้งการขนส่งมีปริมาณมากและใชพ้ื้นท่ีมาก เช่น กลว้ยไม้
สด จะท าใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวไม่พอเพียงต่อความตอ้งการ  
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ส่งผลให้ผูป้ระกอบการขนส่งทางถนนตอ้งน าสินคา้มาถึงท่ีคลงัสินคา้ในเวลาท่ีใกลเ้คียงกบัเวลาท่ี
เคร่ืองบินจะออกจากลานจอด ท าให้ความแออดับริเวณหนา้คลงัสินคา้ท่ีมีมากอยูแ่ลว้กลบัทวีเพิ่ม
มากข้ึน นอกจากน้ี จะส่งผลใหเ้วลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบลดลงดว้ย(สถาบนัการบินพลเรือน.2556)1 

ผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาการขยายตวัของอุตสาหกรรมการขนส่งไปยงัพื้นท่ีต่างๆของ
ประเทศไทย เพื่อผลกัดนัให้พื้นท่ีนั้นๆ กลายเป็นศูนยก์ลางในการขนส่งทางอากาศ และเป็นแหล่ง
กระจายสินคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนไปยงัประเทศเพื่อนบา้นและพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อลดปัญหาการขนส่งทาง
อากาศในเขตเมืองหลวง ซ่ึงในการศึกษาผูศึ้กษาจะศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งทางอากาศ
ของภาคเหนือ ซ่ึงมีพื้นท่ีและปริมาณการใช้อุตสาหกรรมการขนส่งท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทางภาคเหนือ 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและศึกษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ   
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ  
3. เพื่อหาแนวทางการพฒันาปัจจยัความเป็นไปไดก้ารขนส่งทางอากาศภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 สถาบนัการบินพลเรือน.2556.การใชบ้ริการกรขนส่ง.คน้หาจาก  www.catc.or.th/2013/index.php / th/education-

news/266-2556 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 
1.ประชากรท่ีมีเพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ และ รายได ้มีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้

ของการขนส่งทางอากาศภาคเหนือต่างกนั 
2.  ประชากรท่ีมีเพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ และ รายได ้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การขนส่งทางอากาศภาคเหนือต่างกนั 
แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคือการศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเอกสาร
ประกอบดว้ย ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลท่ีจะสนบัสนุนถึงความเหมาะสม
ของโครงการ สามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริงใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน 

การศึกษาความเป็นไดข้องโครงการ(FS) เนน้เร่ืองท่ีส าคญัท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้ง
จดัท าข้ึนเพื่อให้ได้โครงการท่ีดีมีประสิทธิภาพสามารถน าไปปฏิบติัได้จริงบรรลุวตัถุประสงค์
ภายใตข้อ้จ ากดัในด้านงบประมาณ เวลา และลกัษณะของผลผลิตของโครงการท่ีตอ้งการโดยมี
ขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในดา้นเทคนิคดา้นการจดัการดา้นการตลาด ดา้น

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ข้อมูลประชากร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
5. ระดบัการศึกษา 
 

ความตั้งใจใช้บริการในการขนส่ง
ทางภาคเหนือ ได้แก่ 
1. วตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการ 
2. ความปลอดภยั 
3. ความรวดเร็ว 
4. ความสะดวก 
 
แนวทางการพฒันาการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนือ 
 

ปัจจัยและความเป็นไปได้ของการขนส่ง 
ทางอากาศภาคเหนือ 
1.  ดา้นเทคนิค 
2.  ดา้นการเงิน/การลงทุน 
3.  ดา้นการตลาด 
4. ดา้นเศรษฐกิจ-การเมือง 
5. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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การเงินด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และการเมือง และดา้นสภาพแวดลอ้มและสภาวะนิเวศน์ การ
ตดัสินใจถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ มีจุดมุ่งหมาย คือ  

1.เพื่อช่วยใหโ้ครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
2.เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นโครงการนั้นไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประกอบไปดว้ย 
1.การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค(สินคา้และบริการ) 
2.การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด (โอกาสและความเส่ียง) 
3.การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน (สถานะทางการเงิน) 
4.การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นองคก์ร(ความสามารถและทีมงาน) 
5.การศึกษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั(ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ) 

ชูชีพ พิพฒันศิถี (2544, หนา้ 4)1 ไดก้ล่าววา่ การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ไดเ้ขา้
ไปเก่ียวกนักบัการตดัสินใจในการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งอยา่งจ ากดั อาทิเช่น ท่ีดิน แรงงาน ทุน
และการประกอบการเพื่อผลทางดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ให้เกิดผลตอบแทนจาก
การลงทุนสูงสุดฉะนั้น การตดัสินใจในโครงการจึงตอ้งมีกระบวนการ หรือขั้นตอนในการประเมิน
ค่าโครงการซ่ึงขั้นตอนในการวเิคราะห์โครงการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.การวเิคราะห์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.การวเิคราะห์ดา้นสถาบนัการเงิน 
3.การวเิคราะห์ดา้นสังคม 
4. การวเิคราะห์ดา้นสถาบนั 
5. การวเิคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ 

ชยัยศ สันติวงษ ์(2541, หนา้ 37)2 ไดใ้ห้ความหมายการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
คือการศึกษาโครงการในภาพรวมทั้งหมด ทั้งในขอบเขตกวา้งท่ีเรียกวา่ Macro และในขอบเขตท่ีมี
รายละเอียดลึกลงไป เรียกวา่ Micro ในส่วนของ Micro จะกล่าวถึงการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการอุตสาหกรรมซ่ึงโครงการอุตสาหกรรมทัว่ไปจะมีกิจกรรมหลกัหรือหนา้ท่ีหลกั 3 กิจกรรม
คือ กิจกรรมดา้นตลาด ดา้นการจดัการ ดา้นการเงิน ผลของกิจกรรมดงักล่าวจะสรุปหรือสะทอ้น
ออกมาให้เห็นในรูปของงบการเงินล่วงหนา้ (Performa financial statement) ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญั
น ามาประเมินผลและตดัสินใจวา่จะลงทุนในโครงการหรือไม่ โดยพิจารณาท่ีผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และความเส่ียงว่าคุม้กบัเงินลงทุนและความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่แนวทางในการ
วเิคราะห์ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการ ดา้นเทคนิค และดา้นการเงิน  
                                                 
1 ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี. 2544. เศรษฐศาสตร์การวเิคราะห์โครงการ. กรุงเทพ: ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
2 ชยัยศ สนัติวงษ.์ 2541. การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ.กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

1038

DP
U



 

 

 

ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ (2542, หน้า 49)1 ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษาความเป็นไดใ้นหลาย
แง่มุมดงัน้ีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คือ การศึกษาท่ีช่วยให้การก าหนดโครงการ
สามารถไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
คือ การศึกษาท่ีช่วยให้ทราบถึงโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จของโครงการ และเม่ือมีการ
ด าเนินงานตามโครงการนั้นแลว้ จะท าให้ผูล้งทุนไดรั้บประโยชน์ตอบแทนสูงสุดการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ คือ เอกสารท่ีพรรณนาอย่างชัดเจน และเป็นระบบของโครงการภายใต้
การศึกษาเอกสารดงักล่าวจะระบุผลการวิเคราะห์ทางด้านต่าง ๆ ท่ีส าคญัของโครงการ เพื่อให้ผู ้
ตดัสินใจสามารถท าการตดัสินใจไดซ่ึ้งจากค านิยมต่าง ๆ ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการคือ การศึกษาและการจดัท าเอกสารท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น 
แสดงถึงเหตุผลสนับสนุน ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของโครงการ เพื่อให้ได้มาซ่ึงโครงการท่ีดีโดย
โครงการท่ีดี ได้แก่โครงการท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และเม่ือน าไปปฏิบัติแล้ว จะให้
ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ จะเป็นการศึกษา
กิจกรรมหลกั หรือหนา้ท่ีหลกั3 กิจกรรม คือ ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการ ดา้นการลงทุน ซ่ึงผลจะ
สะทอ้นออกมาวา่การประมาณการของก าไรสุทธิของโครงการ ซ่ึงจะเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะน ามาใช้
การประเมินผล และเพื่อท่ีจะใชม้าประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจในการลงทุน และจะคุม้ต่อ
การลงทุนหรือไม่ 

ดวงตา สราญรมย ์(2548, หนา้1 - 7)2 ไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ การ
วิเคราะห์ปัจจยัภายใน หรือการวิเคราะห์ในลกัษณะระบบปิด คือไม่สนใจสภาพแวดลอ้มภายนอก
ซ่ึงปัจจยัภายในท่ีส าคญั ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านการเงิน การวิเคราะห์ด้านการจดัการ และการ
วิเคราะห์ดา้นเทคนิค ส่วนท่ี 2 คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกหรือวิเคราะห์ในลกัษณะของระบบ
เปิด คือให้ความสนใจต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีจะมากระทบกบัระบบว่าอาจก่อให้เกิดผลดีและ
ผลเสียต่อโครงการ ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญได้แก่ การวิเคราะห์ด้านตลาด การวิเคราะห์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม และการวเิคราะห์เศรษฐกิจ 
   

สรุปแนวคิด 
สรุปไดว้่าแนวความคิดการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน เป็นการศึกษาโดยการใช้

เอกสารหลกัฐานประกอบในหลาย ๆ ดา้นเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซ่ึงปัจจยัภายใน
ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน/การลงทุน ดา้นการจดัการ ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้น

                                                 
1 ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ. 2542. การวางแผนและการวเิคราะห์โครงการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
2 ดวงตา สราญรมย ์.2548.เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป.กรุงเทพ:พิทกัษอ์กัษร 
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เศรษฐกิจ/การเมือง ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และยงัศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องลกัษณะภูมิประเทศ
ทางภาคเหนือ ท่ีส่งผลต่อการประเมินผลการตดัสินใจในการลงทุน 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการ และผูป้ระกอบการขนส่งทางอากาศอยูใ่นพื้นท่ีภาคเหนือ 

กลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง ประชาชนท่ีเป็นตวัแทนของประชากรดงักล่าวท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุด ได้มาจากการค านวณตามสูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่(Taro 
Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลานเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05  
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 แนวทางปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศภาคเหนือมี
วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปได้
ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศภาคเหนือประกอบไปด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจแนวคิด
เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวคิดเก่ียวกับการจัดสวสัดิการสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนือ (1)  ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่  (1.1)  ดา้นเทคนิค (1.2)  ดา้นการเงิน/การลงทุน  (1.3)  ดา้นการ
จดัการ(2) ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ (2.1)  ดา้นการตลาด (2.2)  ดา้นเศรษฐกิจ-การเมือง และ (2.3)  ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 3.วธีิการสร้างเคร่ืองมือพร้อมกบัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ ถูกตอ้งของเน้ือหา และ
การใชภ้าษา (Content Validity) แลว้น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
และการใชภ้าษาแลว้ มาท าการปรับปรุง และแกไ้ข และน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Eliability) กบัผูท่ี้
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) เท่ากบั .973 
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลตามขั้นตอนให้กบัประชาชนท่ี

อยู่ในเขตพื้นท่ีเขตจงัหวดัทางภาคเหนือ และเป็นผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางอากาศ โดยผูว้ิจยั
แจกแบบสอบถามในการตอบแบบสอบถาม  จ านวน 400 ชุด 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ

ภาคเหนือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างโดยสรุปผลทดสอบ
สมมติฐานในแต่ละด้าน เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายปิด (closed-end) จาก
ประชากรท่ีท าการศึกษาแลว้ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติทางสังคมศาสตร์ ท า
การวิเคราะห์แยกขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA)  

 
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนือไดท้  าการศึกษาใน ดา้นเทคนิค  ดา้นการเงิน/การลงทุน  ดา้นการตลาด ดา้นเศรษฐกิจ-
การเมืองและ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จบการศึกษาในระดบัปริญญาโทมีอายุระหวา่ง 30-39 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีต าแหน่งหนา้ท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการ/ลูกจา้ง  

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจใชบ้ริการขนส่งทางอากาศทางภาคเหนือโดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก ค่าเฉล่ีย = 4.02 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการขยายตวัการขนส่งทาง
อากาศภาคเหนือ โดยรวม อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ีย = 4.10 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพร้อม
ในการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ โดยรวม อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ีย = 4.10 ความ
คิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพฒันาความพร้อมในการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ
โดยรวม อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ีย = 4.13  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานความเป็นไปได้ คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา มีผลต่อความ
เป็นไปได้ของการขนส่งทางอากาศภาคเหนือแตกต่างกนั ส่วน อาชีพ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
ต่างกนั มีความเป็นไปไดข้องการขนส่งทางอากาศภาคเหนือไม่แตกต่างกนั ด้วยความเช่ือมัน่ 95 % 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อการขนส่ง เพศ อายุ อาชีพ ต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการขนส่งทางอากาศภาคเหนือไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา 
ต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการขนส่งทางอากาศภาคเหนือแตกต่างกนัด้วยความเช่ือมัน่ 95 % อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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อภิปรายผล 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางภาคเหนือ ตาม

หลกัทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามาสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของชูชีพ พิพฒัน์ศิถิ (2544) ท่ีวา่การศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการคือการศึกษาวิเคราะห์และจดัท าเอกสารประกอบดว้ย ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
เพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลท่ีจะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการ สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบติัได้จริงให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ
ดวงตา สราญรมย ์(2548) ท่ีกล่าววา่การศึกษาความเป็นไปไดน้ั้นตอ้งมีการวิเคราะห์ทั้งปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกประกอบกนั คือ การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หรือการวิเคราะห์ในลกัษณะระบบ
ปิด คือไม่สนใจสภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึงปัจจยัภายในท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดา้นการเงิน 
การวเิคราะห์ดา้นการจดัการ และการวิเคราะห์ดา้นเทคนิค ส่วนท่ี 2 คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก
หรือวเิคราะห์ในลกัษณะของระบบเปิด คือใหค้วามสนใจต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีจะมากระทบกบั
ระบบวา่อาจก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อโครงการ ปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดา้น
ตลาด การวเิคราะห์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซ่ึงจากการศึกษาผูศึ้กษา
ไดส้รุปอภิปรายผลท่ีไดจ้ากผลการวิจยัวา่ท าไมจึงมีความเป็นไปไดใ้นการขยายตวัต่ออุตสาหกรรม
ทางอากาศและมีปัจจยัใดบ้างท่ีเป็นสาเหตุท าให้การศึกษาคร้ังน้ีมีความเป็นไปได้ในการขยาย
อุตสาหกรรมการขนส่งทางภาคเหนือ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความตั้งใจใชบ้ริการขนส่งทางอากาศทางภาคเหนือโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เน่ืองจาก
ในลกัษณะภาพรวมของสายการบินทางภาคเหนือมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เห็นไดว้า่มีการใชก้าร
คมนาคมทางอากาศเพิ่มมากข้ึนเป็นผลสะทอ้นให้เห็นว่าผูโ้ดยสารมีการใชบ้ริการสายการบินทาง
ภาคเหนือเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นยงัมีการขนส่งท่ีมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงคนส่วนใหญ่ใช้
บริการเพื่อการเดินทางท่องเท่ียวและรับส่งสินคา้ จะท าให้ลดระยะเวลาการขนส่งลงไดม้าก หากมี
การขนส่งในปริมาณท่ีมาก   

2. ความเป็นไปไดข้องการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ โดยรวม อยู่ในระดบั 
มาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก แนวโน้มของปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีมองเห็นความส าคญัในการเดินทางทาง
อากาศ เพื่อความสะดวกสบายและลดระยะเวลาในการเดินทาง อีกทั้งมีสายการบินท่ีไม่เพียงพอต่อ
การเดินทางของภูมิภาคทางภาคเหนือ ซ่ึงเป็นจุดสนใจท่ีประชาชนทัว่ไปให้ความส าคญัในการ
เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวทางภาคเหนือเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนมีพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถจดัการขนส่ง
ทางอากาศไปยงัประเทศเพื่อนบา้นและพื้นท่ีใกลเ้คียงสร้างรายไดใ้หค้นในภาคเหนือ ซ่ึงในประเทศ
เพื่อนบา้นใกลเ้คียงก็มีการติดต่อเดินทางท่องเท่ียว แลกเปล่ียนวฒันธรรมเพิ่มมากข้ึน ท าให้เป็น
มุมมองท่ีสามารถเพิ่มความตอ้งการในการขยายตวัทางอากาศภาคเหนือ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและ
การคมนาคมส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการขยายตวัอุตสาหกรรมทางอากาศเป็นอยา่งดี 
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3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพร้อมในการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ 
โดยรวม อยูใ่นระดบั มาก พิจารณาไดจ้าก การเดินทางท่ีมีความรวดเร็ว ตรงตามความตอ้งการของนกั
ธุรกิจและนกัท่องเท่ียว ไม่มีขีดจ ากดัทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจท่ีใช้
บริการในการเดินทาง อีกทั้งยงัสามารถเป็นจุดศูนยก์ลางเพื่อต่อไปยงัภูมิประเทศใกลเ้คียงดว้ย ซ่ึงจาก
การตอบแบบสอบถามภาคเหนือมีความเป็นไปไดใ้นการเป็นศูนยก์ลางในการขนส่งทางอากาศ อีกทั้ง
ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีจุดเช่ือมต่อเพื่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆมีสินคา้ท่ีส่งออกขาย
ยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ การลงทุนในภาคเหนือเป็นจุดสนใจอย่างยิ่งเน่ืองจากมีโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร 
ถนน เทคโนโลยี ท่ีช่วยเตรียมความพร้อมในการลงทุนมีองค์กรท่ีคอยให้ค  าแนะน าในการลงทุน
ประเภทต่างๆ จึงเหมาะสมในความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการขนส่งทางภาคเหนือ 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาความพร้อมในการขยายตวัการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนือโดยรวม อยู่ในระดบั มาก ส่ิงส าคญัท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาความพร้อมในการ
ขยายตวัของการขนส่งทางอากาศคือเทคนิคต่างๆท่ีใช้ในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของขนาด
ของเคร่ืองบินท่ีมีความเหมาะสม ระยะความถ่ีของเคร่ืองบิน หรือแมแ้ต่การเป็นสายการบินต่อระยะ 
ต่างก็เป็นแนวทางท่ีตอ้งพฒันาและให้ความส าคญั อีกทั้งยงัตอ้งมองในเร่ืองของเงินทุน การตลาด 
เศรษฐกิจการเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก็มีส่วนส าคญัท่ีเราควรมองและหาแนวทางในการพฒันา
เตรียมความพร้อมในการขยายตวัเพื่อการขนส่งทางอากาศ ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ประชาชน
เห็นถึงความส าคญัในการพฒันา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจยัท่ีได ้พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรในทุกดา้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไป
ไดข้องอุตสาหกรรมการขนส่งทางภาคเหนือ ทั้งส้ิน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั
ดงัน้ี  

1. อตัราการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนัเป็นบทบาทส าคญัท่ีควรมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้นเพื่อให้มีศกัยภาพในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึน ควรมีการ
จดัท าแผนแม่บทในการพฒันาอุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตวัของ
ปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต เพื่อผลท่ีไดม้าพฒันาอุตสาหกรรมและให้นกั
ธุรกิจไดใ้ชใ้นการศึกษาเพื่อลงทุน สร้างรายไดใ้หก้บัภูมิภาคต่อไป 

2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรม
การขนส่งทางภาคเหนือ โดยควรมีทางเลือกท่ีหลากหลายช่องทาง เช่น ผา่นทางตูรั้บความคิดเห็น 
จดหมาย โทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพื่อน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงและพฒันา
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อุตสาหกรรมการขนส่งทางภาคเหนือ และยงัลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมการขนส่งทางภาคเหนือดว้ย   

 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. เพื่อการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางภาคเหนือ ในเชิงลึก ซ่ึงจะน ามาอธิบายในเร่ืองของการท างานไดอ้ยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

2. เพื่อการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางอากาศโดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของภาคอ่ืนๆ  
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษทัเพาเวอร์บาย จ ากดั
สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

Factor Influenced on Satisfaction toward Service Quality of Powerbuy Company 
Limited Praram 3 Branch, Bangkok 

 

สมโชค  เลีย้งพงษ์  
ชัญญ์ญาณ์  ค าบุญ  

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร ท าการศึกษากบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพาเวอร์บาย สาขาพระราม 3 จ  านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั 
สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กันในระดับสูงมากถึงปานกลาง ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการบริษทัเพาเวอร์บาย จ ากดั 
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Abstract 
The purposes in this study were to marketing mix factor related to satisfaction toward 

service quality of Powerbuy Company Limited Praram3 branch. A population in the study was 
customers at Powerbuy Company Limited Praram3, with a sample size of 400. A questionnaire, 
was used in the study. Data were analyzed into descriptive statistics (e.g., percentage, mean, 
standard deviation), and inferrential statistics (i.e., Pearson’s Correlation Coefficients). The 
findings revealed that the marketing mix factor towards customer satisfaction on overall service 
quality of Powerbuy Company Limited Praram3 branch was at a high level. satisfaction toward 
overall service quality of Powerbuy Company Limited, Praram3 branch was at a high level. The 
marketing mix factor moderately to highly related to satisfaction on service quality of Powerbuy 
Company Limited Praram3 branch. The strongest relationship was the aspect of service process. 

 
Keywords:Satisfaction, ServiceQuality, PowerbuyCompanyLimited 
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บทน า 
ปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกมีความเจริญกา้วหน้าเพราะมีผูป้ระกอบการคา้ปลีกทั้งกิจการขนาด

เล็กและขนาดใหญ่มากข้ึนผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกตอ้งศึกษาและเขา้ใจความตอ้งการของตลาด
เพื่อการวางแผนธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกบริษทั 
เพาเวอร์บาย เป็นธุรกิจคา้ปลีกดา้นอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นน าของประเทศไทยร้านเพาเวอร์บาย สาขา
พระราม 3 เป็นสาขาท่ีมีขนาดใหญ่และมีลูกคา้มาเลือกซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมากจนในบางคร้ัง
จ านวนพนกังานขายมีไม่เพียงพอส าหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และตอ้งการค าแนะน าหรือ
ตอบขอ้ซกัถามจากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะได้
ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของร้านคา้ปลีกเพาเวอร์บาย และทราบถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ว่าลูกคา้นั้นตอ้งการให้บริษทัเพาเวอร์บายปรับปรุงการบริการในส่วนไหนบา้ง 
อีกทั้งงานวจิยัฉบบัน้ียงัเป็นแนวทางใหก้บับริษทัไดท้  าการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อรักษา
ลูกคา้ใหอ้ยูก่บัเราตลอดไปภายใตก้ารแข่งขนัในปัจจุบนั 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายไดต้่อเดือน 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์
 ดา้นราคา 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ดา้นพนกังาน 
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ท่ีมา : Philip Kotler(2000 : 14) 

ความพงึพอใจคุณภาพการให้บริการ 

 ดา้นความเช่ือถือได ้
 ดา้นการท าใหลู้กคา้มัน่ใจ 
 ดา้นการเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
 ดา้นการเขา้ใจลูกคา้ 
 ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

ท่ีมา : ParasuramanZeithaml and Berry 
(1985 : 97-81) 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขา

พระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพ

บริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวจัิย    
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

บริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพาเวอร์บาย สาขา
พระราม 3 จ านวน 29,509 คน  

2. ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ได้จากการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane 
(1973)จ านวน 400 คนโดยเก็บแบบสอบถามวนัละ 30 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยั คือแบบสอบถาม โดยจะวางแนวค าถามตามแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ช้บริการ ในส่วนของรูปแบบ
ค าถามนั้น มีลกัษณะเป็นมาตรวดัตามวธีิของ ลิกเคอร์ท (Likert. 1967:90-95) โดยจ าแนกออกเป็น 5 
ระดบัประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นการส่งเสริมการตลาด
ดา้นพนกังานดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ ในส่วนของรูปแบบค าถามนั้น มี
ลกัษณะเป็นมาตรวดัตามวิธีของ ลิกเคอร์ท (Likert. 1967:90-95) โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดบั
ประกอบดว้ย ดา้นความเช่ือถือไดด้า้นการท าใหลู้กคา้มัน่ใจดา้นการเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมดา้นการ
เขา้ใจลูกคา้และดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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การตรวจสอบเคร่ืองมือวดั 
1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามผูว้จิยัไดน้ าแบบร่างของแบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึนเสนอผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 3 ท่าน วดัดา้นเน้ือหา (Content Validity) 
2. การทดสอบแบบสอบถามท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้น าแบบสอบถามนั้นไปทดลองใช้ (Try 

Out) กับกลุ่มผูท่ี้มีคุณสมบติัใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างคน้หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.959 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ท าการวิเคราะห์
โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage)  

2. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

3. ขอ้มูลความพึงพอใจใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4. สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานครการแปล
ความหมายของความสัมพนัธ์และแปลผลค่า r ตามเกณฑ์ของ Davis’s Descriptors โดยค่า r จะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงัน้ี 

ค่าระดบัความสัมพนัธ์  ระดบัความสัมพนัธ์ 
 0.70 ข้ึนไป หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
 0.50-0.69 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
 0.30-0.49 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
 0.10-0.29 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
 0.00-0.09 หมายถึง  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
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ผลการวจัิย 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี/เทียบเท่า อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000-15,000 บาท  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการของบริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบ้ริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจในล าดบั
แรกคือ ดา้นราคา และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นภาพลกัษณ์ รายละเอียดในแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดบัแรก คือ 
สินคา้มีมาตรฐาน และล าดบัสุดทา้ยคือ ประเภทของสินคา้มีใหเ้ลือกครบครัน  

2. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดบัแรกคือ มีการผ่อน
ช าระค่าสินคา้ดว้ยบตัรเครดิตท่ีอตัราดอกเบ้ีย 0% และล าดบัสุดทา้ยคือ ราคาของสินคา้เหมาะสมกบั
คุณภาพ  

3. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจในล าดบั
แรกคือ เวลาเปิด-ปิดของร้านเพาเวอร์บายมีความแน่นอน และล าดบัสุดทา้ยคือ การสั่งซ้ือสินคา้ท า
ไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว เช่น ทางเวบ็ไซต ์Call center  

4. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดบั
แรกคือ มีการสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั และล าดบัสุดทา้ยคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุ 

5. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังานท่ีให้บริการอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดบั
แรกคือ พนกังานขายมีความรอบรู้เก่ียวกบัสินคา้ และล าดบัสุดทา้ยคือ มีการเอาใจใส่ของพนกังาน  

6. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดบัแรกคือ มี
การจดัวางเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ น่าเลือกซ้ือ และล าดบัสุดทา้ยคือ สามารถเข้าถึงขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย เช่น เวบ็ไซตเ์พื่อดูรายละเอียดสินคา้  
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7. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดบัแรกคือ มี
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ และล าดบัสุดทา้ยคือ การรับเปล่ียนคืนสินคา้ท่ีมีปัญหา รวดเร็ว  

การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด สาขา
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด สาขาพระราม 3
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการในล าดบัแรกคือ ดา้นการท าให้ลูกคา้มัน่ใจ และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นความเช่ือถือได ้
รายละเอียดในแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความเช่ือถือไดอ้ยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความ พึงพอใจในล าดบัแรกคือ มีการสร้าง
ความน่าเช่ือถือแก่ลูกคา้ว่าจะไดรั้บบริการท่ีดีและประโยชน์สูงสุด และล าดบัสุดทา้ยคือ พนกังาน
ใหค้  าแนะน าและบริการไม่ผดิพลาด  

2. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการท าให้ลูกคา้มัน่ใจอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดบัแรกคือ 
พนกังานมีความรู้และทกัษะดา้นบริการเป็นอยา่งดี และล าดบัสุดทา้ยคือ บริษทัมีช่ือเสียงไวว้างใจ
ได ้

3. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจในล าดบัแรก
คือ มีการแสดงอตัราดอกเบ้ีย ท่ีเก่ียวขอ้งใหลู้กคา้ทราบ และล าดบัสุดทา้ยคือ มีตวัอยา่งสินคา้ตั้งโชว์
ใหลู้กคา้ 

4. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการเขา้ใจลูกคา้อยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดับแรกคือ 
พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะน่าใช้บริการ และล าดับสุดท้ายคือ 
พนกังานรู้จกัและจดจ ารายละเอียดของลูกคา้ประจ าได ้ 

5. ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการตอบสนองลูกคา้อยูใ่น ระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดบัแรกคือ 
พนกังานมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกคา้ และล าดบัสุดทา้ยคือ พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะ
ช่วยเหลือลูกคา้และใหบ้ริการทนัทีตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
ผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุณภาพบริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่พนกังาน

ไม่ค่อยยืนอยูป่ระจ าท่ี ส่วนมากเล่นแต่โทรศพัท์ ไม่ค่อยสนใจลูกคา้ ชอบจบักลุ่มคุยกนับางแผนก
ไม่มีพนกังานบริการ ลูกคา้ตอ้งเดินหาพนกังานเอง และพนกังานบางคนชอบชกัสีหนา้ใส่ลูกคา้ โดย
พนกังานควรท่ีจะบริการลูกคา้ใหดี้กวา่น้ี รองลงมาคือ ผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่การส่งสินคา้ไม่เป็นไปตาม
นัดและไม่มีการโทรแจง้ ควรจดัส่งสินคา้ให้รวดเร็วทนัใจ เช่น มีคิวจดัส่งทุกวนั ซ้ือวนัน้ีจดัส่ง
พรุ่งน้ี เป็นต้น และอยากให้มีการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วกว่าน้ีและส่งในเวลาท่ีตกลงกันไว ้
ผูใ้ช้บริการเห็นว่าบริการหลงัการขายไม่มี เวลาสินคา้ช ารุดพนกังานไม่ใส่ใจในการบริการ และ
ผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่สินคา้โปรโมชัน่ไม่ควรบอกวา่หมด โดยพนกังานตอ้งมีความรู้เร่ืองโปรโมชัน่ท่ี
ชดัเจน สินคา้ยงัไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร ควรมีการพฒันาให้ดียิ่งข้ึนเร่ือย ๆ และการติดต่อเบอร์ Call 
Center ติดต่อยาก  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจคุณภาพ
บริการในภาพรวมและรายดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

ความพึงพอใจคุณภาพบริการในภาพรวม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดับแรกคือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาคือ ด้าน
พนกังาน และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นความเช่ือถือได ้พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นความเช่ือถือได ้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดบัแรกคือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ รองลงมาคือ 
ดา้นพนกังาน และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ด้านการท าให้ลูกคา้มัน่ใจ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการ ด้านการท าให้ลูกคา้มัน่ใจ  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดับแรกคือ ด้านพนักงาน 
รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการให้บริการ และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

3. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นการเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจคุณภาพบริการ ด้านการเสนอส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดับแรกคือ ด้าน
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กระบวนการให้บริการ รองลงมาคือ ดา้นพนกังาน และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นการเขา้ใจลูกคา้ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นการเขา้ใจลูกคา้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดับแรกคือ ด้านพนักงาน รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดับแรกคือ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของบริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

1.1 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจในล าดบัแรก คือ 
สินคา้มีมาตรฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2000 : 14) 
กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ (Product) คือส่ิงท่ีองค์กรเสนอขายต่อผูบ้ริโภค เพื่อสนองความตอ้งการของ
ผู ้บ ริโภคให้ เ กิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ ท่ี เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่ มีตัวตนก็ได ้            
ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ การบริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ต้องมี
ประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาผูบ้ริโภค จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้
โดยตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลักษณะใหม่ แต่ยงัคงความมีมาตรฐานและ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของกนัณิกาณ์ธนะวฒัน์ (2550) ศึกษาเร่ือความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขากาดสวนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดล าดบัแรก คือ คุณภาพของประเภทสินคา้ 

1.2 ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามพึงพอใจในล าดบัแรกคือ มีการ
ผอ่นช าระค่าสินคา้ดว้ยบตัรเครดิตท่ีอตัราดอกเบ้ีย 0% มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของสุมนา อยูโ่พธ์ิ (2540 : 7) ไดก้ล่าวถึง ราคา (Price) วา่เป็นตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้ง
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จ่ายในการแลกเปล่ียนกบัสินคา้และบริการรวมถึงเวลาความพยายามในการใชค้วามคิดและการก่อ
พฤติกรรมซ่ึงตอ้งจ่ายพร้อมราคาของสินคา้ท่ีเป็นตวัเงินราคาจึงมีบทบาทในการตดัสินใจซ้ือรวม
ความสามารถในการท าก าไร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนัณิกาณ์ธนะวฒัน์ (2550) ศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขา
กาดสวนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ บริการผอ่นช าระค่าสินคา้ 

1.3 ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึง
พอใจในล าดบัแรกคือ เวลาเปิด-ปิดของร้านเพาเวอร์บายมีความแน่นอน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกบัแนวคิดของสุธีวนั ปรีชาวิบูลย ์(2546 : 32) ได้กล่าวถึงช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) วา่เป็นสภาพท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่ายของการบริการ บางคร้ังการบริการจะ
มีการจดัส่งถึงบา้นหรือมีช่วงเวลาในการบริการตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ขององค์การท่ีจะ
ให้บริการในสถานท่ีท่ีจดัไว ้หรือเลือกท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ตามสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัชนิดของการบริการราคาตน้ทุนและคู่แข่งขนัท่ีอยูใ่นตลาด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
กนัณิกาณ์ธนะวฒัน์ (2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขากาดสวนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการใหบ้ริการ/สถานท่ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ 
เวลาเปิด-ปิด 

1.4 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจใน
ล าดบัแรกคือ มีการสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Payne Adrian (1993 : 23-24) ไดก้ล่าวถึง การส่งเสริมการตลาด (Promotion) วา่เป็น
การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการ
ติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้นเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายประเภทซ่ึงอาจใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัลูกคา้ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายรวมกนัได ้

1.5 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจใน
ล าดบัแรกคือ พนกังานขายมีความรอบรู้เก่ียวกบัสินคา้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Kotler (2000 : 14) ท่ีกล่าววา่บุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ตอ้งอาศยั
การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั
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เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบัองคก์ร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนัณิกาณ์ธนะวฒัน์ 
(2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั เพาเวอร์
บาย จ ากัด สาขากาดสวนแก้ว จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านบุคคล/พนักงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ พนกังานมีความช านาญและ
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ 

1.6 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจในล าดบั
แรกคือ มีการจัดวางเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่  น่าเลือกซ้ือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับแนวคิดของสุธีวนั ปรีชาวิบูลย์ (2546 : 32) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการให้บริการ 
(Process) ในขั้นตอนของการให้บริการน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบขั้นตอนและระบบในการ
จดัส่งการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ถา้องคก์รไม่ให้ความสนใจกบัขั้นตอนของการให้บริการอยา่งเพียงพอ
จะท าใหคุ้ณภาพการบริการตกต ่าและท าใหลู้กคา้ไม่พอใจไดส่ิ้งส าคญัในองคก์รท่ีท าการผลิตสินคา้
ก็คือผลส าเร็จท่ีได้จากขั้นตอนการผลิตนั้น แต่ส าหรับองค์กรท่ีเป็นผูใ้ห้บริการแล้วขั้นตอนการ
ให้บริการและผลส าเร็จท่ีออกมาจะมีความส าคญัเท่า ๆ  กนั ดงันั้นนักการตลาดจะตอ้งออกแบบ
ขั้นตอนของการใหบ้ริการเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพในการใหบ้ริการ 

1.7 ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์อยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจในล าดบั
แรกคือ มีความรวดเร็วในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Kotler (2000 : 14) ท่ีกล่าวว่าลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง คุณภาพของการ
ให้บริการ เช่น ความสะดวกสบายหรือความรวดเร็วถูกตอ้งท่ีมาใช้บริการ อาคารสถานท่ีท าการ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ สถานท่ีลานจอดรถยนต์ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใช้เป็นเคร่ืองหมาย
แทนคุณภาพของการใหบ้ริการกล่าวคือลูกคา้จะอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการ
เลือกใช้บริการ ซ่ึงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนัส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าคือ
การศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้วา่ลูกคา้ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพส่ิงใดก่อน
เน่ืองจากตอ้งไม่ลืมวา่ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นส่ิงประทบัใจส่ิงแรก (First Impression) ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในคร้ังแรก 
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2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด สาขา
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

2.1 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นความเช่ือถือไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามพึงพอใจในล าดบัแรกคือ มีการ
สร้างความน่าเช่ือถือแก่ลูกคา้วา่จะไดรั้บบริการท่ีดีและประโยชน์สูงสุด มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Parasuraman, Berry and Zeithaml (1985 : 79-81) กล่าวถึงหลกัใน
การบริการท่ีดี ด้านการท าให้ลูกค้ามั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการใหบ้ริการ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ มีกิริยา
ท่าทางและมารยาทท่ีดีในการบริการ สามารถท่ีจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความไวว้างใจ และเกิดความ
มัน่ใจวา่จะไดบ้ริการดีท่ีสุด 

2.2 ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านการท าให้ลูกคา้มัน่ใจอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจในล าดบั
แรกคือ พนักงานมีความรู้และทักษะด้านบริการเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลิมรัฐ ไกรลกัษณวราภา (2547) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ ความ
พึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการฮอนด้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสามารถ
อธิบายไดว้่าความพึงพอใจในการให้บริการปัจจยัดา้นพนกังานจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการของศูนย์บริการฮอนด้าในเขตกรุงเทพมหานครทางด้านความรู้และความช านาญของ
พนกังาน 

2.3 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจใน
ล าดบัแรกคือ มีการแสดงอตัราดอกเบ้ีย ท่ีเก่ียวขอ้งให้ลูกคา้ทราบ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Parasuraman, Berry and Zeithaml (1985 : 79-81) กล่าวถึง หลกัในการ
บริการท่ีดี ดา้นการเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้
เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ เคร่ืองมืออุปกรณ์ บุคลากรและการใชส้ัญลกัษณ์ หรือ
เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร ให้ผูบ้ริการได้สัมผสั และการบริการนั้นมีความเป็นรูปธรรม
สามารถรับรู้ได ้

2.4 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นการเขา้ใจลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจในล าดับแรกคือ 
พนกังานใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะน่าใชบ้ริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิมรัฐ ไกรลกัษณวราภา (2547) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่อ ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการฮอนดา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 
ปัญหาเก่ียวกบัการบริการของศูนยบ์ริการฮอนดา้ เร่ืองการบริการล่าชา้พนกังานไม่สุภาพ  
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2.5 ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองลูกคา้อยู่ใน 
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจในล าดบั
แรกคือ พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของวชัราภรณ์ จันทร์สุวรรณ์ (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาพูนผล จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยั
พบวา่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ การดูแลเอาใจ
ใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของบริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

1. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นความเช่ือถือได้พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นความเช่ือถือได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดบัแรกคือดา้นกระบวนการใหบ้ริการสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสุธีวนั ปรีชาวิบูลย ์(2546 : 32) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการให้บริการ (Process) ในขั้นตอน
ของการให้บริการน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบขั้นตอนและระบบในการจดัส่งการให้บริการแก่
ลูกคา้ถา้องค์กรไม่ให้ความสนใจกบัขั้นตอนของการให้บริการอยา่งเพียงพอจะท าให้คุณภาพการ
บริการตกต ่าและท าใหลู้กคา้ไม่พอใจ 

2. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ด้านการท าให้ลูกคา้มัน่ใจ พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการ ด้านการท าให้ลูกคา้มัน่ใจ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดบัแรกคือดา้นพนกังานและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนัณิกาณ์ธนะวฒัน์ (2550) ศึกษาเร่ือความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขากาดสวนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล/พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ล าดบัแรก คือ พนกังานมีความช านาญและความรู้เก่ียวกบัสินคา้ 

3. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นการเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจคุณภาพบริการ ด้านการเสนอส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดบัแรกคือด้าน
กระบวนการใหบ้ริการสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุธีวนั ปรีชาวิบูลย ์(2546 : 32) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอน
การให้บริการ (Process) ในขั้นตอนของการให้บริการน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบขั้นตอนและ
ระบบในการจดัส่งการให้บริการแก่ลูกคา้ถา้องคก์รไม่ให้ความสนใจกบัขั้นตอนของการให้บริการ
อยา่งเพียงพอจะท าให้คุณภาพการบริการตกต ่าและท าให้ลูกคา้ไม่พอใจไดส่ิ้งส าคญัในองคก์รท่ีท า
การผลิตสินคา้ก็คือผลส าเร็จท่ีไดจ้ากขั้นตอนการผลิตนั้น 
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4. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นการเขา้ใจลูกคา้ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นการเขา้ใจลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดับแรกคือดา้นพนกังานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เฉลิมรัฐ ไกรลกัษณวราภา (2547) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของศูนยบ์ริการฮอนดา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสามารถอธิบายไดว้่าความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการปัจจยัดา้นพนกังานจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนยบ์ริการฮอนดา้
ในเขตกรุงเทพมหานครทางดา้นความรู้และความช านาญของพนกังาน 

5. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ล าดบัแรกคือด้านกระบวนการ
ให้บริการสอดคล้องกับแนวคิดของสุธีวนั ปรีชาวิบูลย์ (2546 : 32) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ (Process) ในขั้นตอนของการให้บริการน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบขั้นตอนและระบบ
ในการจดัส่งการให้บริการแก่ลูกคา้ถา้องค์กรไม่ให้ความสนใจกบัขั้นตอนของการให้บริการอย่าง
เพียงพอจะท าให้คุณภาพการบริการตกต ่าและท าให้ลูกคา้ไม่พอใจไดส่ิ้งส าคญัในองค์กรท่ีท าการ
ผลิตสินคา้ก็คือผลส าเร็จท่ีไดจ้ากขั้นตอนการผลิตนั้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรพิจารณาผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาจ าหน่ายให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม
ทุกประเภท เพื่อตอบสนองการใชง้านของลูกคา้เป็นหลกั  

1.2 ด้านราคา ควรมีการปรับลดราคาสินคา้ ติดป้ายบอกราคาค่าบริการแต่ละประเภทให้
ชดัเจน หากมีการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการ ควรมีป้ายแจง้ราคาให้กบัลูกคา้ทราบก่อนใช้บริการ
ล่วงหน้าทุกคร้ัง และควรช้ีแจง ให้ลูกคา้ทราบถึงเหตุผลท่ีตอ้งปรับเปล่ียนราคาในแต่ละประเภท
ของบริการ  

1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายทางเวบ็ไซต ์
หรือ Call center ตลอด 24 ชม.เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใชบ้ริการท่ีหลากหลาย  

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรปรับเปล่ียนวิธีการส่งเสริมการตลาดแบบเดิมเป็นท า
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซ่ึงจะเป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรงกับผูซ้ื้อและท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที เช่น การติดต่อเสนอขายทาง
โทรศพัท ์การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อค เป็นตน้ 
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1.5 ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ ควรให้ความส าคญัต่อบุคลากรท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ในทุก
ระดบั โดยให้ความรู้ท่ีถูกตอ้ง เช่น จดัการฝึกอบรมเทคนิคการให้บริการ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้
พนกังานผูป้ฏิบติังานทุกระดบัมีจิตส านึกในการปฏิบติังาน ท่ีส าคญัควรปลูกฝังหรือสร้างทศันคติท่ี
ดีใหก้บัพนกังานในการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความสุภาพ และใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 

1.6 ด้านกระบวนการ ควรปรับปรุงระบบการให้บริการทางเว็บไซต์โดยให้ผูใ้ช้บริการ
สามารถล็อคอินเขา้ใช้บริการและดูสินคา้ได ้โดยไม่ตอ้งใช้รหัสผูใ้ช้งานหรือรหัสผ่าน ซ่ึงจะเพิ่ม
ความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

1.7 ดา้นภาพลกัษณ์ ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองบริการก่อนและหลงัการขายให้มีความรวดเร็ว 
โดยมีการระบุวนัหลงัจากไดรั้บสินคา้ท่ีมีปัญหาคืนไม่เกิน 1 สัปดาห์ ซ่ึงจะช่วยสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน 

คุณภาพการให้บริการ 
1.1 ด้านความเช่ือถือได้ ควรมีการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการให้บริการแก่พนักงาน เพื่อให้

ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ 
1.2 ดา้นการท าให้ลูกคา้มัน่ใจ ควรมีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ประทับใจ และติดตราตรึงใจ เพื่อให้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจ และจะได้รับความร่วมมือจาก
กลุ่มเป้าหมายตามมา เช่น คน้หาถึงจุดดีและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนของบริษทัฯ และใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารต่างๆ เขา้ช่วยในการด าเนินงานสร้างภาพลกัษณ์ 

1.3 ดา้นการเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ควรมีตวัอย่างสินคา้ตั้งโชวใ์ห้ลูกคา้ดูทกประเภท และ
สามารถทดลองใชสิ้นคา้ไดก่้อนการตดัสินใจซ้ือ 

1.4 ดา้นการเขา้ใจลูกคา้ ควรจดัท าระบบประวติัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง ให้พนกังาน
สมารถจดจ ารายละเอียดของผูใ้ช้บริการแต่ละคนได ้โดยอาจมีการส่งการ์ดอวยพรวนัครบรอบวนั
เกิด และเม่ือมาใชบ้ริการในเดือนเกิดจะมีส่วนลดในสินคา้แต่ละประเภทดว้ย ซ่ึงวิธีการน้ีจะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

1.5 ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ควรอบรมให้พนกังานทุกแผนกมีความพร้อมและความเต็มใจท่ี
จะใหบ้ริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดท้นัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถ
เข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ รวมทั้ งจะต้องกระจายการ
ใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาตวัช้ีวดัคุณภาพการให้บริการของบริษทัเพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 

กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง พฒันา และส่งเสริมการให้บริการสินเช่ือมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ โดยจ าแนกเป็นสาขาท่ีให้บริการ เพื่อน าผล
การศึกษาวิจยัไปพฒันาระบบการให้บริการของบริษทัเพาเวอร์บาย จ ากดั ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวหอมมะลใินจังหวดันครสวรรค์ 

Factors affect jasmine rice consumption in Nakhonsawan Province 

 

นิภาภัทร ศกุนรักษ์  

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิ

ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคใน

จงัหวดันครสวรรค์ จ  านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test One-way ANOVA 

Multiple Regression และกรณีมีนยัส าคญัจะทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe´ Method พบวา่ 1) 

ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น ว่างงาน เกษียณ และอ่ืนๆ มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 

สถานะภาพสมรส 2) ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก พบว่า อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 3) พฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ โดยภาพรวม 

พบวา่ ดา้นความพึงพอใจในคุณภาพสินคา้ ดา้นความพึงพอใจในราคาสินคา้ การเลือกซ้ือขา้วหอม

มะลิมากกวา่ขา้วอ่ืนๆ ดา้นการบริโภคซ ้ า และการแนะน าให้เพื่อน หรือคนรู้จกัมาบริโภคขา้วหอม

มะลิอยู่ในระดบัมากในทุกด้าน  4) ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 “ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ” พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ อายุ อาชีพ และสถานภาพ มี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา รายได ้มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 5) ผล

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 “ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้ว

สายพนัธ์ุหอมมะลิ” พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และราคา มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้ว

สายพนัธ์ุหอมมะลิ อย่างมีนยัส าคญั ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาด ไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ 

ค าส าคัญ : ขา้วหอมมะลิ จงัหวดันครสวรรค ์การเลือกบริโภค 
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Abstract 

This study aims to investigate factors that affect jasmine rice consumption in Nakhonsawan 
Province. A questionnaire was used to collect information from the sample group of 400 
consumers in Nakhonsawan. Statistics used to analyze the data are frequency, percentage, means 
and standard deviation, with t-test, One-way ANOVA, Multiple Regression and significant cases 
use a test with a pair of Scheffe’ Method.  The statistics showed 1) The majoring of sample group 
are women, aged between 31-40 years of undergraduate graduation. Most of them are 
housewives, unemployed, retired and others. Medium income average 10,000-20,000 baht per 
month and marital status. 2) Consumers’ opinions on overall marketing mix were in a high level. 
The First is distribution channel. Second is product. Third is price and the last lowest is 
promotion. 3) The overall of customer behavior of select jasmine rice varieties found that the 
satisfaction of product quality, price,  Customers buying jasmine rice more than other rice , 
repeated buying and recommended to other people were in a high level in all aspects. 4)The result 
of hypothesis test 1 show that Individual faction affect to customer behavior of jasmine rice 
consumption. Considering in each of factor ; gender, age , occupation and status were not 
significantly different opinion. But education, income are different opinions.  5) The result of 
hypothesis test 2 show that the marketing mix factors are affect to the consumption of jasmine 
rice are product factor and price factor. But on the other hand the test show distribution channel 
factor and promotion factor are not affect the selection of jasmine rice.  
 
Keywords : Jasmine Rice Nakhonsawan Province Decision of Consumption 
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บทน า 

 ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนทัว่โลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียท่ีนิยมรับประทานขา้วเป็น

อาหารประจ าวนัมากกวา่ในภูมิภาคอ่ืนๆของโลก ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงถือวา่

คนไทยมีความผกูพนัธ์ุกบัขา้วมาช้านาน โดยประเทศไทยมีขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญัของ

ประเทศ จากการจดัอนัดบัในปีท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการส่งออกขา้วเป็นอนัดบั 3 รองจากอินเดีย 

และ เวยีดนาม  

 ประเทศไทยอยูใ่นเขตศูนยก์ลางการแพร่กระจายของพนัธ์ุขา้ว มีความแตกต่างกนัทั้งสภาพ

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ มีพื้นท่ีเหมาะส าหรับปลูกขา้วไร่ ข้าวนาสวน ข้าวน ้ าลึก จึงมีความ

หลากหลายของพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองอยูม่าก ขา้วพื้นเมืองจะมีคุณสมบติัเฉพาะของแต่ละพนัธ์ุแตกต่าง

กนั เกิดจากการคดัเลือกโดยวิวฒันาการธรรมชาติ และการคดัเลือกของชาวนาตั้งแต่อดีต เพื่อให้ได้

พนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และความนิยมของคนในแต่ละชุมชนทอ้งถ่ิน 

 ส าหรับประเทศไทยแลว้ขา้วหอมมะลิ ถือวา่เป็นสุดยอดของขา้ว และเป็นท่ีตอ้งการของผู ้

นิยมบริโภคขา้วทัว่โลกในช่ือ Jasmine Rice ซ่ึงสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทยเป็นอยา่งมากดว้ย

ความพิเศษของขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิท่ีมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นเป็นขา้วคุณภาพสูง และมีลกัษณะ

พิเศษโดดเด่นกวา่ขา้วชนิดอ่ืนๆ คือ มีกล่ินหอมตามธรรมชาติคลา้ยใบเตย การผลิตมีปริมาณจ ากดั

โดยเพาะปลูกไดเ้พียงปีละ 1 คร้ัง เมล็ดขา้วมีลกัษณะยาวเรียวเม่ือน าไปปรุงใหสุ้กจะมีสีขาวนุ่ม และ

มีรสชาติอร่อย ท าให้การรับประทานขา้วมีอรรถรสมากกวา่การรับประทานขา้วสายพนัธ์ุอ่ืนๆ ซ่ึง

เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ท าใหข้า้วหอมมะลิไทยไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางในตลาดโลก แมว้า่

จะเป็นขา้วท่ีมีราคาสูงกว่าขา้วชนิดอ่ืนๆก็ตาม จากเอกลกัษณ์ดงักล่าวถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้

ขา้วหอมมะลิไทยสามารถขยายตลาดส่งออกไดโ้ดยไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัดา้นราคากบั

สินคา้ของประเทศคู่แข่งมากนกั  และจะเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้การส่งออกขา้วหอมมะลิ

ไทยสามารถขยายตวัเติบโตต่อไปไดด้ว้ยดีในตลาดโลกการส่งออกขา้วของไทย จึงนบัวา่ขา้วเป็น

สินคา้ท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งมาก 

 จงัหวดันครสวรรค์ถือเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการเพาะปลูกขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั ซ่ึงขา้ว

นาปีผลผลิตจะข้ึนอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพื้นท่ีท านามากท่ีสุดคือ 

อ าเภอบรรพตพิสัย และอ าเภอลาดยาว ขา้วนาปรังมีแหล่งปลูกขา้วท่ีส าคญัคือ อ าเภอชุมแสง และ

อ าเภอบรรพตพิสัย แต่ในอ าเภออ่ืนๆก็มีพื้นท่ีท านาจ านวนไม่นอ้ยเช่นกนั 
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 ปัจจุบนัธุรกิจโรงสี หรือธุรกิจการจ าหน่ายข้าวสารมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงมาก  ซ่ึง

สังเกตไดจ้ากจ านวนของผูป้ระกอบการ และสินคา้ในตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้น ผูป้ระกอบการไม่วา่

จะเป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่จึงควรท่ีจะต้องศึกษาตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีมี

ขอ้จ ากดัในดา้นสภาวะทางการเงิน ซ่ึงเป็นจุดอ่อนในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

ขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการ และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค เน่ืองจากครอบครัวของผูว้จิยัท าธุรกิจโรงสีขา้ว จึงจะเป็นประโยชน์มากในการน าผลท่ีได้

จากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการตลาด รวมถึงปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการอ่ืนๆ และผูท่ี้สนใจ 

 

 

กรอบแนวคิด และทฤษฎ ี 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิใน

จงัหวดันครสวรรค”์ ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี   
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดบัการศึกษา 

 รายได ้

 สถานะภาพ 

 อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538:41) กล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะงานประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และช่วยในการก าหนดตลาด

เป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยา และสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิด และ

 

พฤตกิรรมการบริโภคข้าวสายพนัธ์ุหอมมะล ิ

ส่วนผสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการ

บริ โภคข้ าวสายพัน ธ์ุหอมมะลิ ในจั งหวัด

นครสวรรค์ 

 ผลิตภณัฑ ์

 ราคา 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 การส่งเสริมการตลาด 
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ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึง และมีประสิทธิผลต่อการ

ก าหนดตลาดเป้าหมาย คนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2550) กล่าววา่ พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง “พฤติกรรมท่ี

ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมินผลในสินคา้ และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ

ตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์การซ้ือ การใช้

สินคา้ และบริการ ของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา  การ

วิเคราะห์พฤติกรรมดา้นการบริโภค จะท าให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือ 

และการใชข้องผูบ้ริโภค 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาด  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 

ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาด เพื่อความสนใจการจดัหา การใช ้

หรือ การบริโภคท่ีสามารถท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า

ทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป 

 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตรา 

สินคา้ หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชก้ารจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ 

 4. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ย สถาบนั และกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้ และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิใน

จงัหวดันครสวรรค ์

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์ 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอม

มะลิในจงัหวดันครสวรรค ์

 

สมมุติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวสายพันธ์ุหอมมะลิในจังหวดั

นครสวรรค ์

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสาย

พนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค ์

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์ โดยมีการรวบรวมขอ้มูล 

และวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลท่ีได ้โดยมีขอบเขตการศึกษา และวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรเพศชาย และ เพศหญิง ในพื้นท่ีจังหวดั

นครสวรรค ์ จ านวน 400 คน ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก

การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งน้ีเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 

เหมาะสม โดยมีการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% ยอมรับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู ้บริโภคในจังหวดั

นครสวรรค์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานะภาพ ซ่ึง

แบบสอบถามประกอบดว้ย ค าถามแบบชนิดเลือกตอบ 2 ค  าตอบ (Simple Dichotomy Question) 

และแบบมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) โดยใช้มาตรวดัแบบ  

Rating Scale 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวดัระดบัความคิดเห็น และ

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั (1 = ระดบัความคิดเห็น และ

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด และ 5 = ระดบัความคิดเห็น และระดบัความส าคญัต่อ

การตดัสินใจมากท่ีสุด) 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดั

นครสวรรค ์โดยใชม้าตรวดัแบบ  Rating Scale 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

ในการวดัระดบัคะแนนท่ีให้ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั (1 = ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด 

และ 5 = ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ การบริโภคซ ้ า และการแนะน าผูอ่ื้นให้

บริโภค 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดว้ยการหาจ านวนความถ่ี 

ค่าร้อยละ อธิบายเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่างทางดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานะภาพ) หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึง

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิ  

 2. สมมุติฐานท่ี 1 ด้านเพศ ใช้การทดสอบค่าเฉล่ียประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

(Independent t-test)  และ ทดสอบสมมติฐานค่าเฉล่ียประชากร 3 กลุ่มข้ึนไป (F-test ANOVA) ใช้

วเิคราะห์ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา รายได ้สถานะภาพ อาชีพ) 
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 3. สมมุติฐานท่ี 2 ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึง

เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) จ านวน 1 ตวั กบัตวัแปร

อิสระ (x) ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 และเพศชาย มีจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีช่วงอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน  107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 127 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.8 ประกอบอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน/เกษียณ และอ่ืนๆ จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อย

ละ 39.5 มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,000-20,000 บาท จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 

สถานะภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จ  านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ59.3 

 ส่วนที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

ตาราง 1 สรุปค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทาง
การตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  S.D. แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.09 .15 มาก 
ดา้นราคา 3.91 .03 มาก 
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 4.35 .05 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.53 .25 มาก 

ค่าเฉลีย่ในภาพรวม 3.97 .12 มาก 

 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.97) เม่ือพิจารณารายละดา้น พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นสถานท่ี

จดัจ าหน่าย (x̄ = 4.35) อนัดบัท่ีสอง คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  (x̄ = 4.09) อนัดบัท่ีสาม คือ ดา้นราคา (x̄ = 

3.91) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̄ = 3.53) ตามล าดบั 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึง คือ สะอาดปลอดภยั อนัดบัท่ีสอง คือ ความอร่อย 

อนัดบัท่ีสาม คือ เมล็ดขา้วมีคุณภาพสูง คือ เมล็ดเรียว ยาว ใส อนัดบัท่ีส่ี คือ ความมีช่ือเสียง หรือ 

x
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ตรายีห่้อ อนัดบัท่ีหา้ คือ รูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความโดดเด่นมีเอกลกัษณ์ ส่วนขอ้ท่ีใหค้วามส าคญั

นอ้ยท่ีสุด คือ กล่ิน  

 2. ดา้นราคา พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ อนัดบัท่ี

สอง คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ กบัราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วสาย

พนัธ์ุอ่ืน (ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั)  

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึง คือ สามารถหาซ้ือไดง่้าย (มีสินคา้วาง

จ าหน่ายทัว่ถึง) อนัดบัท่ีสอง คือ ใกลท่ี้อยูอ่าศยั หรือท่ีท างาน  

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึง คือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ท าใหรู้้จกั

ตราสินคา้ดีข้ึน อนัดบัท่ีสอง คือ ส่วนลด อนัดบัท่ีสาม คือ ของแถม อนัดบัท่ีส่ี คือ มีการใหส้ะสม

ยอดแลกซ้ือ 

 

 ส่วนที ่3 สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภคข้าวสายพนัธ์ุหอมมะลิ 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนที่ให้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคข้าวสายพนัธ์ุหอมมะล ิ

ข้อค าถาม  S.D. แปลผล 

1. ท่านพอใจคุณภาพสินคา้ในระดบัใด 4.06 .64 มาก 
2. ท่านพอใจในราคาสินคา้ระดบัใด 3.83 .72 มาก 
3. ท่านเลือกซ้ือขา้วหอมมะลิมากกวา่ขา้วอ่ืนๆ 3.69 1.02 มาก 
4. ท่านมีการบริโภคซ ้ าในระดบัใด 3.58 1.02 มาก 
5. ท่านแนะนะใหเ้พ่ือน หรือคนรู้จกัมาบริโภคขา้วหอมมะลิในระดบัใด 3.15 1.27 มาก 

ค่าเฉลีย่ในภาพรวม 3.66  .73   มาก 

 

 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ โดยภาพรวมพฤติกรรมการ

บริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อนัดบัท่ี

หน่ึง คือ ความพึงพอใจในคุณภาพสินคา้  (x̄ = 4.06) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในราคาของสินคา้ 

(x̄ = 3.83) รองลงมา คือ เลือกซ้ือขา้วหอมมะลิมากกวา่สายพนัธ์ุอ่ืน ๆ  (x̄ = 3.69)  รองลงมา คือ การ

เลือกบริโภคซ ้ า (x̄ = 3.58) และการแนะน าใหเ้พื่อนหรือคนรู้จกั (x̄ = 3.15) ตามล าดบั 

 

  

x
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ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวสายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดั

นครสวรรค”์ ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัไวด้งัน้ี 

สมมุติฐาน 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิใน

จงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย 6 สมมติฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1.1 “ผูท่ี้มีเพศแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์” ผลการทดสอบในภาพรวมพบว่า 

เพศหญิง และเพศชายมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้ว

หอมมะลิจงัหวดันครสวรรค ์ 

สมมติฐานที่ 1.2 “ผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์” ผลการทดสอบในภาพรวมพบว่า 

กลุ่มประชากรท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิจงัหวดันครสวรรค ์  

สมมติฐานที่ 1.3 “ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ือง
ของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์” ผลการทดสอบใน
ภาพรวมพบวา่ ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิจงัหวดันครสวรรค ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 พบ 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษามธัยมตน้หรือต ่ากว่า 
กบักลุ่มท่ีมีการศึกษามธัยมปลาย/ปวช. และกลุ่มท่ีมีการศึกษามธัยมตน้หรือต ่ากว่า กบักลุ่มท่ีมี
การศึกษาปริญญาตรี 

สมมติฐานที ่1.4 “ผูท่ี้มีอาชีพแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์” ผลการทดสอบในภาพรวมพบว่า 

ประชากรท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิจงัหวดันครสวรรค ์ 

สมมติฐานที ่1.5 “ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์” ผลการทดสอบใน
ภาพรวมพบวา่ ประชากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิจงัหวดันครสวรรค ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 พบ 3 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มท่ีมีความ
คิดเห็นแตกต่าง ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท กบักลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท  
และกลุ่มท่ีมีระหวา่ง 10,000 – 20,000 กบักลุ่ม 20,001 – 30,000 บาท 

สมมติฐานที่ 1.6 “ผูท่ี้มีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองของ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์” ผลการทดสอบใน

ภาพรวมพบวา่ ประชากรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิจงัหวดันครสวรรค ์

สมมุติฐาน 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสาย
พนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค ์
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่  
 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสาย
พนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค ์ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Beta เป็นบวก ระดบัความสัมพนัธ์ค่อนขา้งน้อย 
และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั หรืออาจกล่าวไดว้า่ ถา้ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
เปล่ียนแปลงไปหน่ึงหน่วย จะท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไป 0.238 หน่วย  
 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุ
หอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Beta เป็นบวก 
ระดบัความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั หรืออาจกล่าวไดว้่า 
ถ้าปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา เปล่ียนแปลงไปหน่ึงหน่วย จะท าให้พฤติกรรมการบริโภค
เปล่ียนไป 0.32 หน่วย  
 ส่วนปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
ไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค ์กล่าวคือ ถา้
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
เปล่ียนแปลงไป ก็ไม่ท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไป 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวสายพนัธ์ุหอมมะลิใน

จงัหวดันครสวรรค ์ผูว้จิยัน าประเด็นท่ีส าคญัมาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. จากผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย อนัดบัท่ีสอง คือ ด้านผลิตภณัฑ์ อนัดบัท่ีสาม คือ ด้าน

ราคา และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ทั้งน้ี การท่ีผูบ้ริโภคให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัหน่ึง แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการความ

สะดวกสบายในการท่ีจะหาซ้ือ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเร่งรีบ และแข่งขนั ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชญาภา คงชีวสกุล (2549) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

บริโภคขา้วสารหอมมะลิของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา”ผลการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัสถานท่ีในการเลือกซ้ือ มีอิทธิพลต่อการบริโภคขา้วสารหอมมะลิในระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 และสอดคล้องกบั หลกัชัย ฉิมสุทธิ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ือง“พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ขา้วสารของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี” ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสาร ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และดา้นช่องทางการจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. จากผลวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ โดยภาพรวมพฤติกรรม

การบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึง คือ 

ความพึงพอใจในคุณภาพสินคา้ รองลงมา คือ ความพึงพอใจในราคาของสินคา้ รองลงมา คือ เลือก

ซ้ือขา้วหอมมะลิมากกวา่สายพนัธ์ุอ่ืน ๆ รองลงมา คือ การเลือกบริโภคซ ้ า และการแนะน าให้เพื่อน

หรือคนรู้จกั ตามล าดบั ดงันั้น จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัคุณภาพขา้ว เพราะฉะนั้น

ผูผ้ลิตจึงควรรักษาคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐาน และตั้งราคาให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพของขา้ว 

นอกจากจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดถู้กจุดแลว้ยงัท าให้ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดี

ต่อสินคา้ และท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า และการแนะน าต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญาภา คงชีวส

กุล (2549) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคขา้วสารหอมมะลิของผูบ้ริโภคในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัมากท่ีสุด

กบัคุณภาพของขา้ว ดา้นราคาใหค้วามส าคญัมาก  

3. ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิใน

จงัหวดันครสวรรค ์ผลดงัน้ี 

    3.1 ผูท่ี้มีเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ แตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในเร่ือง

ของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05 เน่ืองจากขา้วเป็นอาหารหลกั และมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของคนไทยจึงท าให้
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ลกัษณะประชากรขา้งตน้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชรภ์พทัพ ์

สิงห์สมบุญ (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซ้ือขา้วสาร

บรรจุถุง ของลูกคา้ศูนยก์ารคา้เทสโก ้โลตสั เขตยานนาวา ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศท่ีต่างกนั 

จะพิจารณาเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงท่ีไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

     3.2 ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529, หนา้312-316) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาเป็นตวั
แปรท่ีส าคัญต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารของผู ้รับสาร โดยเช่ือว่าการศึกษานั้ นท าให้มี
พฤติกรรมแตกต่างกนัออกไป โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีความสนใจในเร่ืองท่ีมีเหตุผลสนบัสนุน 
ทั้งน้ีเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

   3.3 ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2541, หนา้ 105-109) ไดก้ล่าววา่ รายไดข้องคนยอ่มเป็น

เคร่ืองก าหนดความตอ้งการตลอดจนความคิดเห็นของคนเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ 

4. ผลการทดสอบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้ว

สายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และ

ดา้นราคา มีผลกระทบต่อกบัพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค ์

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Beta เป็นบวก ระดบัความสัมพนัธ์

ค่อนข้างน้อย และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ด้านราคา มีค่า Beta เป็นบวก ระดับ

ความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ถ้าปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ เปล่ียนแปลงไปหน่ึงหน่วย จะท าให้พฤติกรรมการบริโภค

เปล่ียนไป 0.238 หน่วย และ ถา้ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นราคา เปล่ียนแปลงไปหน่ึงหน่วย 

จะท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไป 0.32 หน่วย 

   เน่ืองจากถา้ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีดีจะมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช (2541: 320 – 331) กล่าววา่ การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัประการ
หน่ึงของการส่ือสารการตลาดซ่ึงใช้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยการส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือส่ือขอ้ความให้
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ผูบ้ริโภครับรู้ และเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ เพื่อด าเนินการตอบสนองให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์และกิจกรรมของผูบ้ริโภคเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิในจงัหวดั

นครสวรรค ์ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในประเด็นต่อไปน้ี 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงความสะอาด และปลอดภยั โดยตอ้งมีการ

ควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภค 

และรักษาความมัน่คงและเพิ่มภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตราสินคา้ 

 2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรจะมีการผลิตขา้วสารจ าหน่ายในหลายระดบัราคาตามความ

เหมาะสมกบัตลาด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภค 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ดงันั้น

ผูป้ระกอบการตอ้งกระจายสินคา้ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อให้สามารถเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง และเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ 

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีการจดัโปรแกรมการส่งเสริมตลาด เช่น 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ หรือจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุน้การซ้ือ 

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดันครสวรรค ์เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากบัภาคอ่ืนๆ หรือเมืองใหญ่ เน่ืองจากประชากรในแต่

ละพื้นท่ีมีการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั เพื่อท่ีจะไดท้ราบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนๆดว้ย 

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปปรับปรุงพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไป  
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 Factors Affecting to Goods Purchasing Decision via Social Media (Instagram) of 
People in Bangkok 

 
วภิาวรรณ มโนปราโมทย์ 

 
 

บทคัดย่อ 
 

company and have average monthly income between 20,001 – 30,000 Baths.  Most of 
them buy clothes on In การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ ความ
ไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรตน้คือ ทศันคติ 
ความไวว้างใจ และส่วนประสมการตลาด ตวัแปรตามคือการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) กลุ่มตวัอยา่งคือประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป จ านวน 400 
คน โดยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม 
เพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regressions)  

ผลการศึกษาพบวา่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 23-
30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อ
เดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผา่น
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่น
อินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 500-1,000 บาท ปัจจยัดา้นทศันคติ 
ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ค าส าคัญ: ทศันคติ ความไวว้างใจ ส่วนประสมทางการตลาด การตดัสินใจซ้ือ อินสตาแกรม 
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Abstract  
The purposes of this research are to study factors affecting to goods purchasing decision 

via social media (Instagram) of people in Bangkok in order to study attitude, trust, and marketing 
mix of people in Bangkok. The independent variables are attitude, trust, and marketing mix. The 
dependent variable is goods purchasing decision via social media (Instagram).  The sample 
consisted of 400 people in Bangkok who’re more than 23 years old. The multi-stage sampling 
method is used to collect data via questionnaire.  The statistical analysis methods are percentage, 
mean, standard deviation, and multiple regressions.  The results show that most of the 
respondents are female, age between 23 – 30 years old.  Their highest education is bachelor 
degree.  Most of them are employees of private stagram.  The frequency of goods purchasing is 
once a month and the average price is between 500 – 1,000 baths.  The overall of mean of 
attitude, trust, and marketing mix level is at high level.  The hypothesis testing results found that 
attitude, trust, and marketing mix have effect to goods purchasing decision via social media 
(Instagram) at the statistical significant level of 0.05.  
Keywords: Attitude, Trust, Marketing Mix, Purchasing Decision, Instagram 
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บทน า 
 สังคมปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวฒัน์ กล่าวคือ สังคมท่ีไร้พรมแดน มนุษย์

สามารถติดต่อส่ือสารกนัอยา่งสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน การน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการท า
ธุรกิจการคา้ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่ง
กวา้งขวาง เน่ืองจากมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเป็นการท าการคา้ท่ีไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลางอีกทั้งยงั
เป็นการท าการค้าท่ีไร้พรมแดน ไม่มีขีดจ ากัดของเวลาและสถานท่ี ท าให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงและรวดเร็ว  

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) นบัวา่เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ระบบการคา้ในปัจจุบนัมีการน า Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook, Twitter, Instagram และ Line เขา้มาช่วยเพิ่มช่องทางการขาย เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีสามารถ
เขา้ถึงคนจ านวนมากไดง่้ายและรวดเร็ว นทางธุรกิจดว้ยความท่ีสังคมออนไลน์เขา้ถึงกลุ่มมลูกคา้
เป้าหมายไดร้วดเร็วและเป็นช่องทางท่ีสามารถส่ือสารกนัได ้ 24 ชัว่โมง จึงท าให้ร้านคา้ใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ในการโปรโมทตนเอง โปรโมทสินคา้ รวมถึงใชเ้ป็นช่องทางการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้หรือพดูคุยตอบขอ้ซกัถามถึงสินคา้และบริการ  
 อินสตาแกรม (Instagram) เป็นโซเชียลมีเดียท่ีใชใ้นการแชร์รูปและไดรั้บความนิยมอยา่ง
ต่อเน่ืองในแต่ละปี ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านอินสตาแกรมในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะ
เห็นได้จากสถิติของ Zocial Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีพฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และจดัอนัดับ 
Social Network ต่างๆ เผยว่ามีจ  านวนผูใ้ชง้านอินสตาแกรมเพิ่มมากข้ึนถึง 546.52% จากท่ีเคยมี
จ านวนผูใ้ชง้านเพียง 240,000 ราย ตอนน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 1,551,649 รายในปี 2556 (Zocial Inc., 2556)  
ดงันั้นอินสตาแกรมจึงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ประเภทหน่ึงท่ีร้านคา้ต่างๆเลือกใชเ้ป็นช่องทางในการ
ขายสินคา้และติดต่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้  และจากการท่ีมีร้านคา้จ านวนมากเกิดข้ึนบนอินสตาแก
รมจากการส ารวจของ ZocialRank ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ท่ีรวมรวมขอ้มูลการใช้งานโซเชียลมีเดียของ
เมืองไทย พบวา่โดยตั้งแต่เดือนม.ค. – มิ.ย. 2556 มีการเพิ่มข้ึนของร้านคา้บนอินสตาแกรมมากกว่า 
145% โดยท่ีในคร่ึงปีแรกของปี 2556 มีจ านวนร้านคา้มากกวา่ 35,414 ร้าน ส่วนในคร่ึงปีหลงัของปี 
2556  มีจ  านวนร้านคา้เพิ่มข้ึน 66,559 ร้าน คิดเป็นการเจริญเติบโตร้อยละ 88  ในคร่ึงปีแรกของปี 
2557 มีจ  านวนร้านคา้เพิ่มสูงข้ึนอีกเป็นจ านวน 163,271 ร้าน (ZocialRank, 2556) จากสถิติดงักล่าว
การแข่งขนัย่อมเกิดข้ึนจากการท่ีมีร้านคา้จ านวนมากจึงหนีไม่พน้การเปรียบเทียบ ไม่วา่จะเป็นใน
เร่ืองของราคา คุณภาพ หรือแมก้ระทั้งพฤติกรรมของผูค้า้ ดงันั้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้
จึงเป็นเร่ืองส าคญั เพื่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าและบอกต่อ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจากเล็งเห็น
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ถึงความส าคัญในการศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้บนอินสตาแกรมน าขอ้มูลไปปรับปรุงคุณภาพ
และวางแผนกลยทุธ์ในการท าธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป    
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาทศันคติของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคม
ออนไลน ์(อินสตาแกรม)  
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัด้านความไวว้างใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)  
3. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่วมประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคม
ออนไลน ์(อินสตาแกรม)  
4. เพื่อศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)  
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย 
       ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม 
(Independent Variables)                (Dependent Variables) 
    
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ทศันคติ 

ความไวว้างใจ 
 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์  
(อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจัิย  
1. ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
2. ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
3. ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตา

แกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัทศันคติ 

Schiffman and Kanuk (2000, p. 200) ใหค้วามหมายวา่ทศันคติเป็นการโนม้เอียงท่ีไดรั้บผล
มาจากการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงๆหน่ึง และได้
ก าหนดองคป์ระกอบทศันคติไว ้3 ส่วน ดงัน้ี  

1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) คือ ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ 
(Perception) ความเช่ือ (Beliefs) ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงในส่วนของความรู้และ
การรับรู้เกิดจากการไดรั้บประสบการณ์รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากขอ้มูลหลายแหล่ง และความรู้น้ี
จะมีผลต่อไปยงัความเช่ือ (Beliefs)  

2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) จะเป็นตวัท่ีสะทอ้นอารมณ์ (Emotion) และ 
ความรู้สึก (Feeling) ของแต่ละบุคคลต่อความคิดหรือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น เร่ืองของความชอบและ 
อารมณ์ต่อส่ิงเหล่านั้น  

3. ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing) คือแนวโนม้ของ
การกระท าท่ีจะแสดงออกหรือความโน้มเอียงท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์จากทศันะท่ีมาจากองค์ประกอบ
ของทศันคติ  
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัความไว้วางใจ 

มีนา อ่องบางนอ้ย (2553: 34) กล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจ คือ ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดอนัเกิด
จากการติดต่อระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ ลูกคา้ท่ีเกิดความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดจะเกิดความไวว้างใจ
ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกมัน่ใจต่อสินคา้หรือบริการ ความไวว้างใจกลายเป็นตวัวดัทางสัมพนัธภาพท่ี
สามารถจบัตอ้งยากระหวา่งองคก์ารกบัลูกคา้ 

การสร้างความไวว้างใจคือการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของนกัการตลาดหรือผูข้าย ซ่ึง Rogen-Millar and Millar (2009) ช้ีแจงวา่การสร้างความไวว้างใจ 
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หรือ Trust ประกอบไปดว้ยตวัอกัษร 5 ตวันัน่ คือ T R U S T ซ่ึงหมายถึงปัจจยั 5 อยา่งท่ีจะช่วยใน
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นและย ัง่ยนืกบัลูกคา้  

T = Truth ความจริง: เร่ืองท่ีลูกคา้ไม่สามารถยอมรับได ้คือการโกหก และการโกหกยงั
เป็นส่ิงท่ีจะไปท าลายความไวว้างใจของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการซ่ึง
ความซ่ือสัตยจ์ะท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีและเน่ินนาน  

R = Reliability ความน่าเช่ือถือ: ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนเม่ือเราสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ทุกๆคร้ังท่ีผูใ้หบ้ริการติดตามผลหลงัการขาย ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความไวว้างใจ  

U = Understanding ความเขา้ใจ: เม่ือผูใ้ห้บริการสามารถท าความเขา้จ าถึงความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้ และใชค้  าถามท่ีแสดงให้ลูกคา้เห็นถึงความสนใจ นั้นหมายถึงเราไดท้  าให้เกิดความ
ไวว้างใจข้ึนในทางธุรกิจ 

S = Service การบริการ: การบริการลูกคา้ท่ีเป็นรายบุคคล เป็นวิธีการสร้างความไวว้างใจท่ี
ดีท่ีสุด 

T = Take your time การให้เวลา: ทุกปัจจยัท่ีกล่าวในขา้งตน้ ไม่สามรถใชเ้วลาเพียงนิด
เดียวในการสร้างข้ึน ผูใ้หบ้ริการจ าเป็นจะตอ้งหมัน่ติดตามผล หมัน่เขา้หาลูกคา้โดยการไปพบ ช่วย
แกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน และส่งสินคา้ตรงเวลา กล่าวค าขอบคุณต่อลูกคา้อยา่งเสมอๆ 

 T R U S T ทั้ง 5 ตวัอกัษรน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อผูท้  างานดา้นบริการลูกคา้ท่ีจ  าเป็น
จะตอ้งจดจ าให้ไดข้ึ้นใจและยึดเป็นหลกัธรรมประจ าใจ ประจ ากาย เพื่อน าไปปฏิบติั เพื่อท่ีจะ
สามารถกา้วไปใหถึ้งเป้าหมายได ้ซ่ึงก็คือการพิชิตใจของลูกคา้อยา่งยาวนานและย ัง่ยนื 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26 กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า คือ ส่ิงเร้าทาง
การตลาดท่ีท าใหเ้กิดขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ส่ิงท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ์ คือ การท่ีผูบ้ริโภคเกิด
การรับรู้ถึงคุณภาพและความใหม่ของตวัผลิตภณัฑ์ หากผลิตภณัฑ์ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและยากท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือในฐานะท่ีเป็นนกัการตลาด ควรจะแนะน าทางเลือกส าหรับผูบ้ริโภคโดยทางเลือกนั้น
ตอ้งท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจง่ายข้ึน แต่ถา้หากส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย เพื่อท่ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็วข้ึนโดยไม่ตอ้งท าการคน้หาทางเลือกอ่ืนๆ  

2. ราคา (Price) เม่ือผูบ้ริโภคไดท้ าการประเมินตวัเลือกและท าการตดัสินใจ ราคาถึงจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ โดยทัว่ไปผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาต ่าจะเป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค นกัการ
ตลาดจึงตอ้งค านึงถึงราคาน้อย เพื่อเป็นการซ้ือท่ีก่อให้เกิดการลดตน้ทุนลงของผูบ้ริโภคหรือใช้
ลกัษณะดา้นอ่ืนๆท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ   
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3. ช่องทางการจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) นกัการตลาดจ าเป็นจะตอ้งมีการเตรียม
ผลิตภณัฑ์ไวใ้ห้พร้อมต่อการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากจะท าให้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ความ
แพร่หลายของสินคา้และง่ายท่ีจะหาซ้ือจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีจะ
น าเสนอสินคา้ก็ก่อใหเ้กิดอิทธิพลในเร่ืงของการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทุกกระบวนการของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
สามารถไดรั้บอิทธิพลจากการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคอาจจะไดรั้บข่าวสารจากนกัการตลาดท่ีจะ
ส่งไปเตือนใจให้เขาทราบว่าเขามีปัญหา และนักการตลาดสามารถแนะน าสินคา้ท่ีสามารถช่วย
แกไ้ขปัญหาได ้เม่ือไดข้่าวสารหลงัการซ้ือสามารถเป็นการยืนยนัไดว้่าการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้
นั้นถูกตอ้ง 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 219) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying 
decision process) ผูบ้ริโภคจะผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึงผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความตอ้งการและความ
จ าเป็นในสินคา้ นกัการตลาดกระตุน้ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่ายหรือการ
ส่งเสริมการตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้ 
2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา หมายถึงการเกิดความตอ้งการขั้น
ท่ีหน่ึง หลงัจากนั้นเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ งานของนกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการในขั้นน้ีก็คือ พยายามจดัข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการคา้ และแหล่งบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพทัว่ถึง 
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นท่ีสองน ามาพิจารณา
เลือกผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคือ คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น รูปร่าง 
รูปทรง การให้ประเมินความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์  ได้แก่ เร่ืองของราคาเหมาะสม 
คุณภาพและความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ น ามาเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออ่ืนๆ หน้าท่ีของนกัการ
ตลาดท่ีในขั้นน้ีคือ การสร้างความเหมาะสมในส่วนประสมดา้นต่างๆ 
4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อนัใดอนัหน่ึง หลงัจากมีการ
ประเมินผลทางการเลือกต่าง ๆ มาแลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการมากท่ีสุด 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลงัจาก
การซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของสินคา้ตรงกบัความตอ้งการจอง
ผูบ้ริโภคหรือไม่ ถา้ผูบ้ริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซ้ือซ ้ า ในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้ริโภคไม่
พอใจก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ซ้ือซ ้ าค่อนขา้งสูง 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ีคือ 
1. ประชากรท่ีใช้ศึกษาเป็นประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุตั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป เน่ืองจากเป็น
ช่วงวยัท างานและมีก าลงัในการซ้ือสินคา้ 
2. ตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้และ
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ  W.G. 
Cochran โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา 
วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้74) ขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดย
มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 400 ตวัอย่าง โดยขั้นตอนการเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเพื่อ
เลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร เป็น 6 กลุ่มการปกครองโดย
สุ่มจบัฉลากจาก 6 กลุ่มให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มเจา้พระยา กลุ่มบูรพา 
และ กลุ่มกรุงธนใต ้

 ขั้นท่ี 2 ใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดให้เลือก
เก็บตวัอย่างจากทั้ง 4 เขต ไดแ้ก่ เขตบางรัก เขตสาทร เขตลาดพร้าว เขตราษฎร์บูรณะ เขตละ 100 
ชุด เน่ืองจากเป็นเขตท่ีคิดวา่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

ขั้นท่ี 3 ใชว้ิธีการสุ่มแบบก าหนดตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูล จากผูท่ี้สมคัรใจตอบแบบสอบถามและจะเก็บขอ้มูล
กลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้
โดยระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ มิถุนายน 2557 ถึง มกราคม 2558 และ สถิติท่ีใช้ คือ การ
วเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
สรุปผลการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วง
อายรุะหวา่ง 23-30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
มีรายไดต่้อเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ือง
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แต่งกายผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบจะมีความถ่ีในการ
ซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 500-1,000 บาท ปัจจยั
ดา้นทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบัความสาคญัมาก ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ โดยรวมอยู่ในระดบั
ความสาคญัมาก ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจยัด้านการ
ตดัสินใจซ้ือผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สรุปได้ว่า กรอบแนวความคิดเป็นไปตามแนวความคิดเห็น ท่ีสรุปได้ว่า ทศันคติ ความ
ไวว้างใจ และ ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่1: แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอสิระ ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig 
ทศันคติ 

ความไวว้างใจ 
ส่วนประสมทางการตลาด 

.387 

.205 

.446 

.356 

.232 

.362 

8.874 
5.839 
9.474 

.000 

.000 

.000 

   Adjust R2 = .542, F = 234.443, p < 0.05 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความ
ไวว้างใจและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ 
ปัจจยัด้านความไวว้างใจและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ี 0.000 
เม่ือพิจารณาน ้ าหนักของผลกระทบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตา แกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด (Beta = .362) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 
ของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัด้านทศันคติ (Beta = .356) มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ ((อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ตามดว้ย ปัจจัยดา้นความไวว้างใจ (Beta = .232) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครตามล าดบั เม่ือวิเคราะ
ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด  (Adjust R Square =.542) พบว่า ทศันคติ ความไวว้างใจ และส่วน
ประสมทางการตลาด ส่งผลต่อตวัแปรตามคือ คือ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (Social 
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Media) อินสตาแกรม 54.2% ส่วนท่ีเหลืออีก 45.8% มาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีมีตวั
แปรอิสระอ่ืนๆท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแนวคิดน้ีมีความเหมาะสมมากกวา่ 

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัด้านความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร และ
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอสรุปการอภิปรายผล ดงัน้ี 

ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์                    
(อินสตาแกรม) จากการศึกษาพบวา่ ดา้นทศันคติ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการซ้ือสินคา้
ผ่านอินสตาแกรมมีความง่ายไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน และจากการตอบแบบสอบถาม ขอ้ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือการซ้ือสินค้าผ่านอินสตาแกรมมีความสะดวก
เน่ืองจากสามารถซ้ือได ้ 24 ชัว่โมง ซ่ึงทั้งสองขอ้ท่ีกล่าวมาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัขององัคณา กุล
เสวต (2552) จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัต่อทศันคติท่ีมีต่อการยอมรับบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาลูกคา้รายบุคคล ธนาคารกรุงเทพ(มหาชน) จ ากดั และพบวา่ (1) ความคาดหวงัในการใช้
งานอยา่งง่ายของบริการธนาคารอินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย การสามารถเรียนรู้การใชง้านไดอ้ยา่ง
ง่ายและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และ (2) ความคาดหวงัประโยชน์จากการใช้งานบริการ
ธนาคารอินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย สามารถท าธุรกรรมไดร้วดเร็วกว่าช่องทางอ่ืนๆ สามารถใช้
บริการโดยไม่จ  าากัดสถานท่ีและเวลา ส่วนในด้านความไวว้างใจ จากขอ้เสนอแนะและความ
คิดเห็นเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีว่าผูข้ายสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ี
ถูกตอ้งตามค าบรรยายสินค้าใตรู้ปท่ีได้แจง้ต่อลูกคา้ และจากจากการตอบแบบสอบถาม ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ผูข้ายสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกุลเชษฐ วฒันผล (2556) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองความไวว้างใจต่อการซ้ือ
ประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชย ์ของผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม และพบวา่ความคิดเห็น
ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัดา้นความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิต
ธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากโดยให้ความส าคญั
มากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดท่ีครบถว้น และในดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ได้รับสินค้าตรงกับในรูปท่ีเห็นในอินสตาแกรม ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถามวา่ ในบางคร้ังรูปถ่ายของสินคา้เห็น
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ในอินสตาแกรม ดูแล้วเกินจริงกว่าสินคา้ท่ีไดรั้บ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความคาดหวงัของผูซ้ื้อและ
อาจท าให้ไม่เกิดการตัดสินใจซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป อ่ืนๆเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีทางผูต้อบ
แบบสอบถามไดท้  าการแนะน ามา ดงัน้ี จ  านวนคนติดตามมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แต่ในทาง
ตรงกนัขา้งยอด Like ไม่ส่งผลใดๆต่อการตดัสินใจ และทางร้านควรมี Line ID เพื่อเป็นอีกช่องทาง
หน่ึงส าหรับการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามแนะน าว่า
การรีววิจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้  
 จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาดา้นทศันคติ ดา้นความไวว้างใจและดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
สามารถอธิบายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี ในดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคม
ออนไลน ์(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้น
ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ส่ิงท่ีประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีทศันคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ผา่นอินสตา   
แกรมมีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได ้ 24 ชัว่โมง การเล่นอินสตาแกรมเป็นประจ าส่งผลให้
รู้สึกว่าการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเป็นเร่ืองง่าย และขั้นตอนการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมี
ความง่ายไม่ยุง่ยากหลายขั้นตอน ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gibson (2000: 102) ท่ีว่า
ทศันคติ คือ ส่ิงท่ีตดัสินพฤติกรรม หรือ ก็หมายถึงทศันคติจะส่งต่อการตดัสินใจ ความรู้สึกในเชิง
บวกหรือลบ เป็นสภาวะของของจิตใจท่ีพร้อมจะส่งผลไปยงัการตอบสนองของบุคคลนั้นๆต่อ
บุคคล ต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์ โดยทัศนคติน้ีสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บงกช รัตนปรีดากุล และ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ท าการศึกษาเร่ือง 
อิทธิพลของทศันคติและบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์
ของผูบ้ริโภควยัท างาน ท่ีพบว่าทศันคติและบรรทดัฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท างานตอนตน้  ซ่ึงตามการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุป
ผลไดว้า่ทศันคติจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

ต่อมาดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตา
แกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ส่ิงท่ีประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีความไวว้างใจมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ผา่นอินสตาแกรม
มีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัตลอดเวลา สินคา้ท่ีขายผา่นอินสตาแกรมมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้
ลงประกาศจริง และสินคา้ท่ีขายผ่านอินสตาแกรมมีราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไปซ่ึงมีความไวว้างใจ
เท่ากบัการท่ีผูข้ายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีประสิทธิภาพในการจดัส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
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ผลดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rogen-Millar and Millar (2009) ท่ีอธิบายวา่ การสร้างความ
ไวว้างใจคือการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของนกัการตลาด
หรือผูข้าย ซ่ึงประดว้ย 5 ปัจจยั  ไดแ้ก่ การบอกความจริง ความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการซ่ึง
ความซ่ือสัตยจ์ะท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีและเน่ินนาน  ความเช่ือใจ ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนเม่ือ
เราสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ความเขา้ใจเม่ือผูใ้ห้บริการสามารถท าความเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการของลูกคา้ได้ และใช้ค  าถามหรือให้ขอ้มูลท่ีแสดงให้ลูกคา้เห็นถึงความสนใจหรือ
สามารถสร้างความสนใจแก่ลูกคา้ได ้นั้นหมายถึงเราไดท้  าให้เกิดความไวว้างใจข้ึนในทางธุรกิจ  
การบริการลูกคา้ท่ีเป็นรายบุคคล เป็นวธีิการสร้างความไวว้างใจท่ีดีท่ีสุด และสุดทา้ยคือการให้เวลา 
ทุกปัจจยัท่ีกล่าวในขา้งตน้ ไม่สามารถใช้เวลาเพียงนิดเดียวในการสร้างข้ึน ผูใ้ห้บริการจ าเป็น
จะตอ้งหมัน่ติดตามผล หมัน่เขา้หาลูกคา้โดยการไปพบ ช่วยแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน และส่งสินคา้
ตรงเวลา และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลเชษฐ วฒันผล (2556) ท าการศึกษาเร่ือง ความ
ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชย ์ของผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม จาก
ผลการศึกษาพบว่า ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นมีความ
ไวว้างใจในองค์กร นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจต่อการซ้ือ
ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณ โดยให้ความส าคญัในดา้นความพอใจใน
การดูแลเอาใจใส่ในประกนัของธนาคารไทยพาณิชยอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ซ่ึงตามการศึกษาคร้ัง
น้ี สามารถสรุปผลไดว้า่ความไวว้างใจจะมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) 

ต่อมาด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลในเชิงบวกมากท่ีสุดต่อประชากรในกรุงเทพมหานครในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) เป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถเลือกดู
สินคา้ทางอินสตาแกรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง รองลงมาคือ ประหยดัเวลาในการเดินทาง และมีการ
บริการจดัส่งหลายวิธี เช่น จดัส่งธรรมดา จดัส่งแบบด่วนพิเศษ ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) อธิบายไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวั
แปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษัทใช้เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ค าถามพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลใน
เชิงบวกมากท่ีสุดต่อประชากรในกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) จะเป็นในเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่าย อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, หนา้ 26) ได้
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อธิบายถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายไวว้า่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นนกัการ
ตลาดจ าเป็นจะตอ้งมีการเตรียมผลิตภณัฑไ์วใ้หพ้ร้อมต่อการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากจะท าให้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ มไหศวรรย  ์ มหัทธนาภิวฒัน์ (2554) 
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าขา้วกลอ้ง
งอกของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ปัจจยัมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกขั้นตอน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ทางธุรกจิ 
 จากการศึกษาเร่ือง เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัเห็นวา่ ธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการขาย
สินคา้ผา่นสังคมออนไลน์สามารถน าผลการศึกษาน้ี ไปใชไ้ดด้งัน้ี 

จากผลการศึกษา ดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบว่า  ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้ผา่น
สังคมออนไลน์สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปท าการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อด าเนินการทาง
การตลาดต่อไป เช่น การน าขอ้มูลไปท าการส่งเสริมการขายหรือการตั้งราคาให้เหมาะสมเพื่อท่ีจะ
ท าใหเ้กิดยอดขายท่ีเพิ่มมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีส าหรับผูท่ี้ก าลงัคิดท่ีจะท าธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้
ผา่นสังคมออนไลน์สามารถน าขอ้มูลขา้งตน้ไปประกอบการพิจารณาเลือกประเภทสินคา้ท่ีจะน ามา
ขายให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงพิจารณาถึงราคาท่ีจะท าให้สินคา้สามารถขายได ้
หรืออาจจะน าไปใชเ้พื่อวางแผนพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต 

จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติพบว่า ทศันคติของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมีการสร้างการรับรู้ของผูซ้ื้อ
ให้เกิดทศันคติในเชิงบวกต่อธุรกิจของตนเอง ทศันคติในเชิงบวกสามารถสร้างได้โดยการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี เช่น การบริการท่ีดี ความซ่ือสัตยท่ี์มีต่อลูกคา้ และความเต็มใจท่ีจะให้บริการ ส่ิง
เหล่าน้ีจะส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค และนอกจากน้ีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได ้ 24 ชัว่โมง ดงันั้นใน
การสร้างทศันคติเชิงบวกของผูซ้ื้อให้เพิ่มมากข้ึนผูข้ายควรมีการตอบขอ้สงสัยหรือขอ้ค าถามจากผู ้
ซ้ืออย่างรวดเร็วเน่ืองจากสาเหตุท่ีผูซ้ื้อเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเพราะความสะดวก และ
รวดเร็วทนัใจไม่มีเวลาจ ากดั 

จากผลการศึกษาดา้นความไวว้างใจพบว่าประชากรมีความไวว้างใจท่ีอยู่ในเชิงบวกมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา 
ดังนั้ นผู ้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับการอัพเดทข้อมูลอย่างสม ่ าเสมอ ข้อมูลท่ี
ผูป้ระกอบการท าการปรับปรุงอยู่เสมอจะท าให้ผูซ้ื้อรู้สึกสะดวกสบายในการค้นหาขอ้มูล และ
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ขอ้มูลท่ีทางผูป้ระการท าการอพัเดทอยูเ่สมอนอกจากจะจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแลว้ยงัช่วย
สร้างภาพลกัษณืท่ีดีให้แก่ตวัธุรกิจเองดว้ยเน่ืองจากจะท าให้ผูซ้ื้อเห็นวา่ผูป้ระกอบการนั้นให้ความ
สนใจต่อผูซ้ื้อและมีความตอ้งการท่ีจะขายสินคา้อยา่งแทจ้ริง 

จากผลการศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ในเร่ืองของการท่ีสามารถเลือกดูสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ประหยดัเวลาในการเดินทาง และมีการ
บริการจัดส่งหลายวิธี  ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่าน้ีคือปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบัดา้นน้ีมากเป็นพิเศษ เช่นการอพัเดทสินคา้หรือ
การตอบค าถามของลูกคา้ให้รวดเร็ว การจดัส่งท่ีตรงเวลา เป็นตน้ และจากผลการศึกษาพบว่าส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดังนั้นนอกจากการพฒันาในเร่ืองของช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายแล้ว ปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีเป็นองค์ประกอบของส่วยประสมทางการตลาดก็มี
ความส าคญัไม่แพก้ัน  ดังนั้น ผูป้ระกอบการและนักการตลาดควรเห็นถึงความส าคญัข้อน้ีด้วย
เช่นกนั 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป    
เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นการซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) หรือ
ปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวจิยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1. เลือกกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่นการเลือกศึกษา
ประชากรในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อจะไดเ้ห็นวา่ผลการศึกษาเป็นอยา่งไร เหมือนหรือมีความแตกต่างกนั
อยา่งไร 
 2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา เพื่อให้งานวิจยั
กวา้งขวางและสมบูรณ์มากข้ึน  
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ความสุขในการท างานของพนักงาน: กรณศึีกษา โรงงานผลติเส้ือผ้าส าเร็จรูป 
The Work Happiness of Workforce: A Case Study of Garment Factory 

 

นันทนัช ใจเกรียงไกร 
อธิวฒัน์ เจ่ียววิรรธน์กุล 
อุทยัทพิย์ เจ่ียววิรรธน์กุล 
พรธิดา วเิศษศิลปานนท์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา
โรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยใช้กรอบแนวคิดความสุขในการท างานของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเองจาก
พนกังานระดบัปฏิบติัการในสายการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป จ านวน 222 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากหวัหนา้งานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรจ านวน 10 คน สถิติท่ีใชใ้นการ
วิจยัส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา  ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสและ ปัจจยัด้านระดับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ส าหรับผลการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานพบวา่ ปัจจยัดา้น
รายไดเ้ป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้พนกังานมีความสุขในการท างาน องคก์รมีนโยบายส่งเสริมความสุข
ในการท างานตามแนวคิดของ สสส.ซ่ึงความสุขในการท างานท าให้องคก์รมีผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน อตัรา
การลาออกลดลง พนกังานมีการพฒันาตนเองทั้งในดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติในการท างาน 
โดยปัจจยัท่ีท าใหก้ารด าเนินนโยบายส าเร็จคือ ความสามคัคี และความเสียสละ 

ค าส าคัญ: องคก์รแห่งความสุข  ความสุขในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร   
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Abstract 
The purpose of this study was to study the work happiness of workforce in a garment 

factory according to the concept of happy workplace assigned by Thai Health Promotion 
Foundation (THPF). The sample of 222 workforce in the line of clothing production and 10 
administrators in the line of personnel development were taken. Self-answer questionnaires and 
depth interviews were used as the instrument for data collection. The statistical techniques 
employed in analysis of quantitative data were descriptive analysis and one way ANOVA. The 
content analysis was employed in the qualitative research. The results were as follows: 
1. The difference of  personal factors about marital status and the level of organizational related 
differently to the whole work happiness and each factor happiness at 0.05 statistically significant 
level. 
2. The difference of personal factors about ages, the level of education, working periods and 
incomes had no effect on workforce happiness. 
3. According to the administrator interview in the qualitative research found that the workforce’s 
income was the important factor related to workforce happiness. The organization had the policy 
to support the workforce happiness as the concept of Thai Health Promotion Foundation 
(THPF).The consequences were: the increase of the products, the decrease of workforce 
resignation and the competent workforce both in behavior development and working 
development. The factors brought the success to the organization were unity and generosity. 
Keywords : Happy Workplace Work  Happiness  Organizational Commitment 
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บทน า 
ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) มีแนวคิดในการสร้างสถานท่ีท างานน่าอยู่ หรือการเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy 

Workplace) เพื่อใหพ้นกังานหรือบุคลากรมีความสุขในการท างาน โดยมีกรอบแนวคิดในการสร้าง

ความสุขในการท างานไว ้8 ประการ (Happy 8) คือ ความสุขดา้นสุขภาพดี (Happy Body), น ้ าใจดี 

(Happy Heart), สังคมดี (Happy Society), ผอ่นคลายดี (Happy Relax), ใฝ่รู้ดี (Happy Brain), จิต

วิญญาณดี (Happy Soul), สุขภาพเงินดี (Happy Money) และครอบครัวดี (Happy Family) ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีเป็นความสุขท่ีครอบคลุมสุขภาวะแบบองคร์วมท่ีครบทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และ

ปัญญา  

จากการศึกษาท่ีผา่นมา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานประกอบดว้ยหลายปัจจยั เช่น 

ความผกูพนัต่อองคก์ร ดงัท่ี Kanter (1968 อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษ์ เทพสมบติั และคณะ, 2554) ให้

ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรว่า คือความเต็มใจของบุคคลท่ียินดีจะทุ่มเทก าลงักายเพื่อ

ท างานใหก้บัองคก์รและมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ซ่ึงความเต็มใจ ความยินดีน้ีเป็นการแสดงออก

ถึงอารมณ์ทางบวกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความสุขนัน่เอง นอกจากน้ี ความผกูพนัต่อองคก์รสามารถ

เป็นตวัท านายอตัราเขา้ – ออกจากงานของสมาชิกในองค์กรได้ดีและยงัเป็นแรงผลกัดนัให้

ผูป้ฏิบติังานในองคก์รท างานไดดี้กวา่ผูไ้ม่มีความผกูพนัต่อองคก์ร อนัเน่ืองมาจากการท่ีสมาชิกรู้สึก

มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของในองคก์รและมีส่วนเสริมสร้างประสิทธิผลขององคก์ร (Buchanan ,1974 อา้ง

ถึงใน พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2554) 

ในธุรกิจอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีท ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศอยา่ง

มากมายและมีการจา้งงานสูงเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยแรงงานคน

เป็นหลกั  และในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเปิดตลาดกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท า

ใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน จึงอาจส่งผลกระทบในเร่ืองขาดแคลนแรงงานได ้ ผูบ้ริหารจึงควรหา

แนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการท างานเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยูก่บั

องค์กรของตนต่อไป ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ

พนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงจะไดป้ระโยชน์ ในการน าปัจจยันั้นไปเป็นแนวทางใน

การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนท างานให้มีสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ความผูกพนัต่อองค์กร และความสุขในการท างานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการในสายการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ในโรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างความสุขในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

สายการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และความผกูพนัต่อองคก์ร  

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

1. แนวคิดเกีย่วกบัความสุขในการท างาน  

แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ไดน้ าเสนอแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประกอบดว้ย
ความสุข 8 ประการ ไดแ้ก่  
 1) Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนกังานใหแ้ขง็แกร่งทั้งกายและจิตใจ  
 2) Happy Heart : กระตุน้ใหเ้กิดความเอ้ืออาทรต่อกนัและกนั  
 3) Happy Society : สนบัสนุนใหเ้อ้ือเฟ้ือต่อชุมชนในสถานท่ีท างานและท่ีพกัอาศยั  
 4) Happy Relax : ใหพ้นกังานไดผ้อ่นคลายจากความเครียดในงานดว้ยกิจกรรมบนัเทิง  
 5) Happy Brain : ส่งเสริมใหห้าความรู้พฒันาตนเองตลอดเวลา  
 6) Happy Soul : ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ใหมี้ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  
 7) Happy Money : สนบัสนุนใหบ้ริหารการใชจ่้ายของตนเองและมีการออม  
 8) Happy Family : ส่งเสริมใหพ้นกังานสร้างครอบครัวท่ีเขม้แขง็และอบอุ่น 

ความสุขทั้ง 8 ประการ จะก่อให้เกิดสุขภาวะท่ีดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา 

องคก์รสามารถน ามาประยุกตใ์ชโ้ดยการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพการท างานการมีความสุข

ในท่ีท างานจะท าให้พนกังานมีความสุข รู้สึกวา่ตนเองเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าส าคญัต่อองค์กร มี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงใจในการท างานมากยิง่ข้ึน และรู้จกับ าเพญ็ประโยชน์ 

องค์กรเองก็จะมีบุคลากรท่ีกระตือรือร้น เต็มเป่ียมไปด้วยพลังแห่งความคิดและเพิ่มผลการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงความสุขในการท างานนั้นส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก เกิดบรรยากาศในการท างานท่ีดี 

ผลกัดนัประสิทธิภาพการผลิตให้สูงข้ึน ลดปัญหาการขาดงาน ลดอตัราการลาออก ท าให้ประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนกังานใหม่ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานให้

ดีข้ึน เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร และส่งผลต่อสังคมรอบขา้งให้เกิดความสุขดว้ย 

(แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน, 2552) 
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2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
Steers และ Porter (1979 อา้งถึงใน เจริญ วอ่งประชานุกูล, 2548) ไดส้รุปความผกูพนัต่อ

องคก์รเป็น 2 แนวคิดคือ (1) ความผกูพนัดา้นทศันคติ (Attitude Commitment) เป็นการท่ีบุคคลรู้สึก
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรมีความผูกพนัในฐานะเป็นสมาชิกขององค์กร มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัองค์กร มีค่านิยมและเป้าหมายเดียวกนักบัองค์กร เต็มใจทุ่มเทท่ีจะท างานเพื่อให้
องค์กรประสบผลส าเร็จไปสู่เป้าหมาย และ (2) ความผูกพนัด้านพฤติกรรม  (Behavioral 
Commitment) เป็นความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองจากปัจจยั
ต่างๆ ท่ีบุคคลได้รับจากองค์กร เช่น การได้รับการเคารพนับถือในฐานะผูอ้าวุโส การได้รับ
ค่าตอบแทนสูงจึงมีความผูกพนัต่อองค์กรโดยไม่ต้องการเสียผลประโยชน์อนัพึงจะได้รับจาก
องค์กร นอกจากน้ี Porter และคณะ (1974) ไดก้ล่าวว่า องค์ประกอบของความผกูพนัต่อองค์กร 
ประกอบดว้ย 

1) การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึง การท่ีบุคคลมีทศันคติไปในทิศ
ทางบวกต่อองคก์ร มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจา้ของเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ตลอดจนมีค่านิยมท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกบับุคคลอ่ืนๆ ในองคก์ร 

2) ความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีบุคคลนั้นเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
แรงกายแรงใจ ท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรนั้นประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

3) ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร หมายถึง การท่ีบุคคลนั้นมีความ
จงรักภกัดีและมีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ไม่ตอ้งการลาออกจากองคก์รเพื่อไปท่ีอ่ืน 
ถึงแมว้า่จะมีลกัษณะงานเดียวกนัและไดค้่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ก็ตาม 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณคร้ังน้ี เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการใน

สายการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ของโรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีมีนโยบายส่งเสริมความสุขในการ

ท างานตามแนวคิดของสสส.  ท่ีครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา  ซ่ึงเป็นความสุข

ในการท างานท่ีย ัง่ยืน  นอกจากน้ียงัเป็นองคก์รตน้แบบของการขบัเคล่ือนงานองคก์รสุขภาวะของ

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่มไทย จึงท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาโรงงานแห่งน้ี  โดยการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิจยั

แบบผสานวิธี (Mixed – method research) คือ มีศึกษาวิจยัทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการ

สุ่มตวัอย่างจากบญัชีรายช่ือพนักงานในแผนกต่างๆ ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตรตาม
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สูตรของยามาเน่  (Yamane, 1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 217  คน และเพื่อป้องกนักรณีการได้

ขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ จึงเพิ่มจ านวนเป็น 15% จากกลุ่มตวัอยา่ง 217  คน เป็น 250  คน  และผูว้ิจยัได้

แบบสอบถามคืนมาจ านวน 222 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเชิงคุณภาพคือ หวัหนา้งานท่ีมี

บทบาทหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากร จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  

  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลทัว่ไป ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม

เก่ียวกับ เพศ อายุ อายุการปฏิบติังาน ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน/

สวสัดิการ 

  ส่วนท่ี 2 แบบวดัเก่ียวกบัความสุข 8 ประการ โดยผูว้ิจยัท าการขออนุญาตใชแ้บบ

ส ารวจความสุข ของ ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ (2555)  ซ่ึงเป็นแบบส ารวจความสุขดว้ยตนเอง

ของคนท างานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวคิดของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามท่ีให้เลือกตอบ มีจ านวนทั้งส้ิน 

41 ค าถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามความสุขในการท างานใน 8 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพดี (Happy 

Body), ดา้นน ้ าใจดี (Happy Heart), ดา้นสังคมดี (Happy Society), ดา้นผอ่นคลายดี (Happy Relax), 

ดา้นใฝ่รู้ดี (Happy Brain), ดา้นจิตวิญญาณดี (Happy Soul), ดา้นสุขภาพเงินดี (Happy Money) และ

ดา้นครอบครัวดี (Happy Family) โดยการแปลผลโดยใชเ้กณฑ์ของระดบัคะแนนเฉล่ีย แลว้มาคิด

เป็นคะแนนร้อยละ (คะแนนร้อยละ 0.00 – 24.99 = ไม่มีความสุขมาก, คะแนนร้อยละ 25.00 - 49.99 

= ไม่มีความสุข, คะแนนร้อยละ 50.00 – 74.99 = มีความสุข, คะแนนร้อยละ 75.00 – 100 = มี

ความสุขมาก) 

ส่วนท่ี 3 แบบวดัเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามตาม

แนวคิดของ Porter และคณะ (1974) และ Steers และ Porter (1979, อา้งถึงใน เจริญ วอ่งประชานุกูล

, 2548) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ (1) ดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร (2) 

ดา้นการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบติังาน และ (3) ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็น

สมาชิกขององคก์ร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามท่ีให้เลือกตอบ มีจ านวนทั้งส้ิน 24 

ค าถาม 

ในแบบวดัเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กร การตอบแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 1-5 

(ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ไม่เห็นดว้ย, ไม่แน่ใจ, เห็นดว้ย, เห็นดว้ยอยา่งยิง่)  
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ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เชิง

ลึกส าหรับหวัหนา้งาน เพื่อใชศึ้กษาเชิงลึกในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทางการสร้างความสุขในการ

ท างานของพนกังานในสายการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป จ านวน 6 ขอ้ค าถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐานจะทดสอบโดยใช้ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
ส าเร็จรูป  ซ่ึงก าหนดระดบัการมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้การ
วเิคราะห์เน้ือหาส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 
1) ข้อมูลทัว่ไป 

ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานระดบัปฏิบติัการในสายการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป  พบวา่ พนกังาน
มีอายตุั้งแต่ 18-57 ปี โดยมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 37.18 ปี เม่ือแบ่งตามวยัของพฒันาการผูใ้หญ่ ส่วนใหญ่
เป็นผูใ้หญ่ตอนกลางท่ีมีอายุ 35-59 ปี (ร้อยละ 63.5) ท่ีเหลือเป็นผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีมีอายุ 18-34 ปี 
(ร้อยละ 36.5) เม่ือพิจารณาสถานภาพสมรส พบวา่ พนกังานอยูใ่นสถานภาพสมรสมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 57.2) รองลงมาคือสถานภาพโสด (ร้อยละ 30.2) ส่วนระดบัการศึกษา พบว่า เกือบคร่ึงหน่ึงจบ
การศึกษาในระดบัประถมหรือต ่ากว่า (ร้อยละ 45.9) รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 25.7 และ 18.9 ตามล าดับ พนกังานมีระดบัรายไดต่้อ
เดือนเท่ากบั 10,348 บาท โดยมีรายไดใ้นช่วง 8,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด (ร้อยละ 53.2) ส่วนอายุ
การปฏิบติังานพบว่า มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 45.0) รองลงมาคืออายุงาน 5-14 ปี (ร้อยละ 
41.0) และอายงุาน 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 14.0)  

2) ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขในการท างาน 
ผลการศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังาน พบวา่ ในภาพรวมทุกดา้น พนกังาน

คร่ึงหน่ึงมีความสุขในการท างาน (ร้อยละ 49.1)  และมีความสุขในการท างานระดบัมาก ร้อยละ 
10.4  ในขณะท่ีผูท่ี้ไม่มีความสุขในการท างาน พบร้อยละ 34.2 และไม่มีความสุขในระดบัมาก ร้อย
ละ 6.3 เม่ือพิจารณาระดบัความสุขในการท างานในแต่ละด้าน พบว่า ความสุขในการท างานของ
พนกังานดา้นสุขภาพดี ดา้นผ่อนคลายดี ดา้นน ้ าใจดี ดา้นจิตวิญญาณดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นใฝ่รู้ดี 
และดา้นสุขภาพเงินดี มีความสุขในการท างานเหมือนกบัในภาพรวม ยกเวน้ความสุขในการท างาน
ดา้นสังคมดี ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่คนท่ีไม่มีความสุขในการท างาน ถึงร้อยละ 51.4 
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3) ผลการวเิคราะห์ระดับความผูกพนัต่อองค์กร 
ผลการศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานพบวา่ มีความผูกพนัต่อองคก์รโดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มากท่ีสุด (ร้อยละ 60.4)  รองลงมาคือ ผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่น
ระดบัสูง (ร้อยละ 27.9) และผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 11.7)  เม่ือพิจารณา
ความผกูพนัต่อองคก์รในแต่ละดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
ดา้นความเตม็ใจปฏิบติังาน และดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิก พบวา่ทุกดา้นมีระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์รเหมือนกบัในภาพรวม โดยส่วนใหญ่มีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปาน
กลางมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยูใ่นระดบัสูงและอยูใ่นระดบัต ่า ตามล าดบั 

4) ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อความสุขในการท างาน 
ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายุการ

ปฏิบติังาน และรายได้ ท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานพบว่า สถานภาพสมรสของพนักงานท่ี
แตกต่างกนัมีความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีสถานภาพ

โสดมีความสุขโดยรวม (X = 3.33) มากกว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส (X = 3.21) และ

สถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ (X = 3.10) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั จะมีความสุขในการท างานด้านผ่อนคลายดี 
ดา้นน ้าใจดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นใฝ่รู้ดี และดา้นสุขภาพเงินดี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 1) และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการ
ท างานใน ด้านผ่อนคลายดี ด้านน ้ าใจดี ด้านครอบครัวดี ด้านใฝ่รู้ดีและในภาพรวมทุกด้าน ตาม
สถานภาพสมรสของพนกังาน (ตารางท่ี 2) พบวา่ 

ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานดา้นผอ่นคลายดี พบวา่พนกังานท่ีโสดมีค่าเฉล่ียของ

คะแนนความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลายดี (X = 3.19) มากกวา่พนกังานท่ีสมรสแลว้ (X = 

3.02) และพนกังานท่ีเป็นหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่(X = 2.91) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 
ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานด้านน ้ าใจดี พบว่าพนักงานท่ีโสดมีค่าเฉล่ียของ

คะแนนความสุขในการท างานดา้นน ้ าใจดี (X = 3.49) มากกวา่ผูท่ี้สมรสแลว้ (X = 3.28) และผูท่ี้

เป็นหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่(X = 3.19) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานดา้นครอบครัวดีของพนกังานท่ีสมรสแลว้ พบวา่ผูท่ี้

สมรสแลว้มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นครอบครัวดี (X = 3.40) มากกวา่ผูท่ี้ท่ี

เป็นหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่   (X = 2.87) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานด้านใฝ่รู้ดีของพนักงานท่ีโสด พบว่าผูท่ี้โสดมี

ค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นใฝ่รู้ดี (X = 3.31) มากกวา่ผูท่ี้สมรสแลว้ (X = 2.98) 

และผูท่ี้เป็นหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่(X = 2.87) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงินดีของพนักงานท่ีโสด พบว่ามี

ค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงินดี (X = 3.26) มากกวา่พนกังานท่ีสมรส

แลว้ (X = 2.95) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัพบวา่ พนกังานท่ีสมรสแลว้มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงินดี มากกว่าพนกังานท่ีเป็นหมา้ย/หย่า/
แยกกนัอยู ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ ระดบัการศึกษา 
อายุการปฏิบติังาน และรายไดข้องพนกังานท่ีแตกต่างกนั พบวา่พนกังานมีความสุขในการท างาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั   
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานโดยรวม

และรายดา้น จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

ความสุขในการ
ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

องศาความ
เป็นอสิระ 

(df) 

ผลรวมก าลงั
สอง (SS) 

ค่าเฉลีย่
ก าลงัสอง 
(MS) 

F p-value 

ดา้นสุขภาพดี ระหวา่งกลุ่ม       2 0.008 0.004 0.018 0.982 
 ภายในกลุ่ม     219 50.362 0.230   
 รวม     221 50.370    
ดา้นผอ่นคลายดี ระหวา่งกลุ่ม      2 1.911 0.956 3.302 0.039* 
 ภายในกลุ่ม     219 63.379 0.289   
 รวม     221 65.290    
ดา้นน ้ าใจดี ระหวา่งกลุ่ม      2 2.572 1.286 5.705 0.004** 
 ภายในกลุ่ม     219 49.375 0.225   
 รวม     221 51.947    
ดา้นจิตวญิญาณดี ระหวา่งกลุ่ม      2 0.223 0.111 0.322 0.725 
 ภายในกลุ่ม     219 75.815 0.346   
 รวม     221 76.038    
ดา้นครอบครัวดี ระหวา่งกลุ่ม       2 3.534 1.767 3.462 0.033* 
 ภายในกลุ่ม     219 111.797 0.510   
 รวม     221 115.332    
ดา้นสงัคมดี ระหวา่งกลุ่ม       2 0.409 0.205 1.019 0.363 
 ภายในกลุ่ม     219 44.015 0.201   
 รวม     221 44.424    
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ความสุขในการ
ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

องศาความ
เป็นอสิระ 

(df) 

ผลรวมก าลงั
สอง (SS) 

ค่าเฉลีย่
ก าลงัสอง 
(MS) 

F p-value 

ดา้นใฝ่รู้ดี ระหวา่งกลุ่ม       2 6.092 3.046 9.054 0.000*** 
 ภายในกลุ่ม     219 73.673 0.336   
 รวม     221 79.764    
ดา้นสุขภาพเงินดี ระหวา่งกลุ่ม       2 8.130 4.065 8.386 0.000*** 
 ภายในกลุ่ม     219 106.149 0.485   
 รวม     221 114.278    
ภาพรวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม       2 1.291 0.646 5.967 0.003** 
 ภายในกลุ่ม     219 23.696 0.108   
 รวม     221 24.987    
       
*, **, *** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, 0.01, 0.001 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานโดยรวม
และรายดา้น จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

ความสุขในการ
ท างานรายด้าน 

ความแตกต่างระหว่าง
สถานภาพสมรส 

ค่าเฉลีย่ 
 ความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรส 

sd โสด 
n = 67 

สมรส 
n = 127 

หม้าย/หย่า/แยก 
     n = 28 

ดา้นผอ่นคลายดี โสด 3.19 .519 -  0.166*      0.278* 
 สมรส 3.02 .551      -      0.112 
 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 2.91 .523            - 
ดา้นน ้ าใจดี โสด 3.49 .399     - 0.211*       0.297* 
 สมรส 3.28 .491       -       0.086 
 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 3.19 .559            - 
ดา้นครอบครัวดี โสด 3.26 .689     - -0.143       0.235 
 สมรส 3.40 .696       -       0.378* 
 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 3.02 .851            - 
ดา้นใฝ่รู้ดี โสด 3.31 .747     -  0.332*       0.444* 
 สมรส 2.98 .449       -       0.113 
 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 2.87 .650            - 
ดา้นสุขภาพเงินดี โสด 3.26 .696     -   0.308*       0.604 
 สมรส 2.95 .700       -       0.296* 
 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 2.66 .674            - 
ภาพรวมทุกดา้น โสด 3.33 .295     -    0.127*       0.237* 

1104

DP
U



ความสุขในการ
ท างานรายด้าน 

ความแตกต่างระหว่าง
สถานภาพสมรส 

ค่าเฉลีย่ 
 ความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรส 

sd โสด 
n = 67 

สมรส 
n = 127 

หม้าย/หย่า/แยก 
     n = 28 

 สมรส 3.21 .337        -       0.110 
 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 3.10 .367             - 
       
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5) ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กรทีม่ีผลต่อความสุขในการท างาน 
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างาน

โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ในภาพรวมทุกดา้นพบวา่ พนกังานท่ี
มีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั จะมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานแตกต่างกนั โดยผูท่ี้

มีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัสูง จะมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในภาพรวมทุกดา้น (X = 

3.37) มากกวา่ผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลาง (X = 3.17) และผูท่ี้มีความผกูพนัต่อ

องคก์รในระดบัต ่า (X = 3.19) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาความสุขการ
ท างานในแต่ละดา้นพบว่า พนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์รต่างกนั จะมีความสุขในการท างาน
ด้านผ่อนคลายดี ด้านน ้ าใจดี ด้านจิตวิญญาณดี ด้านสังคมดี ด้านใฝ่รู้ดี และด้านสุขภาพเงินดี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี3) และเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขของการท างานในดา้นผอ่นคลายดี ดา้นน ้าใจดี ดา้นจิตวญิญาณดี ดา้นสังคม
ดี ดา้นใฝ่รู้ดี และดา้นสุขภาพเงินดี (ตารางท่ี 4) พบวา่  

ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานดา้นผอ่นคลายดี พบวา่พนกังานท่ีมีความผกูพนั

ต่อองค์กรในระดบัสูงมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลายดี (X = 3.17) 

มากกวา่พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลาง (X = 2.98) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   

ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานดา้นน ้ าใจดี พบวา่พนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อ

องค์กรในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นน ้ าใจดี (X = 3.52) มากกว่า

พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลาง (X = 3.28) และพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อ

องคก์รในระดบัต ่า (X = 3.13) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานด้านจิตวิญญาณดี พบว่าพนักงานท่ีมีความ

ผกูพนัต่อองค์กรในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นจิตวิญญาณดี (X = 

1105

DP
U



3.84) มากกวา่พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลาง (X = 3.51) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานดา้นสังคมดี พบวา่พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อ

องค์กรในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นสังคมดี (X = 2.87) 

มากกวา่พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัต ่า (X = 2.68) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานด้านใฝ่รู้ดี พบว่าพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อ

องค์กรในระดบัสูงมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นใฝ่รู้ดี (X = 3.26) มากกว่า

พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลาง (X = 2.98) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงินดี พบว่าพนักงานท่ีมีความ
ผกูพนัต่อองค์กรในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงินดี 

(X = 2.96) นอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัต ่า (X = 3.54) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  อยา่งไรก็ตามจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียของคะแนนความสุข
ในการท างานดา้นสุขภาพดี และดา้นครอบครัวดี พบวา่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการท างานโดยรวม

และรายดา้น จ าแนกตามระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ความสุขในการ
ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 องศาความ
เป็นอสิระ 
(df) 

ผลรวมก าลงั
สอง (SS) 

ค่าเฉลีย่
ก าลงัสอง 
(MS) 

F p-value 

ดา้นสุขภาพดี ระหวา่งกลุ่ม 2 .399 .199 .874 .419 
 ภายในกลุ่ม 219 49.972 .228   
 รวม 221 50.370    
ดา้นผอ่นคลายดี ระหวา่งกลุ่ม 2 2.023 1.011 3.501 .032* 
 ภายในกลุ่ม 219 63.267 .289   
 รวม 221 65.290    
ดา้นน ้ าใจดี ระหวา่งกลุ่ม 2 3.642 1.821 8.256 .000*** 
 ภายในกลุ่ม 219 48.305 .221   
 รวม 221 51.947    
ดา้นจิตวญิญาณดี ระหวา่งกลุ่ม 2 6.914 3.457 10.952 .000*** 
 ภายในกลุ่ม 219 69.125 .316   
 รวม 221 76.038    
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ความสุขในการ
ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 องศาความ
เป็นอสิระ 
(df) 

ผลรวมก าลงั
สอง (SS) 

ค่าเฉลีย่
ก าลงัสอง 
(MS) 

F p-value 

ดา้นครอบครัวดี ระหวา่งกลุ่ม 2 1.788 .894 1.724 .181 

 ภายในกลุ่ม 219 113.544 .518   

 รวม 221 115.332    

ดา้นสงัคมดี ระหวา่งกลุ่ม 2 4.063 2.032 11.024 .000*** 

 ภายในกลุ่ม 219 40.361 .184   

 รวม 221 44.424    

ดา้นใฝ่รู้ดี ระหวา่งกลุ่ม 2 3.225 1.612 4.613 .011* 

 ภายในกลุ่ม 219 76.540 .349   

 รวม 221 79.764    

ดา้นสุขภาพเงินดี ระหวา่งกลุ่ม 2 8.218 4.109 8.484 .000*** 

 ภายในกลุ่ม 219 106.061 .484   

 รวม 221 114.278    

ภาพรวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม 2 1.640 .820 7.691 .001** 

 ภายในกลุ่ม 219 23.347 .107   

 รวม 221 24.987    

       

*, **, *** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, 0.01, 0.001 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของคะแนนความสุขในการท างานโดยรวม
และรายดา้นจ าแนกตามระดบัความผกูพนักบัองคก์ร 

ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร
ท างานรายด้าน 

ความผูกพนัต่อองค์กร ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 

ต า่ 
n = 26 

ปานกลาง 
n = 134 

สูง 
n = 62 

ดา้นผอ่นคลายดี ระดบัต ่า 3.18 - .199 .006 
 ระดบัปานกลาง 2.98  - -.193* 
 ระดบัสูง 3.17   - 
ดา้นน ้ าใจดี ระดบัต ่า 3.13 - -.146 -.389* 
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ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร
ท างานรายด้าน 

ความผูกพนัต่อองค์กร ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 

ต า่ 
n = 26 

ปานกลาง 
n = 134 

สูง 
n = 62 

 ระดบัปานกลาง 3.28  - -.243* 
 ระดบัสูง 3.52   - 
ดา้นจิตวญิญาณดี ระดบัต ่า 3.31 - -.198 -.534 
 ระดบัปานกลาง 3.51  - -.336* 
 ระดบัสูง 3.84   - 
ดา้นสงัคมดี ระดบัต ่า 2.68 - -.186* -.428 
 ระดบัปานกลาง 2.87  - -.242 
 ระดบัสูง 3.11   - 
ดา้นใฝ่รู้ดี ระดบัต ่า 3.05 - .069 -.207 
 ระดบัปานกลาง 2.98  - -.275* 
 ระดบัสูง 3.26   - 
ดา้นสุขภาพเงินดี ระดบัต ่า 3.54 - .583* .623 
 ระดบัปานกลาง 2.96  - .040 
 ระดบัสูง 2.92   - 
ภาพรวมทุกดา้น ระดบัต ่า 3.20 - .024 -.171* 
 ระดบัปานกลาง 3.17  - -.195* 
 ระดบัสูง 3.37   - 
      
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6) ผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานพบว่า ปัจจยัดา้นรายไดเ้ป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้พนักงานมี
ความสุขในการท างาน องค์กรมีนโยบายส่งเสริมความสุขในการท างานตามแนวคิดของ สสส.ซ่ึง
ความสุขในการท างานท าใหอ้งคก์รมีผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน อตัราการลาออกลดลง พนกังานมีการพฒันา
ตนเองทั้งในดา้นพฤติกรรมและด้านทศันคติในการท างาน โดยปัจจยัท่ีท าให้การด าเนินนโยบาย
ส าเร็จคือ ความสามคัคี และความเสียสละ 
 
 
 
 
 

1108

DP
U



อภิปรายผล 
1. พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมีค่าคะแนนเฉล่ียความสุขในการท างานโดยรวมมากกว่า

พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส และสถานภาพหมา้ย/อยา่/แยกกนัอยู ่ อยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของเนตรสวรรค์  จินตนาวลี (2553) ท่ีพบว่าผูท่ี้มีสถานภาพโสดมีความสุขในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูท่ี้มีสถานภาพโสดไม่มีภาระความ
รับผิดชอบทางดา้นครอบครัวมาก เช่น การดูแลบุตร สามี หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัครอบครัว 
จึงมีเวลาส่วนตวัท่ีจะหาโอกาสในการผ่อนคลาย ศึกษาหาความรู้ หรือท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ต่างๆ มากกว่าผูท่ี้มีสถานะภาพสถานภาพสมรส และสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ แต่เม่ือ
พิจารณาความสุขในการท างานเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสุขในการท างานดา้นครอบครัวดีมากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่อยา่งมี
นยัส าคญั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Diener (อา้งถึงใน นภชัชล รอดเท่ียง, 2550) กล่าววา่ ผูท่ี้มี
ครอบครัวจะสามารถปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาหรือระบายความเครียดจากการท างานซ่ึงสามารถ
ลดความเครียดจากการท างานได ้และก่อใหเ้กิดวฒิุภาวะในการเผชิญปัญหา ท างานดว้ยความสุข 
 2. พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง จะมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขในการ
ท างานโดยรวม มากกว่าพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัปานกลาง และพนกังานท่ีมี
ความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัต ่า อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รจะมีความรู้สึกเห็น
ด้วยกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรท่ีสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนั บุคคลจะใช้
ความสามารถและความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้งานขององคก์รประสบความส าเร็จ (พิมพช์นก  
เพง็นาเรนทร์, 2547) ซ่ึงเม่ือบุคคลมีความรู้สึกและมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์รก็จะส่งผลให้มีความสุข
ในการท างาน  
 3. จากขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้างาน พบว่าผูบ้ริหารให้
ความส าคญัและให้การสนบัสนุนในการสร้างเสริมให้พนกังานมีความสุขในการท างานทั้ง 8 ดา้น 
เห็นไดจ้ากการท่ีองคก์รสนบัสนุนให้จดักิจกรรมรวมถึงมีบุคลากรท่ีดูแลดา้นการส่งเสริมความสุข
ในการท างานโดยเฉพาะ  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการในสายการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ไม่มี
ความสุขในการท างานดา้นสังคมดี องคก์รควรส่งเสริมความรักความสามคัคีในสถานท่ีท างานโดย
การจดักิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมความรักความเขา้ใจต่อกนั เช่น กิจกรรมสานเสวนา กิจกรรมเปิด
ใจ ส าหรับความสุขในการท างานดา้นอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสุขอยูแ่ลว้ องคก์รควรจะด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีไดจ้ดัอยู่แลว้อย่างต่อเน่ืองหรือประยุกตกิ์จกรรมให้หลากหลายเพื่อเสริมสร้างให้
พนกังานมีความสุขในการท างานคงอยูใ่นระดบัท่ีดีหรือดีข้ึนกวา่เดิม 
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2.  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมีความสุขในการท างานมากกว่า
พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส และสถานภาพหมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ จากผลการวิจยัน้ี องค์กรควร
เปิดโอกาสใหค้รอบครัวของพนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในการท างาน
เพิ่มมากข้ึนจากเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือควรจดัสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตดา้นครอบครัว
ควบคู่กบัการท างานให้แก่กลุ่มพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสและหมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติใหมี้ความสุขควบคู่กบัการท างาน 
 3. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้พนกังานมีความสุข
ในการท างาน องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรได้ เช่น เปิดโอกาสให้
พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และความสามารถในกิจกรรมขององคก์รเพื่อให้พนกังานมี
ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รแห่งน้ี หรือควรส่งเสริมความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ไม่ว่าจะเป็นจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ หรือจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับค่านิยมหรือ
นโยบายขององคก์ร เพื่อใหพ้นกังานมีทศันคติไปในทิศทางเดียวกนักบัองคก์ร  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอลของผู้บริโภค  
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

Marketing Mix Factors Affecting Customer's Purchasing Decision for Digital 
Cameras in Bangkhae District Bangkok. 

 
บวร  พมิพ์พพิฒัน์ 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อ
กลอ้งดิจิตอล ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร (3) พฤติกรรมการซ้ือกลอ้งดิจิตอล
ของผูบ้ริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร (4) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ประชากร คือ ผูซ้ื้อกล้องถ่ายรูปท่ีไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือกล้องดิจิตอลในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมาน คือ ค่าไคสแควร์ 
 ผลการศึกษา พบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายะระหวา่ง 31 – 
40 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท (2) ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด เรียงล าดับ ดังน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านราคา (3) ผูต้อบแบบสอบถามปัจจุบนัมีกลอ้งถ่ายภาพยี่ห้อง โซน่ี ใช้งานกลอ้ง
ดิจิตอลเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี ซ้ือจากศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ไอที เพื่อถ่ายภาพในการท่องเท่ียว บุคคลท่ี
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ คือ ตนเอง แหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อการซ้ือ คือ เว็บไซต์ และมี
งบประมาณในการซ้ือ 10,000 – 15,000 บาท (4) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกลอ้ง
ดิจิตอล 
 ค าส าคัญ : พฤติกรรมการซ้ือ กลอ้งดิจิตอล 
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Abstract 

This study aims to study (1) the characteristics of digital camera consumers, (2) the 
marketing factors which contribute to the purchase of digital cameras, (3) the behavior of digital 
camera consumers and (4) the relationship between the characteristics and behavior of digital 
camera consumers in Bangkae, Bangkok. 
 This study conducted its research through a survey of 400 digital camera consumers in 
Bangkae, Bangkok. The method used for collecting data is a questionnaire. The data was 
analyzed using descriptive statistics that include percentages, average and standard deviation, and 
inferential statistics that include chi-square tests. 
 The research findings revealed that (1) most consumers are single males aged 31-40 
years, hold bachelor degrees, work in companies and have an average monthly income of 10,000 
– 20,000 Baht, (2) the consumers give importance to the following marketing factors arranged in 
order: product, marketing promotions, distribution and price, (3) the present consumer owns a 
Sony digital camera, has been using it for 1-3 years, and is used mostly during personal travels. 
The camera was purchased from an IT product dealer, the decision to purchase the camera was 
made by the consumer. The main source of information which influences the decision to purchase 
is the website.  The approximate budget for the purchase is 10,000 – 15,000 Baht, (4) the 
individual characteristics that are related to the purchasing behavior of digital cameras are gender, 
age, level of education, status, occupation and monthly income. 
 Keyword:Decision to Purchase Digital Camera 
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บทน า 
กลอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีจ  าเป็นในโลกยุคปัจจุบนั และเป็นเทคโนโลยีจะเขา้

มาแทนท่ีกลอ้งท่ีใช้ฟิล์มในปัจจุบนั การถ่ายภาพ เป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหน่ึงท่ีตอ้งใช้ความรู้ 
ความช านาญทางศิลปะบวกกบัอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ ซ่ึงมีการแข่งขนัและพฒันา
ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันการถ่ายภาพ ก็เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ 
ประชาชนหันมาให้ความสนใจการถ่ายภาพ ปัจจุบนักล้องดิจิตอบได้เข้ามามีบทบาทส าคญัใน
วงการถ่ายภาพ ดว้ยความสะดวกรวดเร็วในการถ่ายภาพสามารถดูภาพไดท้นัทีหลงัจากการถ่ายโดย
ไม่ตอ้งเสียเวลาไปล้างอดัขยายภาพก่อน ถ้าพบว่าภาพเสียก็สามารถซ ้ าได้ทนัที และยงัสามารถ
ถ่ายภาพเล่น ๆ โดยไม่ตอ้งกลวัเปลืองฟิล์ม น่ีก็เป็นเหตุผลวา่ท าไมกลอ้งดิจิตอลจึงเป็นท่ีนิยมอยา่ง
รวดเร็ว (ศุภสิทธ์ิ นาคเสน และอรรณพ ขนัธิกุล, 2545, หนา้ 1) 

อย่างไรก็ตาม กลอ้งดิจิตอลตวัหลกัท่ียงัคงมีบทบาทเด่นในตลาด และยงัคงเป็นกลอ้งท่ีมี
ความละเอียดอยูใ่นระดบั 4 – 5 ลา้นพิกเซล กลุ่มลูกคา้หลกัก็เป็นผูใ้ชท้ ัว่ไปท่ีชอบถ่ายรูป หรือเรียก
กนัง่าย ๆ ว่าเป็น “ตากล้องสมคัรเล่น” แมว้่าความละเอียดของกล้องดิจิตอลท่ีเพิ่มข้ึนจะไม่ได้มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของกลอ้งถ่ายรูปโดยตรง แต่ในมุมมองของผูบ้ริโภคแลว้ การน าเอาความ
ละเอียดในการถ่ายภาพของกลอ้งมาเปรียบเทียบกนั จะเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
อนัจริงแลว้ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคน ามาพิจารณาเพิ่มเติม เช่น กลอ้งดิจิตอลท่ีมีความละเอียด
ของภาพเพิ่มข้ึน จะใชเ้วลาในการถ่ายภาพซ่ึงผูใ้ชต้อ้งถือกลอ้งจบัภาพไวน้านกวา่เม่ือเปรียบเทียบ
กบักลอ้งท่ีมีความละเอียดต ่ากวา่ 

จุดน้ีเองไดเ้ป็นประเด็นท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเพิ่มมากข้ึน ปัจจุบนัผูผ้ลิตกลอ้งดิจิตอล
ต่างเขา้ใจในประเด็นของความสามารถในการถ่ายภาพความละเอียดขนาดสูงเป็นอย่างดี จึงท าให้
ผูผ้ลิตแต่ละรายต่างระมดัระวงัในการสร้างตราผลิตภณัฑ์ เพื่อส่ือถึงลูกคา้ถึงความสามารถในการ
ถ่ายท่ีรวดเร็ว ฉบัไว และถ่ายรูปหลาย ๆ ช็อตไดใ้นเวลาอนัสั้น ท าใหไ้ม่พลาดภาพเด็ด ๆ ท่ีส าคญัไป 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตกลอ้งดิจิตอลตอ้งเร่งพฒันาให้มีความสามารถในการถ่ายไดเ้ร็วเทียบเท่ากบักลอ้ง
ถ่ายรูปแบบใช้ฟิล์มให้ได้ ผูผ้ลิตในตลาดกล้องดิจิตอลของโลกท่ีเราคุ้นเคยเป็นอย่างดี ได้แก่ 
Cannon Casio Fujifilm Kodak Kyocera Minolta Nikon Olympus Samsung และ Sony เป็นตน้ เห็น
ได้ว่า ผูผ้ลิตกล้องถ่ายภาพแบบใช้ฟิล์มเร่ิมเขา้มาอยู่ในตลาดกลอ้งดิจิตอลไดเ้พิ่มข้ึน เน่ืองจากมี
ความเขา้ใจต่อผูบ้ริโภคไดดี้กว่า ในอนาคตก็มีแนวโนม้วา่โฉมหน้าผูน้ าในตลาดกลอ้งดิจิตอลอาจ
เปล่ียนแปลงไปจากน้ีไดเ้ช่นกนั (หนงัสือพิมพข์่าวสด, 2547, ฉบบัท่ี 5135) 
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วตัถุประสงค์การศึกษา 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูซ้ื้อกลอ้งดิจิตอล ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค 

ในเขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของ

ผูบ้ริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือกลอ้งดิจิตอล ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ท าการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และการตดัสินใจซ้ือ
กลอ้งดิจิตอล 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion)  
ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย การตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล จ าแนกเป็นเหตุผลในการซ้ือ แหล่งท่ีซ้ือ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ งบประมาณในการซ้ือ 
 
สมมติฐานการศึกษา 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค 
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
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ลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
 
ปัจจยัทางเศรษฐกจิและสังคม 
- รายไดข้องพนกังานบริษทัเอกชน 
- เวลาเรียน 
- สาขาท่ีตอ้งศึกษาต่อ 

 
 

 
การตดัสินใจซ้ือกล้อง 
ดจิติอล ของผู้บริโภค 

ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของ

ผูบ้ริโภค ในเขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดในการท าวจิยั โดยก าหนดตวั
แปรตน้ ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางใน
การคน้หาค าตอบของงานวิจยั 
 
 
                           ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  

ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค(อดุลย ์จาตุรงคกุล 2548 : 18) พฤติกรรมการ
ซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดท้าย บุคคลและครัวเรือนท่ีท าการซ้ือสินค้าและบริการเพื่อการบริโภค
ส่วนตวั ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเหล่าน้ีทั้งหมดรวมกนัเป็นตลาดเพื่อผูบ้ริโภคโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer behavior model) เป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย
การตอบสนองส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’ Blck Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ และก็จะมีการ
ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision)  

1116

DP
U



ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดโดย สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู เป็น
เคร่ืองมือพื้นฐานการตลาดท่ีส าคัญ ท่ีนักการตลาดน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้เป้าหมายได ้ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทั้งหมดน้ีนกัการตลาดเรียกว่า 
4Ps  

อ าพล  ตณัฑิกุล (2553) วิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือกล้องดิจิตอลในห้างสรรพสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 
25 – 34 ปี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 6,500 – 11,799 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลในห้างสรรพสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความเห็นเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กล้องดิจิตอลอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคา 
ตามล าดบั 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
 ด าเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือกลอ้ง
ดิจิตอลของผูบ้ริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis) และใช้สถิติส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์ 
(Chi – square) และ F – test (One – way ANOVA) 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                การศึกษาค้นคว้าค ร้ัง น้ี  ประชากร คือ  ลูกค้า ท่ี ซ้ือกล้องดิ จิตอลในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 
                
          เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยได้
ก าหนดประเด็นส าคญัเพื่อให้สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่สอบถามข้อมูลทั่วไปทางลักษณะ
ประชากรศาสตร์สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล และค าถามแบบให้แสดง
ความคิดเห็น โดยใชม้าตรวดัแบบลิคเคอร์ท (Likert Scale) 
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ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปทางลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended Questions) ท่ีมีหลายตวัเลือก ผูต้อบเลือกเพียงขอ้เดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือกล้องดิจิตอบ เป็นค าถามแบบ
ปลายปิด (Close – Questions)ท่ีมีหลายตวัเลือก ผูต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

 
ส่วนที ่3 เป็นค าถามแบบให้แสดงความคิดเห็น ใชม้าตรวดัแบบลิคเคอร์ท (Likert Scale) มี 

5 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบั 5 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
 ระดบั 4 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีแหล่งท่ีมาของขอ้มูลประกอบดว้ย 2 แหล่ง คือ 
 1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากต ารา เอกสารอา้งอิงต่าง 
ๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งจากเว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาเพื่อใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมทุกวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ชุด ซ่ึงจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดย
การส ารวจแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดม้าด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
จากนั้นจะน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) แล้วน าขอ้มูลท่ีได้ทั้งหมดมาท าการ
บนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยจะแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็นส่วน ๆ ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละ (Percentage) ซ่ึงจะอธิบายลกัษณะทัว่ไปของ
ขอ้มูลเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของลกัษณะส่วนบุคคล 
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2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ มาแจกแจงความถ่ี เพื่อหาค่าเฉล่ีย 
(X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยค่าไคสแควร์ (x2) แลว้น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบโดยก าหนดใหมี้ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา  คร้ังน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี 
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจซ้ือกลอ้ง
ดิจิตอลของผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียนจาก
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นราคา ตามล าดบั เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้น มีดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ รูปแบบ การออกแบบ   มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 ตราสินคา้หรือยี่ห้อของกลอ้งดิจิตอลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.57ฟังชัน่การใช้งานท่ี
หลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 รองลงมามีความส าคญัในระดบัมาก คือ การใชง้านของแบตเตอร่ี
ท่ียาวนานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ความละเอียดของภาพและส่วนประกอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบัมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั4.43 ปริมาณหน่วยความจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ขนาดกะทดัรัด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ขนาด
จอภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ความสามารถในการ Zoom มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 มีการรับประกนั
สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 น ้าหนกัเบา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 มีระบบป้องกนัการสั่นไหว มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.00 และคู่มือการใชง้านครบถว้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 

ด้านราคา ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมากทุกขอ้โดยมีค่าเฉล่ียเรียงล าดบั ดงัน้ี ราคากลอ้ง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ราคาอุปกรณ์เสริม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 มีการลดราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 
การมีหลายระดบัราคาและมีระบบการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉล่ีย
เรียงล าดบัดงัน้ี มีศูนยบ์ริการหลงัการขายจ านวนมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 หาซ้ืออุปกรณ์เสริมได้
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ง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20มีกลอ้งดิจิตอลให้เลือกจ านวนมากหลากหลายยี่ห้อมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15มี
ท่ีจอดรถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 สถานท่ีจ าหน่ายไปมาสะดวก และมีตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 การตกแต่งสถานท่ีใชง้านสวยงาม สะดุดตา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ความส าคัญในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉล่ีย
เรียงล าดบั ดงัน้ี มีของแจก แถมท่ีน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 มีระบบการผ่อนช าระ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 มีโปรโมชัน่ส่วนลดและมีการชิงรางวลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 มีการจดัแสดงสินคา้ตาม
ศูนย์การคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 มีการโฆษณาในส่ือต่าง ๆ และมีพนักงานขายคอยแนะน า มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 

 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปรากฏดงัน้ี 
- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ใน

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามยี่ห้อท่ีใชใ้นปัจจุบนั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ใน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระยะเวลาการใชง้านเฉล่ีย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ใน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ใน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเหตุผลในการซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ใน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ใน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ใน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ือ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 
3.การตดัสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล พบว่า ปัจจุบนัมีกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ โซน่ีคิดเป็นร้อยละ 

24.0 โดยเฉล่ียใช้งานกล้องดิจิตอลเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.0 โดยซ้ือจากศูนย์
จ  าหน่ายสินคา้ไอที คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีเหตุผลในการซ้ือเพื่อถ่ายภาพในการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อย
ละ 49.5 บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.0 แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อ
การซ้ือ คือ เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 26.5 และมีงบประมาณในการซ้ือ 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 61.3 

4. การทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
กลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

เพศ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล ในด้านยี่ห้อท่ีใช้ในปัจจุบัน 
ระยะเวลาในการใชง้านเฉล่ีย แหล่งท่ีซ้ือ บุคคลมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อายุ  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล ในด้านยี่ห้อท่ีใช้ในปัจจุบัน 
ระยะเวลาในการใช้งานเฉล่ีย แหล่งท่ีซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ บุคคลมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ในดา้นยี่ห้อท่ีใช้ในปัจจุบนั 
ระยะเวลาในการใชง้านเฉล่ีย แหล่งท่ีซ้ือ บุคคลมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดับการศึกษา มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล ในด้านยี่ห้อท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน ระยะเวลาในการใช้งานเฉล่ีย แหล่งท่ีซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ บุคคลมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาชีพ  มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล ในด้านยี่ห้อท่ีใช้ในปัจจุบัน 
ระยะเวลาในการใช้งานเฉล่ีย แหล่งท่ีซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ บุคคลมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รายได้ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล ในด้านยี่ห้อท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน ระยะเวลาในการใช้งานเฉล่ีย แหล่งท่ีซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ บุคคลมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพ พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 
บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานศึกษาของ พลพรรธน์  อภิวฒันลงัการ (2552) เร่ือง “การตดัสินใจซ้ือ
กลอ้งดิจิตอล ศึกษาเฉพาะกรณีผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ เดอะมอลล์ สาขารามค าแหง และบางกะปิ” 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุ ระหว่าง 31 – 40 มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัท / เจ้าหน้าท่ีบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน
ระหวา่ง 15,000 – 20,000 บาท 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัโดยรวม และในราย
ด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อ าพล ตณัฑิกุล (2553) ศึกษาเร่ือง การ
ตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภค
มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอลใน
ห้างสรรพสินค้า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  ผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความเห็นเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลอยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามล าดบั และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู (2551) ท่ีว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็น
เคร่ืองมือพื้นฐานทางการตลาดท่ีส าคญั ท่ีนักการตลาดน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกนั เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2552) ท่ีวา่ ความแตกต่างของผูบ้ริโภคท่ีไม่เพียงแต่มีความตอ้งการ
ในการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างกนัแลว้ การบริโภคส่ือและแนวทางในการตดัสินใจของ
แต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกนัไปด้วย ดงันั้น ส่ิงท่ีส าคญัในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด
ธุรกิจต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกคา้ เพื่อท่ีจะเลือกวิธีท่ีติดต่อส่ือสารท่ี
สามารถเขา้ถึงและจูงใจลูกคา้ไดเ้หมาะสม 

ดา้นขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล พบวา่ ปัจจุบนัมีกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลยี่ห้อโซน่ี มี
เหตุผลในการซ้ือเพื่อถ่ายภาพในการท่องเท่ียว บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ ตนเอง 
และมีงบประมาณในการซ้ือ 10,000 – 15,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤตพน  ไชอินทร์ 
(2550) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกล้องยี่ห้อโซน่ี โดยมี
เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ เพื่อถ่ายภาพในการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือด้วยตนเองและมี
งบประมาณในการซ้ือ 10,001 – 15,000 บาท 
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ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอลของผู ้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ในบางเร่ือง เช่น เพศมีความสัมพนัธ์กบัยี่ห้อท่ีใช้ในปัจจุบนั ระยะเวลาการใช้งาน
เฉล่ีย แหล่งท่ีซ้ือ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ
อายุมีความสัมพนัธ์กบัยี่ห้อท่ีใชใ้นปัจจุบนั ระยะเวลาการใชง้านเฉล่ียแหล่งท่ีซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ 
บุคคลท่ีมีส่วนร่วม แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกบัขั้นตอนกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ อา้งถึงในยุทธนา  ธรรมเจริญ (2550 : 240) ในพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะผา่นขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

    1. ผูผ้ลิตอาจจะใชก้ารโฆษณากลอ้งดิจิตอลในช่วงเวลาท่ีผูช้ายส่วนใหญ่ชมรายการ เช่น 
การถ่ายทอดกีฬา และราคาของกลอ้งดิจิตอล ควรมีราคาท่ีไม่สูงนกั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรายไดข้อง
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่มากนกั 

     2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค 
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ควรจะมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ บริษทัผูผ้ลิตควรให้ความสนใจกบัรูปแบบ การออกแบบให้
สวยงาม ทนัสมยั โดยเฉพาะควรเนน้การมีน ้ าหนกัเบา บาง กะทดัรัด เพื่อความสะดวกใน
การพกพา เพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้กล้องดิจิตอลเพื่อการท่องเท่ียว อีกทั้งควรมี
ฟังก์ชั่นของการใช้งานหลากหลาย และการใช้งานของแบตเตอรร่ีท่ียาวนาน เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเห็นว่าคุม้ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงเท่ากบัการเพิ่มยอดขายให้กบั
ผูผ้ลิต 

2.2 ด้านราคา ราคายงัคงเป็นปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาซ้ือกล้องดิจิตอลของ
ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในปัจจุบนัการแข่งขนัทางการตลาดมีมาก จึงท าให้ผูผ้ลิตหลายรายน า
กลยทุธ์ทางดา้นราคามาใชใ้นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษัทผู ้ผลิตควรให้ความส าคัญกับการมี
ศูนยบ์ริการหลงัการขาย รวมทั้งช่องทางในการวางจ าหน่ายอุปกรณ์เสริม เน่ืองจากกลอ้ง
ดิจิตอลเป็นสินคา้เทคโนโลยี ถา้ผูผ้ลิตมีศูนยบ์ริการหลงัการขายจ านวนมาก ยอ่มจะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจไดว้า่เม่ือสินคา้เกิดปัญหาข้ึน จะสามารถน าสินคา้ไปตรวจเช็คได ้

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด บริษทัผูผ้ลิต และร้านคา้ผูจ้  าหน่าย ควรร่วมมือกนั
ในการจดัท ากลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ในลกัษณะของการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของ
สินคา้และใชก้ลยทุธ์ส่งเสริมการตลาดให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ โดยเฉพาะ
ดา้นเทคโนโลยี เช่น อาจจดัรายการโชวผ์ลิตภณัฑ์ท่ีผลิตภณัฑ์ดว้ยเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือ
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แนะน าผลิตภณัฑ์ในศูนยก์ารคา้ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกสนใจ และ
ตดัสินใจซ้ือในเวลาต่อมา หรืออาจจดัให้มีของแจกของแถม หรือรายการลดราคา เพื่อเป็น
การเพิ่มยอดขายใหก้บับริษทัผูผ้ลิตและร้านคา้ผูจ้  าหน่าย 
     3. การตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ซ้ือจากศูนยจ์  าหน่ายไอดี 

โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ดงันั้น ผูผ้ลิตอาจจะจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในศูนยจ์  าหน่ายสินคา้
ไอที หรือตามสถานท่ีจดังานส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการท่ีกลุ่มตวัอย่างมีเหตุผล
ในการซ้ือเพื่อถ่ายภาพในการท่องเท่ียว ทั้งน้ี ผูผ้ลิตอาจจบัมือเป็นพนัธมิตรกบับริษทัท่องเท่ียวใน
การช่วยจดัจ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล 

     4. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอล ดงันั้น
แลว้ ผูป้ระกอบการควรจะใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ เพื่อจูงใจผูบ้ริโภค เช่น การแบ่ง
ส่วนตลาดของกลอ้งดิจิตอลเป็นส าหรับกลุ่มผูห้ญิง อาจออกแบบกลอ้งดิจิตอลเป็นสไตล์สีหวาน 
อาทิ สีชมพ ูหากเป็นกลุ่มวยัรุ่น ก็ควรเพิ่มฟังกช์ัน่ทางเทคโนโลยมีากข้ึน นอกจากน้ี อาจมีระบบการ
ให้ผอ่นช าระ เน่ืองจากกลอ้งดิจิตอลมิไดเ้ป็นปัจจยัส่ีท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งบริโภค ดงันั้น เม่ือจะตอ้ง
ซ้ือกลอ้งดิจิตอลดว้ยเงินสดเต็มจ านวน อาจส่งผลให้เห็นวา่กลอ้งดิจิตอลเป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นและไม่
ท าการซ้ือ แต่หากมีระบบผอ่นช าระจะส่งผลให้ง่ายในการตดัสินใจซ้ือเพราะเห็นว่ากลอ้งดิจิตอล
เป็นส่ิงไม่จ  าเป็นและไม่ท าการซ้ือ แต่หากมีระบบผ่อนช าระจะส่งผลให้ง่ายในการตดัสินใจซ้ือ
เพราะเห็นวา่จ านวนเงินในการผอ่นช าระแต่ละคร้ังเป็นจ านวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่ง แต่ละ
พื้นท่ีอาจใหข้อ้มูลแตกต่างกนั 

2. การท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกบักล้อง
ดิจิตอล เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการตลาดร่วมกบัตลาดกลอ้งดิจิตอล 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมเินียม 
ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษม ของผู้บริโภค ในเขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 

Marketing Mix Factors Influencing the Decision Making of Consumers 
for a Supalai Park Condominium 

Ratchaphruek– Phetkasem in Phasi Charoen Bangkok 
 

นางสาว กุลธิดา  เหลอืงไพรินทร์ 
 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์ – เพชร
เกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นคอนโดมิเนียม ภายในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพนัธ์ 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 
36-46 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001-40,000 บาท และส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี นอกจากน้ี การพิจารณาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์- เพชร
เกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พิจารณาจากราคาและเง่ือนไขการ
ผ่อนช าระ วตัถุประสงค์หลกัในการตดัสินใจ คือ มีครอบครัวแล้วและตอ้งการมีท่ีพกัอาศยัเป็น
สัดส่วน ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์  มีการเปรียบเทียบกับโครงการ
คอนโดมิเนียมอ่ืนๆ จ านวน 1 - 2 โครงการ และส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ 2 - 3 
เดือน 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยท่ีการตดัสินใจระดบัสูงท่ีสุด คือ ดา้นราคา รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจน้อยท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์- เพชร
เกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได ้ระดบัการศึกษา และจ านวนสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์- เพชรเกษม 
ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดดว้ย 
ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, คอนโดมิเนียม 
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Abstract 
This research aims to study demographic and marketing mix factors affecting the buying 

decision of condominium Supalai Park Ratchaphruek –Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok. 
The samples used for this study are 400 samples from people staying in condominium Supalai 
Park Ratchaphruek – Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok. Questionnaires were used to collect 
data. The data was analyzed as percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA, 
and Pearson product Moment Correlation Coefficient. 
 The results of the study showed that most consumers are females, aged between 36 – 46 
years, married, 3 members of family, work in private companies, earned between 20,001 – 40,000 
baht per month, and hold bachelor’s degree. In addition, condominium buying decision of 
consumers in Supalai Park of Consumers Ratchaphruek – Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok 
considered from price and terms and conditions. The main objective in buying decision was that 
they had a family and wanted to have their own residence. Most of them received information 
through television. They had compared with 1 – 2 other condominium projects and decided to 
buy about 2 – 3 months. 
 In addition, the researcher found that overall of factors affecting the buying decision 
condominium Supalai Park Ratchaphruek –Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok was highest 
level. The highest decision making was price. Secondly, it was product. The lowest decision 
making was marketing promotion. Hypothesis testing revealed that demographic that related to 
decision making condominium in Supalai Park Ratchaphruek – Phetkasem in Phasi Charoen, 
Bangkok are gender, age, marital status, occupation, income, level of education and number of 
family members. In addition, the researcher found that the marketing mix factors - product, price, 
location and marketing promotion related to decision making condominium in Supalai Park of 
Consumers Ratchaphruek – Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok.  
Keywords : Marketing mix factors, Buying decision, Condominium 
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บทน า 
สถิติการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดมีจ านวนมากกว่าท่ีอยู่อาศยัแนวราบในหลายปีท่ีผ่านมา 

สะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมและความตอ้งการท่ีมากข้ึน อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างท่ีท าให้คน
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม อาทิ เช่น ท่ีพกัอาศยัเดิมอยู่ไกล เดินทางไม่สะดวก ตอ้งการความเป็น
ส่วนตวั แยกตวัออกจากครอบครัว ซ้ือเพราะอยูใ่กลท่ี้ท างาน หรือแมแ้ต่ซ้ือไวเ้ก็งก าไร ไวป้ล่อยเช่า 
หรือ ขายต่อ เป็นตน้ 
 เม่ือต้องตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ถือเป็นการตัดสินใจคร้ังส าคัญคร้ังหน่ึงในชีวิต 
เน่ืองจากเป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูง ดงันั้นตอ้งตดัสินใจให้ดี ศึกษาขอ้มูลและพิจารณาปัจจยัต่างๆ
อย่างละเอียด หลายคนอาจเคยได้ยินว่า หากจะลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
ท าเล ซ่ึงในความเป็นจริงก็เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่ท าเลไม่ใช่ทุกอยา่งส าหรับการซ้ือคอนโดมิเนียม ยงัมี
ปัจจัยอ่ืนๆท่ีต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วย โดยปัจจัยต่างๆท่ีควรพิจารณาในการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม มีดงัต่อไปน้ี 
 ท าเล บางคนอาจจะพิจารณาให้ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการตดัสินใจ โดยเฉพาะหาก
จะซ้ือไวเ้ก็งก าไรหรือขายต่อ โดยส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในแง่ของท าเลจะประกอบดว้ย 
 ระยะห่างของโครงการไปยงัระบบขนส่งมวลชนซ่ึงก็ คือ รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้
ดิน (MRT) โดยแต่ละคนจะมีมาตรฐานความใกลไ้กลแตกต่างกนัไป ระยะห่างท่ีแต่ละคนรับไดก้็ไม่
เท่ากนั แต่ระยะท่ีแนะน าคือ ไม่ควรเกิน 600 เมตร หากจะให้ดีไม่ควรดูแค่ตวัเลขระยะห่างในโบว์
ชัวร์โฆษณาของโครงการ แต่ควรไปดูสถานท่ีจริงแล้วลองเดินดูระยะห่างนั้น รับได้หรือไม่ 
นอกจากนั้นจะไดรู้้วา่ตอ้งเดินทางผา่นอะไรบา้งก่อนจะถึงสถานี ปลอดภยัหรือไม่ 
 ยา่น (Zone) ยา่นท่ีดี คือ ยา่นท่ีมีสภาพชุมชนท่ีน่าอยู ่ผงัเมืองไม่ติดกฎหมายขอ้จ ากดัต่างๆ 
มีระบบการจราจรท่ีดี ถนนหลกัมีโครงข่ายถนนซอยย่อยเสริมสามารถเขา้ออกได้หลายทาง ใกล้
สถานท่ีส าคญั และในกรุงเทพมหานครนั้น บริเวณท่ีถือวา่เป็นยา่นท่ีน่าซ้ือคอนโดมิเนียมไวล้งทุน
ท่ีสุดในตอนน้ี คือ ย่านถนนสุขุมวิทตั้งแต่อโศกเลยไปถึงซอยทองหล่อ จบท่ีเอกมยั และแถวย่าน
ราชประสงคต่์อเน่ืองถึงซอยหลงัสวน ชิดลม และวทิย ุรองลงมาเป็นยา่นสาทร ซ่ึงเป็นยา่นธุรกิจ แต่
ก็มีคอนโดมิเนียมอยูม่าก รวมถึงอีกยา่นหน่ึงท่ีดี คือ ซอยอารีย ์ถนนพหลโยธิน 
 สภาพแวดลอ้มขา้งเคียง (Neighborhood) โครงการท่ีน่าสนใจ คือ โครงการท่ีใกลแ้หล่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ แหล่งธุรกิจการค้า สถาบนัการศึกษา หรือมีวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม น่าอยู ่เช่น อยูริ่มแม่น ้า ใกลส้วนสาธารณะ 
 การเปิดเผยตวั (Exposure) หมายถึง การถูกเห็นจากสาธารณะ การอยู่ใกล้ถนนใหญ่ 
สามารถมองเห็นตวัตึกได ้คอนโดมิเนียมท่ีดียอ่มไดเ้ปรียบในการเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นและในแง่ของ
การลงทุนซ้ือคอนโดมิเนียมไวใ้หเ้ช่าหรือขายต่อเก็งก าไร 
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 รายละเอียดโครงการ สไตลก์ารออกแบบของตึก ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เปอร์เซ็นต์
ของท่ีจอดรถต่อห้องพกัอาศยั (ควรมากกว่า 40%) Layout ของห้อง ทิศทางแดด ลม การจดัวาง
ต าแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
 เจา้ของโครงการ ควรสืบคน้ประวติัผลงานโครงการท่ีเคยพฒันาท่ีผา่นมา ฐานะการเงิน 
ใครเป็นกรรมการบริษทั โดยหากเป็นโครงการท่ีเปิดขายก่อนสร้างยิง่ตอ้งดูเร่ืองน้ีอยา่งละเอียดท่ีสุด 
 ขนาดโครงการ โดยพื้นท่ีโครงการจะเป็นตวัก าหนดค่าส่วนกลาง ซ่ึงจะมีผลในระยะยาว
ต่อความเป็นอยูใ่นอนาคตของโครงการ 
 ราคา  เป็นปัจจยัสุดทา้ยท่ีจะตดัสินว่าควรตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากโครงการน้ี
หรือไม่ คอนโดมิเนียมแต่ละท่ีก็จะมีราคาท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีของท่ีตั้ง
โครงการ 
 ท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดเป็นปัจจยัหลกัๆ ท่ีส าคญัต่อการพิจารณาเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
โดยหากมีความสนใจก็ควรน าส่ิงต่างๆเหล่าน้ีไปพิจารณาเพื่อให้ไดโ้ครงการท่ีทั้งถูกใจและถูกตอ้ง
ไปพร้อมๆกนั 
 จากความต้องการท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและความต้องการในการลงทุน
ส าหรับปล่อยเช่าและการเก็งก าไร ท าให้การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลปัจจยั
ต่างๆใหดี้เสียก่อน การท่ีผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
ยอ่มท าใหโ้ครงการท่ีผูป้ระกอบการลงทุนมีโอกาสในการขายมากยิ่งข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา 
“ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราช
พฤกษ ์– เพชรเกษม” เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภา
ลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภา
ลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร    
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม ของ
ผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส  
4. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
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การตดัสินใจซ้ือ 
“คอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค  
ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม” 

 

 
 

 
 
 
 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 
                 ตวัแปรอิสระ                                                   ตวัแปรตาม 
   
            
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
แนวความคิดและทฤษฎี 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัน ามาใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย 
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยทุกส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความต้องการซ้ือใน
ผลิตภณัฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ 2. ราคา (Price) จ  านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ี
บุคคลต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์หรือบริการ 3. การจดัจ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อตราสินคา้หรือบริการ 
หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ใหเ้กิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจ า
(Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก หรือ เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั
ขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครย ังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
คอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายใหม่ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2557 เพิ่มข้ึน 26% จากไตรมาสก่อนหนา้น้ี อตัรา
การขายเฉล่ียในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2557 มากท่ีสุดในช่วงหลายไตรมาสท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
คอนโดมิเนียมหลายโครงการสามารถปิดการขายภายในระยะเวลาไม่ก่ีวนัหลงัจากเปิดขายอยา่งเป็น
ทางการ โดยเฉพาะโครงการของผูป้ระกอบการในตลาดหลกัทรัพย์ ราคาขายเฉล่ียของโครงการท่ี
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เปิดขายใหม่ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2557 เพิ่มข้ึนประมาณ 18% จากราคาขายเฉล่ียของคอนโดมิเนียมท่ี
เปิดขายใหม่ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ.2557 เพราะว่ามีโครงการเปิดขายใหม่หลายโครงการทั้งในเขต
เมืองชั้นในและชั้นนอก ท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโครงการระบบขนส่งมวลชนในอนาคตทั้งโครงการท่ีสร้าง
เสร็จแลว้ ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและโครงการท่ียงัเป็นแผนงานในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัใน
การขบัเคล่ือนตลาดอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นนัทิดา วชิรปราการสกุล (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดิเวลลอปเมนท์ จ  ากัด 
(มหาชน) เป็นการศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม และความส าคญัของปัจจยัทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูบ้ริโภคมีวิธีการหาขอ้มูลเก่ียวกบัห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมทัว่ไปจากส่ือโทรทศัน์มาก มีการ
แข่งขนัทั้งทางดา้นราคา คุณภาพ รูปแบบอาคารและการออกแบบ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดกนั
มากข้ึน ซ่ึงอาจจะตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยในการตดัสินใจ 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2556) ท่ีไดจ้ดัท าแบบส ารวจ เพื่อศึกษาถึงทิศทางของตลาดและความ
ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2556 – 2558 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั คือ ท าเลท่ีตั้งของโครงการท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือท่ี
อยูอ่าศยั รองลงมา คือ ราคาของท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงนบัวา่เป็นปัจจยัท่ีผูเ้ลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัให้ความส าคญั
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัท าเลท่ีตั้งของโครงการ ส่วนปัจจยัดา้นการเดินทาง คือ ท่ีตั้งอยูใ่กลโ้ครงการ
รถไฟฟ้าและทางด่วนเป็นปัจจยัท่ีผูเ้ลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัไดใ้ห้ความส าคญัรองลงมา ทั้งน้ี สาเหตุหน่ึง
น่าจะมาจากการปรับตวัข้ึนของราคาน ้ ามนัท่ีผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพิ่มข้ึน การเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในท าเลท่ีใกลร้ะบบขนส่งมวลชนอยา่งรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้
ดินและทางด่วน จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางได้
ระดบัหน่ึง นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีผูซ้ื้อไดใ้ห้ความส าคญัรองลงมา ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของเจา้ของ
โครงการ รูปแบบของท่ีอยูอ่าศยัตรงกบัความตอ้งการ และคุณภาพของวสัดุก่อสร้าง 
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สมมติฐานของการวจัิย  
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลต่อการพิจารณาตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุ

ภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

พิจารณาตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ และ อาศยัอยู่ใน
คอนโดมิเ นียม ศุภาลัย  ปา ร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษม ของผู ้บ ริโภค ในเขตภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ และ อาศยัอยูใ่น
คอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษม ท่ีแน่นอน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรก าหนดขนาด
ตวัอยา่งของ สูตร W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 

 
n = P (1 - P) Z2 

       e2 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม 
Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 
ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95% และ

ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณได ้คือ P = .50 
(50%) Z = 1.96 (95%)  
e = 0.05 (5%) 

n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง 

แต่เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลในการเก็บตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

 
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ าหรับวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล และ การพิจารณาการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ค่าสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ในส่วน
ของกระบวนการตดัสินใจ วิเคราะห์โดยใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Devotion) โดยมีค่า  
t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และ
ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จึงทดสอบรายคู่โดยใช ้
LSD (Least – Significant Different) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างอีกขั้นหน่ึงส าหรับการทดสอบ
สมมติฐาน 
 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 36 – 46 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่แต่งงานแลว้ มี
จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 – 
40,000 บาท และส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการพิจารณาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราช
พฤกษ ์– เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
พิจารณาจากราคาและเง่ือนไขการผอ่นช าระ วตัถุประสงคห์ลกัในการตดัสินใจ คือ มีครอบครัวแลว้
และต้องการมีท่ีพกัอาศัยเป็นสัดส่วน ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ มีการ
เปรียบเทียบกบัโครงการคอนโดมิเนียมอ่ืนๆ จ านวน 1- 2 โครงการ และส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาใน
การตดัสินใจ 2 - 3 เดือน 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเ นียม ศุภาลัย  ปา ร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษม ของผู ้บ ริโภค ในเขตภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่น
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ระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัส าคญัสูงสุด คือ ดา้นราคา 
รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม  ศุภาลยั ปาร์ค ราช
พฤกษ์ – เพชรเกษม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัสูงสุด คือ รูปแบบการก่อสร้างมีความสวยงาม รองลงมา คือ วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่ง
ภายในมีความทนัสมยั 

2. ดา้นราคา มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์ – 
เพชรเกษม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
สูงสุด คือ ราคาถูกกวา่โครงการอ่ืนๆ รองลงมา คือ มีบริการกูย้มืจากสถาบนัการเงินหรือธนาคาร 
 3. ดา้นท าเลท่ีตั้ง มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราช
พฤกษ ์– เพชรเกษม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
สูงสุด คือ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก รองลงมา คือ อยูใ่กลก้บัสถานท่ีท างาน 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั 
ปาร์ค ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัสูงสุด คือ มีส่วนลดและสิทธิพิเศษ รองลงมา คือ มีการแถมอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในห้อง
ชุด 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลต่อการพิจารณาตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได ้
ระดบัการศึกษา ยกเวน้ เพศกบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม พบว่า  เพศชายและเพศหญิง มีการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน  มีผลต่อการพิจารณา
ตดัสินใจซ้ือ  

คอนโดมิเนียมท่ีแตกต่างกนั 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-

value จ าแนกตามอาย ุ
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

345.58 5 69.12 1652.4
2 

0.00* 
16.23 388 0.04   
361.81 393    

จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

110.94 5 22.19 255.26 0.00* 
33.73 388 0.09   
144.66 393    

จ าแนกตามจ านวน
สมาชิก 

ในครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

472.11 5 94.42 1647.9
9 

0.00* 
22.23 388 0.06   
494.35 393    

จ าแนกตามอาชีพ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

505.85 5 101.17 1279.0
3 

0.00* 
30.69 388 0.08   
536.54 393    

จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

442.51 5 88.50 779.90 0.00* 
44.03 388 0.11   
486.54 393    

 
 

จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

182.49 5 36.49 389.09 0.00* 
36.39 388 0.09   
218.89 393    

สมมุติฐานท่ี 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการพิจารณาตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด (โดยค่า Sig. ท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ 0.05) 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

ในการพิจารณาตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม แตกต่างกนั 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

S.D. 
ระดับความพงึพอใจ 

ด้าน
ผลติภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านท าเลทีต่ั้ง ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด เพศ 0.00* 0.00* 0.13 0.02* 

อาย ุ 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
สถานภาพสมรส 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
อาชีพ 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
รายไดต่้อเดือน 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
ระดบัการศึกษา 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

 
อภิปรายผล 
 ลกัษณะการพิจารณาเลือกซ้ือ พบวา่ ส่วนใหญ่พิจารณาจากราคาและเง่ือนไขการผอ่นช าระ 
คิดเป็นร้อยละ 41.37 วตัถุประสงค์หลกัในการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ส่วนใหญ่มีครอบครัวแลว้ จะ
ตอ้งการมีท่ีพกัอาศยัเป็นสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 30.72 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ อุษณี ทอย (2542: 
48 – 51) ท่ีได้กล่าวว่า อุปสงค์ท่ีอยู่อาศยัจะเหมือนกบัอุปสงค์ของสินคา้ เม่ือคนมีความตอ้งการ
เกิดข้ึน (want/need) เป็นความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีปรารถนา เน่ืองจาก ท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัหน่ึงใน
ปัจจยัส่ีอย่างท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์และเหตุผลส าคญัท่ีมีท่ีอยู่อาศยั คือ เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดต่อมนุษย์ เช่น ต้องการความปลอดภยั ต้องการความสบาย 
ตอ้งการมีท่ีอยูอ่าศยั ท าใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คงในชีวิต เพราะการมีบา้นเท่ากบัมีหลกัประกนัในชีวิต
วา่จะไม่ตอ้งเร่ร่อน และยงัเป็นแหล่งรวมความรักความอบอุ่นจากครอบครัว นอกจากน้ี ยงัตรงกบั
ทฤษฎีความต้องการของอับราแฮม มาสโลว์ ท่ีระบุว่าจะมีความต้องการท่ีเรียงล าดับจาก
ระดบัพื้นฐานมากท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด โดยความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัตรงกบัล าดบัขั้นความ
ตอ้งการในขั้นท่ี 2 กล่าวคือ ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) โดยท่ีคนเราตอ้งมีท่ีอยู่
อาศยัเพื่อความปลอดภยัในชีวติของตนเอง 
 การรับทราบขอ้มูลข่าวสารเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารผา่นโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 28.43 โดยผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ส่ือโทรทศัน์ เป็นส่ือท่ีเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคได้ง่ายและรวดเร็วมากท่ีสุด จ านวนโครงการคอนโดมิเนียมอ่ืนๆท่ีใช้ในการพิจารณา
เปรียบเทียบซ้ือ พบว่า ส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบกบัโครงการคอนโดมิเนียมอ่ืนๆ จ านวน 1 – 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.47 ระยะเวลาในการพิจารณาเลือกและการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ส่วนใหญ่
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ใชร้ะยะเวลา 2 – 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 39.08 โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทิดา วชิรปราการ
สกุล (2549) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ ดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยก
เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ รูปแบบการก่อสร้างมีความสวยงาม 
ปัจจยัดา้นราคามีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
แยกเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ ราคาถูกกวา่โครงการอ่ืนๆ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ มีส่วนลดและสิทธิพิเศษ 
ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยก
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัชยั อรรถวภิานนท ์(2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
บา้นจดัสรรในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอมอร วงษศิ์ริ 
(2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2556) ท่ี
ไดจ้ดัท าแบบส ารวจ เพื่อศึกษาถึงทิศทางของตลาดและความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัในช่วงระยะเวลาท่ี
เหลือของปี 2556 – 2558 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกท่ีซ้ือท่ีอยู่อาศยั คือ 
ท าเลท่ีตั้งของโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
 ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ 
รายได ้ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการพิจารณาตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั ยกเวน้ 
เพศกบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษม พบว่า เพศชายและ
เพศหญิง มีการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกนั เป็นเพราะวา่ การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยันั้นเป็นความจ าเป็นตามปัจจยั 4 ท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งมี เน่ืองจากคนท่ีมีท่ีอยู่
อาศัยจะมีความรู้สึกเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง จะท ากิจการใดในท่ีอยู่อาศัยอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตวัเอง ต่อครอบครัวก็สามารถท าไดโ้ดยอิสระ (อุษณี ทอย, 2542) ดงันั้น ทุกเพศจึงมี
การตดัสินใจซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนัดงักล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
     1. จากผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทุกด้าน ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา ล้วนมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ส่งผลหรือมีผลต่อการพิจารณาตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมทั้งส้ิน ดงันั้น ผูป้ระกอบ
ธุรกิจคอนโดมิเนียม จึงควรออกแบบ เลือกใชว้สัดุในการก่อสร้าง ก าหนดราคา และเลือกท าเลท่ีตั้ง
โครงการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัวิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะ
สามารถดึงดูดใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างลงตวั อนัจะน ามาสู่การ
ประสบความส าเร็จของโครงการในท่ีสุด  
     2. ในส่วนของด้านผลิตภณัฑ์และด้านราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัมากทุกประเด็น ผู ้ประกอบการคอนโดมิเนียมจึงควรพิจารณาถึงหลกัความคุม้
ค่าท่ีผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมจะไดรั้บ เช่น การวางผงั การออกแบบโครงสร้างอาคารให้มีความทนทาน 
พื้นท่ีอาคารและห้องมีขนาดท่ีเหมาะสม รูปแบบ วสัดุท่ีใช้ในการออกแบบตกแต่งมีความสวยงาม 
ทนัสมยั มีระบบป้องกนัและเตือนภยัภายในอาคาร และไดรั้บการประกนัคุณภาพจากหน่วยงานของ
รัฐ อาทิเช่น ส านักงานคุ้มครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 หรือการน าเอาระบบประเมินคุณภาพสากลอยา่งระบบ ISO 14000 ท่ีวา่
ดว้ยการจดัระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมาประยกุตใ์ช ้เป็นตน้ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการดูแลและรักษาคุณภาพ
มาตรฐานของการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับความ
คุม้ครองจากการซ้ือคอนโดมิเนียมอยา่งคุม้ค่า 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์ไอโฟน 6  
ในเขตบางแค  

Marketing mix factors that influence the decision to buy an iPhone 6 in  
Bang Khae. 

 
กชกร หยกมงคลสกุล 

 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์ไอโฟน 6 ในเขตบางแค โดยมีตัวแปรในการศึกษาคือ ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาด โดยท าการสุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากผูใ้ชโ้ทรศพัทย์ี่ห้อไอโฟน รุ่น 6 ในเขตบางแค โดยใชเ้คร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี
(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และใชส้ถิติไคสแควร์   (Chi-square)   เพื่อทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 30  ปี มีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน ในดา้นพฤติกรรม
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟน 6 ระยะเวลา 5 – 6 เดือน โดยนิยมซ้ือท่ีร้าน 
DTAC Shop TRUE Shop และ AIS Shop ตามล าดบั โดยจ านวนเงินในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 
25,001 – 30,000 บาท/คร้ัง ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัท์ไอโฟน 6 จากช่องทางโซเชียลมีเดีย 
และทางอินเตอร์เน็ต โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟน 6 พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมากในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทุก
ดา้น คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น 
คือ ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ สถานท่ีซ้ือสินคา้ จ  านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือ แหล่งขอ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแคทุกดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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การท่ีผูบ้ริโภคใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งนานนั้นเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนมากมกัจะ

รอใหสิ้นคา้ท่ีออกวางจ าหน่ายนั้นมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีนิยมซ้ือโทรศพัทรุ่์นต่างๆ ท่ีบริษทัผูผ้ลิต
น าออกวางน าหน่ายมาท าการรีวิวล์สินคา้ให้ผูติ้ดตามเพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลในแง่มุมต่างๆ ผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บชมมาประกอบการตดัสินใจ ซ่ึง
สอดคล้องกบัพฤติกรรมในเร่ือง ของแหล่งในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัท์ไอโฟน 6 พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้โซเซียลมีเดียต่างๆ มากท่ีสุด และจะเห็นได้ชัดว่าผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์ค่ายต่างๆ ในปัจจุบนัท่ีมีการจ าน่ายมือถือพร้อมแพ็คเก็จค่าโทรและค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตผา่นระบบ 3 จี หรือ 4 จี ท าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความคุม้ค่ามากกวา่ในการซ้ือ เม่ือเทียบ
กบัซ้ือเคร่ืองจากร้านมือถืออ่ืนๆ ท่ีตอ้งมาสมคัรใชบ้ริการในอตัราท่ีสูงกวา่จากการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความรวดเร็ว ผูป้ระกอบธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัในต่างๆ ท่ีจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที เน่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีท าให้ผูข้ายสินค้าประเภทโทรศพัท์
จ  าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง และมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารอยา่งใกลชิ้ดเพื่อช่วยใน
การวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วไดท้นัต่อความ
ตอ้งการท่ีเปล่ียนไป 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ โทรศพัทไ์อโฟน 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract   
The study was aimed to study the marketing mix factors that influence the decision to 

buy an iPhone 6 in Bang Khae. The variables in the study are demographic, behavior in making 
purchasing decisions and the marketing mix. By sampling of 400 user iphone 6 in Bangkhae. 
Using the tool to collect data was a questionnaire and collected data were analyzed. by using Freq 
(Frequency) the percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation (Standard 
deviation) and Chi-square (Chi-square) to test the hypothesis. 

The results showed that the majority of respondents were female, aged 26-30 years. A 
study at the undergraduate level. The average income between 15,000 - 20,000 baht / month. 
Behavior in the most time to buy mobile phone 6 5 - 6 months, bought at DTAC Shop TRUE 
Shop and AIS Shop, respectively. The amount of each purchase 25,001 - 30,000 baht. The 
resources are iPhone 6 social media and the internet. By making a purchase on their own. The 
marketing mix factors that influence the decision to buy iPhone 6 found mainly focuses on the 
overall marketing mix in a lot of products, pricing, distribution channels and promotion. Results 
hypothesis testing found that the demographic characteristics of all aspects of sex education and 
average revenue per month and buying behavior is all the time to buy, where to buy, the amount 
spent on the purchase, resources for decision making and individuals who influence purchase 
decisions in relation to the marketing mix factors in the decision to buy a phone the iPhone 6 in 
Bangkhae all aspects: product, price, distribution channels and promotion statistically significant 
at the 0.05 level. 

 
Consumers took relatively long time to decide to buy it, because most consumers tend to 

wait for the product to be released to a person or group of people who buy the phone models from 
the manufacturer planned to be put off by the review's reference to the track to find out 
information on different aspects via the internet or social media. The data have been watching his 
decision. This is consistent with the behavior the sources of information about iPhone 6 found 
that the majority of respondents use social media the most, and it's obvious that the phone 
network operators. At present, it is unlikely that a cell phone with airtime packages and the 
Internet via 3G or 4G allows consumers to see the value in buying more. Compared to buying 
from other mobile. The need to apply at a higher rate than the cause. By changes in consumer 
behavior that is very fast. Entrepreneurs need to study the various factors. To affect the decisions 
of customers in order to better meet customer needs in a timely manner. The rapid change of 
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technology has made the sale of phone requires an understanding of the changes. The information 
tracked closely to assist in the marketing plan in line with the changing needs of our customers 
quickly get up to demand change. 

 
Keyword: Buying Behavior iPhone 6 Marketing Mix Factors 
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บทน า  
โทรศพัท์มือถือในปัจจุบนัมีความส าคญัมากถือว่าเป็นปัจจยัท่ีห้าก็ว่าได้ในยุคของการ

ติดต่อส่ือสารหากบุคคลใดไม่มีโทรศัพท์มือแทบจะเรียกได้ว่าถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
โทรศัพท์มือถือนอกจากจะใช้ในการติดต่อส่ือสารพูดคุย  ซ่ึงเป็นจุดประสงค์หลักของ
โทรศพัท์มือถือ ยงัเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั และสามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์ส าหรับพกัผอ่น
หยอ่นใจไดอี้กดว้ย เช่น เล่นเกมส์ ฟังวิทยุ ฟังเพลง มีการแต่งเสียงเรียกเขา้ (Ring Tone) สามารถ 
ถ่ายภาพน่ิงหรือวีดีโอได ้ และยงัสามารถติดต่อส่ือสารในแบบอ่ืนๆ เช่น การส่งขอ้ความสั้นๆ 
(SMS) การส่งขอ้ความภาพ (MMS) การเปิดดูขอ้มูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตผา่นบริการ WAP จึงท า
ให้โทรศพัท์มือถือเป็นท่ีแพร่หลายและทางดา้นบริษทัผูผ้ลิตโทรศพัท์มือถือไดพ้ฒันาเทคโนโลยี
ของโทรศพัท์มือถือให้ทนัสมยัมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของผูบ้ริโภค โดยมีการใช้
เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เขา้มาผสมผสานกบัโทรศพัทมื์อถือท าให้เกิดเป็นโทรศพัท์มือถือแนว
ใหม่ท่ีเรียกวา่โทรศพัทอ์จัฉริยะ หรือ โทรศพัทมื์อถือ Smart Phone ซ่ึงโทรศพัทช์นิดน้ีถูกคาดหมาย
วา่จะเป็นโทรศพัท์แห่งอนาคตสามารถเล่น และ สามารถเช่ือมต่อขอ้มูลผา่น Internet สามารถ
ท างานโดยผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ Smart Phone และสามารถเช่ือมต่อส่ือไร้ สายความเร็วสูง ไม่วา่
จะ EDGE ท่ีครอบคลุมกวา้งขวาง, Wireless LAN ส าหรับภายในอาคาร และ 3G ในเขตเมืองท่ี
หนาแน่นสามารถดูท่ีวี Online ท าให้สามารถติดตามข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว (นางสาวทิพรัตน์ รุ่ง
ทวไีพโรจน์: 2549) 
 จากการท่ีผลิตภณัฑ์โทรศพัทไ์อโฟนในรุ่นท่ีผา่นมาเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และมียอดขาย
ทัว่โลกเป็นอนัดบัหน่ึง และในปี 2014 บริษทั แอปเป้ิล เปิดตวัโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเดือนกนัยายน 
ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนในศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค และน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างกลยทุธ์ทาง
การตลาดในการแข่งกนั 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

 
                       ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

เพญ็ศรี วรรณสุข (2547 : 22) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นปฏิกิริยาของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ ง
กระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ การตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
 3.1 อาย ุอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั 
 3.2 วงจรชีวติครอบครัว การด ารงชีวติในแต่ละขั้นตอน เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ
ทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่าง
กนั 
 3.3 อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลนั้นจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั  
 3.4 รายได้ ได้แก่ รายได้ของบุคคล ซ่ึงมีผลต่ออ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกับการ
จ่ายเงินในการซ้ือสินคา้และบริการ 
 3.5 การศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มี
การศึกษาต ่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.รายได ้

พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ 
1.ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ 
2.สถานท่ีซ้ือสินคา้ 
3.จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือ 
4.แหล่งขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ 
5.บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
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 3.6 ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต ค่านิยม หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล
หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบของการด ารงชีวิต
ในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้
ท่ีธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช, 2541, หนา้ 35-36 ) ประกอบดว้ย
ส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ 

4 P’s (มุมมองของผูผ้ลิต) 4 C’s (มุมมองของผูบ้ริโภค) 
สินคา้ คือ ส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการความจ าเป็นของผูบ้ริโภค Customer Need/Want 
ราคา คือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย Customer Cost 
สถานท่ีจ าหน่าย คือ ความสะดวกสบายของลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ Customer Convenience 
การส่งเสริมการขาย คือ การส่ือสารกบัลูกคา้ Communication 
 
ปรัตถกร เป้รอด (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือ Smart Phone ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ 
ส่วนใหญ่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย ช่วงอายุ 21-30 ปี ระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ีย อยู่ท่ี 
10,001-20,000 บาท  

 
วิไลลกัษณ์ แจง้ไข (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออุปกรณ์เสริมของ

โทรศพัทมื์อถือ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-29 
ปีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-
20,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน   

 
วรินดา บุญพิทกัษ ์(2554)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์

ไอโฟนโฟร์เอสของผู ้บริโภคในย่านรังสิต พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

 
สิทธิศกัด์ิ  สุวรรณี (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท ์สมาร์ทโฟน (SMARTPHONE) ของนกัศึกษาในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า  ผความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟ
นของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ยวุดี  เป้ามงคล (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ยี่ห้อ ไอโฟน ในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียี่ห้อไอโฟน 
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชโ้ทรศพัท์ไอโฟน 6 ในเขตบางแค 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ของผูใ้ชบ้ริการในเขตบางแค 
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์

ไอโฟน 6 ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตบางแค 
 

สมมติฐานของการวจัิย  
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค 
 2.พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค 

 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 เป็นการสุ่มเก็บตวัอย่างจ านวน 400 คน จากผูใ้ช้โทรศพัท์ไอโฟน รุ่น 6 ในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ใชก้ารค านวณขนาด ตวัอยา่ง แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงค านวณ
โดยใชสู้ตรหาก าหนดขนาดตวัอยา่ง n = Z2/4e2 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และให้ความผิดพลาดไม่
เกิน 5% (กัลยา วานิชย์บญัชา.2549:14) จะได้จ  านวนตวัอย่าง 385 คน ผูว้ิจยัจึงได้เพิ่มจ านวน
ตวัอย่างแบบสอบถามข้ึน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดจากการเก็บขอ้มูลเป็น 400 คน และใช้เกณฑ์
การเลือกสุ่มตวัอยา่ง โดยจะเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) ในการ
เลือกผูท่ี้จะตอบแบบสอบถามตามสถานศึกษา อาคารส านกังาน ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงคาดวา่มีกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่อย่างหนาแน่น จนครบจ านวนท่ีต้องการ ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

1148

DP
U



 
สรุปผลการวจัิย  
 จากการส ารวจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟน 6 ในเขตบางแค โดยการสุ่มตัวอย่างจากผูบ้ริโภคในเขตบางแคจ านวน 400 คน ด้วย
แบบสอบถาม ระหวา่งเดือนกนัยายน ถึง ตุลาคม 2557 และน าผลมาวิเคราะห์ทางถิติ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.3 
มีอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 34.5  รองลงมาคือ อายุระหวา่ง     20 – 25 ปี คิด
เป็นร้อยละ 30.3 ระหวา่ง 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.0 ระหวา่ง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.5 อายุ
มากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.3 และอายุต ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.3 สูงกว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.8 และต ่ากว่า
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 15,001 – 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระหวา่ง 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 ระหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 ระหวา่ง          20,001 – 25,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 8.0 มากกวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 และต ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 
การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค 
 จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตดัสินใจซ้ือ 5 – 6 
เดือน มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 28.0  รองลงมาคือ มากกวา่ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ใชเ้วลา 1 – 
2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ใชเ้วลา       3 – 4 ดือน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และใชเ้วลา นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนใหญ่เลือกซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ใน DTAC Shop มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
24.3 รองลงมาคือ TRUE Shop คิดเป็นร้อยละ 22.5 AIS Shop คิดเป็นร้อยละ 19.8 MBK คิดเป็นร้อย
ละ 10.0 J-MART Shop คิดเป็นร้อยละ 9.0 ร้านจ าหน่ายมือถือทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ I-Mobile Shop คิดเป็นร้อยละ 3.5 ใชเ้งิน 25,001 – 
30,000 บาท/คร้ัง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมาคือ มากกวา่ 30,000 บาท/คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 19.3 และนอ้ยกวา่ 25,000 บาท/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ใชโ้ซเซียลมีเดียต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 30.3รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 25.3 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 21.5 หนงัสือ
,หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 13.5 และวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง 
มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
112.0 ญาติ คิดเป็นร้อยละ 5.8 และแฟน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงมาตารฐานของคะแนนความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศัพท์ไอโฟน 6 ในเขตบางแค 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตารฐาน 

ระดบั
ความส าคญั 

1.ด้านผลติภัณฑ์  
  -  รูปร่างสวยงาม ทนัสมยั บาง น ้ าหนกัเบา 
  - ความคมชดัของจอภาพ 
  - แบตเตอร์ร่ีสามารถใชง้านไดน้าน 
  - กลอ้งถ่ายภาพมีความละเอียดสูง 

 
4.48 
4.40 
4.66 
4.48 

 
0.566 
0.544 
0.483 
0.520 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

2.ด้านราคา  
  - ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
  - ราคาเหมาะสมกบัคุณสมบติัท่ีแตกต่าง 
  - ราคามีมาตฐานสามารถเปรียบเทียบได ้
  - มีราคากลางท่ีประกาศโดยตรงจากบริษทัผูผ้ลิต 

 
4.26 
4.10 
3.87 
3.95 

 
0.479 
0.441 
0.654 
0.464 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3.ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  - มีสินคา้จ าหน่ายตามร้านมือถือทัว่ไป 
  - สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ได ้
  - มีศูนยบ์ริการครอบคลุมในหลายพ้ืนท่ี 
  - มีสินคา้ใหท้ดลองก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

 
4.37 
3.99 
4.36 
4.51 

 
0.484 
0.555 
0.613 
0.501 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศัพท์ไอโฟน 6 ในเขตบางแค 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตารฐาน 

ระดบั
ความส าคญั 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  - สามารถน ารุ่นเก่ามาเป็นส่วนลดในการซ้ือรุ่นใหม่ได ้
  - มีของแถมให ้
  - มีส่วนลดเงินสด 
  - มีการชิงโชค 

 
4.48 
4.33 
4.65 
4.36 

 
0.500 
0.471 
0.478 
0.479 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

 

การทดสอบสมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค 
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ตาราง 2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค 

 ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

1.เพศ 0.365 0.001* 0.036* 0.000* 
2.อาย ุ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
3.ระดบัการศึกษา 0.000* 0.000* 0.031* 0..000* 
4.รายได ้ 0.000* 0.000* 0.000* 0.006* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ คา่ Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทุกดา้น คือ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแคทุกดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงผลดงัตาราง 
2 ยกเวน้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแคดา้นผลิตภณัฑ ์

 
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค 
 
ตาราง 3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค 

พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา 
ดา้นช่องทาง

การจดั
จ าหน่าย 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

1.ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
2.สถานท่ีซ้ือสินคา้ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
3.จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือ 0.434 0.000* 0.020* 0.003* 
4.แหล่งขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
5.บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ คา่ Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น คือ ระยะเวลาในการ
ตดัสินใจซ้ือ สถานท่ีซ้ือสินคา้ จ  านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือ แหล่งขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ และบุคคลท่ี
มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแคทุกดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงผลดงัตารางท่ี 3 ยกเวน้
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือดา้นจ านวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแคดา้นผลิตภณัฑ ์
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาท าใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 30  ปี 
มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน คิดเป็น
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปรัตถกร เป้รอด (2555) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 
ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และรายไดเ้ฉล่ีย อยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท และสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของวไิลลกัษณ์ แจง้ไข (2554) ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 20-29 ปีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท 

ในส่วนความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทไ์อโฟน 6 ในเขตบางแค ผูต้อบบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ใน
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.ดา้นราคา 3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปรัต
ถกร เป้รอด (2555) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่โดยรวมมีระดบัความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดใน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 8 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบรรจุภณัฑ์ ดา้นพนกังาน ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นพลงั ส่วน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทุกดา้น คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์ไอโฟน 6 ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ยกเวน้ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟน 6 ในดา้นผลิตภณัฑ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวริน
ดา บุญพิทกัษ์ (2554) ท่ีพบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และพบว่า 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น คือ ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ สถานท่ีซ้ือสินคา้ จ  านวนเงินท่ี
ใช้ในการซ้ือ แหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟน 6 ในด้าน
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ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ยกเวน้พฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือด้านจ านวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟน 6 ในด้านผลิตภณัฑ์ และมีความสัมพนัธ์กันมาก
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบั สิทธิศกัด์ิ  สุวรรณี (2556) ท่ีพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาพรวมส่วนมากมีความสัมพนัธ์ไปในทางบวก และผลการศึกษาของยุวดี  เป้ามงคล (2554) ท่ี
พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียีห่อ้ไอโฟน ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ โดยส่วนมากมกัจะใช้
ปัจจยั 4 ด้าน มากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทาง
การตลาด ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความรวดเร็ว ผูป้ระกอบธุรกิจจึง
จ าเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืนๆท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ให้มากยิ่งข้ึนเพื่อเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

2. การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีท าให้ผูข้ายสินคา้ประเภทโทรศพัทจ์  าเป็นตอ้ง
มีความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลง และมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยในการ
วางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วไดท้นัต่อความ
ตอ้งการท่ีเปล่ียนไป 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีหากผูส้นใจท่ีจะท าการศึกษาต่อไป เห็นควรให้เพิ่มปัจจยัอ่ืนๆ 
หรือความพึงพอใจในการใชง้านเป็นตวัแปรในการศึกษา ในคร้ังต่อไป 
 2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟน 6 ซ่ึงยงัมีโทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีใช้ระบบปฏิบติัการอ่ืนท่ี
สามารถศึกษาเปรียบเทีบกนัได ้
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3.จ านวนประชากรและพื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ฉพาะในเขตบางแค ผูท่ี้มีความสนใจใน
การศึกษาในคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนในเขตกรุงเทพ หรือเขตจังหวดัอ่ืนๆเพื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีไดว้า่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรต่อไป 

4.ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในการตดัสินใจซ้ือโดยวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายวา่มีทศันคติหรือแรงจูงใจใดในการตดัสินใจซ้ือ 
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ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา  
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Learning Activities Results of Problem-based Learning :  

The Principles of Marketing Communication Subject of Communication Arts 

Students, Rajabhat Phranakorn University 

 

ณฐันันท์ วิริยะวทิย์ 

 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเพื่อศึกษาผลของการ

ใชกิ้จกรรมเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ ในวชิาหลกัการส่ือสาร

การตลาดงานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ผูว้จิยัท  าการเลือกแบบเจาะจง เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูส้อน

รับผดิชอบการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาซ่ึงประกอบดว้ย การแจกความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอา้งอิงใชก้ารวิเคราะห์ One-Sample t-test ผลการวจิยั 

พบวา่ นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบส ารวจและการอภิปรายกลุ่ม ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนกัศึกษา ในรายวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ย

มากและมากท่ีสุดกบัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 1) นกัศึกษามีโอกาส

ไดล้งมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 2) ช่วยใหน้กัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหา เขา้ใจปัญหา 

และสามารถระบุปัญหาสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 3) ท าใหส้ามารถน ากระบวนการ

คิดท่ีไดฝึ้กไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัตลอดจนการเรียนรู้ในกลุ่มการเรียนอ่ืน การอภิปราย

กลุ่ม พบวา่ นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ในเร่ืองการส่ือสารการตลาด ทกัษะการออกแบบและผลิตส่ือ ทกัษะ 
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การติดต่อส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการคน้ควา้ขอ้มูล การพฒันาตนเอง 

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และความภาคภูมิใจในตนเอง  

 

ค าส าคัญ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร การส่ือสาร

การตลาด  
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Abstract 

The objectives of this research were to evaluate the learning achievement and to study 

the results of using Learning activities based on Problem-based Learning of university student in 

the Principles of Marketing Communication subject. This research was action research. The target 

group was Communication Arts students who were purposively sampled from those signing up 

for 3013205 the Principles of Marketing Communication subject, offered at Rajabhat Phranakorn 

University’s Faculty of Science Management in the first semester of the 2014 academic year. The 

statistics used in this research were descriptive statistics: frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The inferential statistic used to test hypothesis was One-Sample t-test. Survey 

research and group discussions were used to study the results of using Learning activities based 

on Problem-based Learning. The learning achievement in the Principles of Marketing 

Communication subject of university students exposed to this technique as determined from the 

posttest was significantly different at the .05 level. The posttest was higher than 80 percent. The 

results from survey research found that the students agreed with using Problem-based learning by 

the following order 1) have a chance to follow the plan. 2) encourage students to practice the 

problem, cause Analysis, find the solution to problem, plan, and practicality. 3) can use the 

thinking process to applied in everyday life as well as learning in other classes. The results from 

group discussions found that students learned the marketing communication concept, media 

production and design skill, developing communication skills, thinking critically about the issue, 

the self access learning, learning from experience. They were impressed and proud of their 

successful work. 

 

Keywords: PBL Problem-based Learning, Communication Arts Student, Marketing 

Communication 
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บทน า 

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ การจดัการศึกษาใน

แนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพความตอ้งการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมของ

ประเทศ จะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นแนวทางท่ีพึงประสงค์ เหมาะกบักาลเวลา 

และบริบทของสังคมไทย จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา คือ การสร้างบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีความสามารถและ

คุณลกัษณะพื้นฐานท่ีส าคญั คือ การมีสุขภาพพลานามยัท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสามารถใน

การคิด ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์ไม่เห็นแก่ตวั เสียสละ อดทน มี

ความเป็นประชาธิปไตยรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์โดยอยูบ่นพื้นฐานวฒันธรรมไทย (ณัฐณิ

ชากร ศรีบริบูรณ์. 2550 : 1) 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  หรือเปล่ียนความคิด คน

สามารถเรียนไดจ้ากการไดย้นิ การสัมผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลยีการเรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่มี

ความแตกต่างกนั เด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในห้องเรียน ส่วนผูใ้หญ่เรียนรู้จากประสบการณ์ การ

เรียนรู้ในหอ้งเรียนเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและ

ผูเ้รียน ผูส้อนเป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้โดยใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง 

เช่น ความเป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวินยั ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนเป็นผูส้ร้าง

เง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนจึงตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน 

รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนใหเ้หมาะสม (ภทัราวดี มากมี. 2554 : 8) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดัการเรียนการสอนโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะรายวชิาต่าง ๆ ของสาขาวชิานิเทศศาสตร์ ซ่ึงท่ีผา่นมาพบวา่รูปแบบการ

จดัการเรียนการสอนพฒันาสมรรถภาพทางดา้นสติปัญญา ซ่ึงส่วนใหญ่เนน้การสอนแบบบรรยาย 

(วดัในขั้นความรู้ – ความจ า) มากกวา่ขั้นอ่ืน ๆ ตาม 6 ขั้นของ Bloom (1956) ไดจ้ดัแบ่งไวเ้ป็น 6 

ขั้นตอน/ระดบัได้แก่1)ความรู้ความจ า  (Knowledge) 2) ความเขา้ใจ (Comprehension) 3)  การ

น าไปใช้ (Application) 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5)  การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6)  การ

ประเมินค่า (Evaluation) นอกจากนั้น ยงัพบว่า การสอนทกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยตรงยงัท ากนั

นอ้ยมาก ผูส้อนส่วนใหญ่มกัเน้นการเรียนการสอนท่ียึดเน้ือหารายวิชามากกว่าการสอนกระบวนการ

แกปั้ญหา เด็กไทยยงัคงเรียนรู้ดว้ยวธีิการจดจ า และท่องจ าให้ไดม้ากกวา่สามารถวิเคราะห์เน้ือหาสาระ
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ส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ ส่งผลต่อทกัษะการคิด การแก้ปัญหา ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาทางด้านสติปัญญาของ

ผูเ้รียน (ศุภมาส เทียนทอง. 2553 : 3-4) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาเป็นแนว

ทางการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อให้ผู ้เ รียนได้พัฒนาทักษะ

ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา และท าให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับผูส้อนใน

รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีจะน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษามากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อพฒันาการศึกษาให้

มีคุณภาพและส่งผลต่อการพฒันาประเทศต่อไป 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning--PBL) เป็นเทคนิคการสอน

รูปแบบหน่ึง ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัตนเองดว้ยลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีขนาดเล็กโดยมีอาจารยเ์ป็นผูแ้นะน าและอ านวยความสะดวก ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ให้

ผูเ้รียนตอ้งไปแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองน้ี จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการแกปั้ญหา และท าใหมี้

การเรียนรู้แบบลุ่มลึกส่งเสริมสนบัสนุนการท างานเป็นทีมท าใหมี้โอกาสฝึกทกัษะการส่ือสาร การ

แกปั้ญหา การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การหาขอ้สรุปเม่ือมีการขดัแยง้ ผูเ้รียนเรียนอยา่งเขา้ใจท าใหมี้

การจดจ าอยา่งยาวนานเป็นการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงและสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพราะ

จะสามารถพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีการเรียนรู้ตลอดชีวติส่งผลใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีความสุข

และมีประสิทธิภาพ (วงเดือน วงพนัธ์ุ. 2551 : 4)  

การจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน าผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือ

ผูส้อนอาจจดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหา

ร่วมกนัเป็นกลุ่มซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในปัญหานั้นอยา่งชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือกและ

วธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหานั้น รวมทั้งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวยการ

คิด และกระบวนการแกปั้ญหาต่าง ๆ (ทิศนา แขมมณี. 2554 : 137-138) นอกจากนั้น ยงัเป็นวธีิการ

เรียนรู้บนหลกัการของการใชปั้ญหาเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม ใหผ้สมผสาน
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กบัขอ้มูลใหม่ แลว้ประมวลเป็นกบัความรู้ใหม่ (Barrows, 2000 อา้งถึงใน ภทัราวดี มากมี. 2554 : 8) 

ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใหป้ระสบการณ์ทา้ทายความคิดร่วมกบัการแกไ้ขปัญหา เป็นการจูงใจ

ใหผู้เ้รียนเรียนรู้การแกปั้ญหาโดยผา่นการสืบเสาะหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ  

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ท่ีมีคุณลกัษณะ (วชัรา เล่าเรียนดี. 2548 อา้ง

ถึงใน ศุภมาส เทียนทอง. 2553 : 4) ดงัน้ี 

1. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. การเรียนรู้เกิดข้ึนจากความร่วมมือกนัของผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

3. ผูส้อนคือผูค้อยแนะน าสนบัสนุน ผูเ้รียนคือผูม้องเห็นปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

4. ปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือปัญหาจริง ซ่ึงปัญหาจะช่วยก าหนดกรอบแนวคิด

หรือก าหนดจุดเนน้และกระตุน้การเรียนรู้ 

5. ปัญหาคือส่ิงท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้และพฒันาทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

6. ความรู้ใหม่จะเกิดข้ึน โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

จากผลการวิจัยท่ีผ่านมา ท่ีเก่ียวกับการน าวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนหลงัการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (วงเดือน วงพนัธ์. 2551, อาภาพรรณ สัตยา

วบิูล. 2552, ทรงธรรม พลบัพลา. 2553, สุวรรณ วงษว์เิชียร. 2553, พรรรณพร นามโนรินทร์. 2554)  

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจดัการศึกษา ในมาตรา 22 และ 24 ไดก้ล่าวถึง 

แนวทางการจดัการศึกษา วา่การจดัการการศึกษาตอ้งยึดหลกัให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ การจดักระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ

ผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ

สถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง

ต่อเน่ือง (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542) ซ่ึงแนวทางการจดัการศึกษาดงักล่าว ได้ให้

ความส าคัญกับผู ้เรียน เน้นการพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนให้
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สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเนน้การจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม (ชนญัธิดา พรมมา. 2554 : 1)  

นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เนน้

ใหน้กัศึกษามีผลลพัธ์การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อพฒันานกัศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (ethics and 

morals)2) ดา้นความรู้  (knowledge) 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (cognitive skills) 4) ดา้นทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills and responsibility) 5) ดา้น

ทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( numerical, 

communication and information technology skills)  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัศึกษาสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ ในรายวชิาการส่ือสารการตลาด 

2. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักศึกษา

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ในรายวชิาการส่ือสารการตลาด 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) เคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการ

เก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินการด าเนินโครงการ โดยใชเ้กณฑ์แบบรูบริค (Rubric scoring) และ

แบบสอบถามความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาดว้ยการอภิปรายเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค์การเรียนรู้และปรับปรุงแกไ้ขให้ดี

ข้ึน  

ประชากร เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด ภาคการศึกษา

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ี เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัเลือกแบบเจาะจง เป็น

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหลกัการส่ือสารการตลาด ในกลุ่มท่ีผูว้จิยัรับผดิชอบสอน จ านวน
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นกัศึกษา 50 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ย การแจกความถ่ี ร้อย

ละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติอา้งอิงใช้การวเิคราะห์ One-Sample t-test 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั มีดงัน้ี 

1. การอธิบายลกัษณะการเรียนรู้ด้วย บทบาทของผูเ้รียนผูส้อน จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วธีิการวดัผลและประเมินผล รวมทั้งแจงใหผู้เ้รียนทราบถึงการวจิยัในมนุษยด์ว้ย  

2. ผูส้อนด าเนินการทดลองตามแผนการสอน โดยให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่ม เพื่อส ารวจปัญหา

การส่ือสารการตลาด คิดวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหา การวางแผนการส่ือสารการตลาด 

ด าเนินการตามแผนท่ีไดว้างไวน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ สรุปผล น าเสนอผลงาน  

3. นกัศึกษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด 

4. หลงัการเรียนดว้ยการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูส้อนประเมินผลงานของนกัศึกษา 

โดยใช้เกณฑ์แบบรูบริค (Rubric scoring) และการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

5. ให้นกัศึกษาสรุปกิจกรรม น าเสนอผลงาน อภิปรายกลุ่ม โดยนกัศึกษาและผูส้อนเพื่อ

รวบรวมเป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

6. น าคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ใน

รายวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 แสดงในตาราง 1  
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ตาราง 1 การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนเมื่อเทยีบกบัเกณฑ์ทีก่ าหนด  

กลุ่ม จ านวน 

(คน)  

ค่าเฉลีย่ ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

t 

นกัศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ท่ีเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวชิาหลกัการส่ือสาร

การตลาด 

50 85.9 5.48 7.612* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยภาพรวม

นกัศึกษาเห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.48) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ย

อนัดบัหน่ึงคือดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.51) อนัดบัสอง คือ ดา้น

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.48) และอนัดบัสาม คือ ดา้นการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.47) แสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาทีไ่ด้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ าแนกตามด้าน 

ด้าน ค่าเฉลีย่ SD แปล

ความหมาย 

ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 4.51 .416 มากท่ีสุด 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 4.48 .328 มาก 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.47 .337 มาก 

รวม 4.48 .272 มาก 

 

 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรายวิชาหลกัการส่ือสารการตลาด อนัดบัหน่ึง คือ หวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

สูงสุด คือ นักศึกษามีโอกาสได้ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้ ( = 4.64) รองลงมา คือ ด้าน

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ หวัขอ้คือ ช่วยให้นกัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหา เขา้ใจ

ปัญหา และสามารถระบุปัญหา สาเหตุของปัญหาไดอ้ย่างชดัเจนมากข้ึน ( = 4.62) และท าให้
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สามารถน ากระบวนการคิดท่ีไดฝึ้กไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนัตลอดจนการเรียนรู้ในกลุ่มการ

เรียนอ่ืน ( = 4.56) และคะแนนเฉล่ียนอ้ยสุด คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ช่วยให้

นกัศึกษาท างานอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอน ( = 4.30) แสดงในตาราง 3 

ตาราง 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาทีไ่ด้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ SD 

แปล 

ความหม

าย 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อ

ย 

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. นกัศึกษามีอิสระใน

การศึกษาคน้ควา้

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

22 

(44.0) 

25 

(50.0) 

3 

(6.0) 

- - 4.38 .602 มาก 

2. นกัศึกษามีโอกาสไดล้งมือ

ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

33 

(66.0) 

16 

(32.0) 

1 

(2.0) 

- - 4.64 .525 มากท่ีสุด 

3. นกัศึกษามีความสนุกสนาน

ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

20  

(40.0) 

29 

(58.0) 

1 

(2.0) 

- - 4.38 .530 มาก 

4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดฝึ้ก

ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ 

หาวธีิการแกปั้ญหา 

วางแผน และปฏิบติัจริงใน

การแกปั้ญหา 

26 

(52.0) 

23 

(46.0) 

1 

(2.0) 

- - 4.50 .544 มากท่ีสุด 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดคิ้ด

ปฏิบติัแสดงออกเพื่อการ

แกปั้ญหาและความคิด

สร้างสรรค ์

25 

(50.0) 

25 

(50.0) 

- - - 4.50 .505 มากท่ีสุด 

6. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาได้

เรียนรู้จากสถานการณ์

28 

(56.0) 

20 

(40.3) 

2 

(4.0) 

- - 4.52 .580 มากท่ีสุด 
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หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ SD 

แปล 

ความหม

าย 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อ

ย 

น้อย

ทีสุ่ด 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ชุมชน 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 

7. การจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ช่วยให้

นกัศึกษาท างานอยา่งเป็น

ระบบตามขั้นตอน 

19 

(38.0) 

27 

(54.0) 

4 

(8.0) 

- - 4.30 .614 มาก 

8. ช่วยใหน้กัศึกษาไดศึ้กษา

หาความรู้จากแหล่งขอ้มูล

ต่าง ๆ และสามารถ

ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน

ไดดี้ข้ึน 

22 

(44.0) 

27 

(54.0) 

1 

(2.0) 

- - 4.42 .538 มาก 

9. ท าใหส้ามารถน า

กระบวนการคิดท่ีไดฝึ้กไป

ประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจ าวนัตลอดจนการ

เรียนรู้ในกลุ่มการเรียนอ่ืน  

28 

(56.0) 

22 

(44.0) 

- - - 4.56 .501 มากท่ีสุด 

10. ช่วยใหน้กัศึกษามี

ความสามารถในการ

แกปั้ญหา เขา้ใจปัญหา และ

สามารถระบุปัญหา สาเหตุ

ของปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน

มากข้ึน 

31 

(62.0) 

19 

(38.0) 

- - - 4.62 .490 มากท่ีสุด 

     รวม 4.48 .272 มาก 
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4. จากการอภิปรายกลุ่มนกัศึกษาไดรั้บผลจากกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ดงัน้ี 

4.1 ความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด  

  ความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเร่ือง 4P’s  SWOT Analysis 

การวเิคราะห์กลุ่มผูบ้ริโภค การขยายกลุ่มผูบ้ริโภคจากกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานมาเป็นกลุ่มวยัรุ่น และ

การขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ  

  การไดรั้บความรู้ของวิสาหกิจชุมชนปาริชาตอยา่งลึกซ้ึง ไดแ้ก่ ขอ้มูลองค์กร การ

วิเคราะห์องค์กรของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต ทราบถึงปัญหาการส่ือสารการตลาดของวิสาหกิจ

ชุมชนปาริชาต ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการผลิตสินคา้ของวิสาหกิจปาริชาต เช่น การผลิตโลชัน่ การผลิต

สบู่ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกระบวนการผลิตท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน ไดรู้้จกัรูปแบบของธุรกิจชุมชน รวมถึง

ช่องทางการขายสินคา้ ไดเ้รียนรู้เทคนิคการขายสินคา้ จากการจดักิจกรรมพิเศษ เช่น การออกบูธ 

การจัดบรรยายนอกสถานท่ี การสร้างเครือข่ายการจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น รวมถึงความรู้ด้าน

คุณประโยชน์ของสมุนไพรท่ีมีประโยชน์หลายอยา่งทั้งท่ีเป็นของใชแ้ละส าหรับการบริโภค 

4.2 ทกัษะการออกแบบและผลิตส่ือ 

 กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภณัฑ์ เช่น ฉลากโลชัน่ บรรจุภณัฑ์สบู่

สมุนไพร เป็นตน้ การสร้างสรรคใ์นการออกแบบ ส่ือ ไดแ้ก่ แผน่พบั แคตตาล็อก ซ่ึงตอ้งมี concept 

ท่ีไดรั้บจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ ไดเ้รียนรู้การท าวีดิทศัน์องคก์ร การท า Story board การตดัต่อ การ

ถ่ายท าวีดิทศัน์ การใช ้Photoshop ในการผลิตส่ือ ทกัษะการถ่ายภาพ การใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ไดดี้

ข้ึน ซ่ึงเป็นการออกแบบส่ือเพื่อใชง้านจริงในเชิงพาณิชย ์

4.3 ทกัษะการติดต่อส่ือสาร 

  การติดต่อส่ือสารกับชุมชน ผู ้ประกอบการ ผู ้บริโภค การเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมาย ท าใหต้อ้งใชก้ารติดต่อส่ือสาร ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการติดต่อส่ือสาร

กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอกมหาวทิยาลยั รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์รภายนอก 

4.4 การคิดวเิคราะห์  

  การออกแบบส่ิงของอยา่งใดอยา่งหน่ึง มีกระบวนการตั้งแต่ การคิดวิเคราะห์ การ

แก้ไขปัญหา การวางแผนขั้นตอนการออกแบบเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของเจา้ของผลิตภณัฑ์และ

ผูบ้ริโภค กระบวนการคิดสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ 
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4.5 การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการคน้ควา้ขอ้มูล  

 การสืบคน้ขอ้มูลจากหลายแหล่ง อาทิ อินเทอร์เน็ต การส ารวจผลิตภณัฑ์ในตลาด 

การสอบถามจากผู ้มีประสบการณ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ อาจารย์ ผู ้บริโภค รวมถึงนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยั เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง เขา้ใจการน าการวิจยัมามีส่วนร่วมใน

กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์ฉลากสินคา้ ส่ือ และการประเมินผล  

4.6 การพฒันาตนเอง 

  การท างานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน การสร้างความสามัคคี ระหว่างการท างาน

ร่วมกนัเพื่อน การแบ่งงานกนัท า ฝึกการท างานนอกสถานท่ี การเรียนรู้เส้นทางท่ีไม่รู้จกั ฝึกความ

อดทน การแกไ้ขงานท่ีผิดพลาด การแสดงความคิดเห็นโดยการระดมความคิด การแกปั้ญหาของ

การท างานและปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์เปล่ียนบรรจุภัณฑ์เม่ือนักศึกษาท า

กระบวนการออกแบบเสร็จส้ินแลว้ และงานท่ีผลิตไดแ้ลว้ ควรส ารองไว ้ไม่ควรใหใ้ครโดยท่ีไม่เก็บ

ขอ้มูลไวก้บัตนเอง ไม่ควรยกขอ้มูลใหค้นใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว  

4.7 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

  นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สามารถน าความรู้ท่ีได้ในห้องเรียนไป

ปฏิบติัจริง 

4.8 ความภาคภูมิใจในตนเอง 

  นกัศึกษาไดท้  าโครงการประสบความส าเร็จ ไดรั้บความร่วมมือรวมถึงค าช่ืนชม

จากชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจกบัช้ินงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์

     4.9  ปัญหาและอุปสรรค 
 การเดินทางไกล ท าให้ตอ้งวางแผนการเดินทาง ดงันั้นจึงแกปั้ญหาดว้ยการศึกษา

เส้นทางท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุดและไปพร้อมกนั เวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มไม่ตรงกนั ช่วง

ระยะเวลาในการติดต่อกับวิสาหกิจชุมชน เวลาไม่ตรงกัน แก้ปัญหาด้วยการนัดหมายล่วงหน้า 

รายละเอียดของสินคา้ค่อนขา้งนอ้ย ท าใหต้อ้งศึกษาหลายแหล่งขอ้มูล รวมถึงงบประมาณ 

    4.10 ขอ้เสนอแนะ 
  นกัศึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า การเรียนท่ีไดล้งมือปฏิบติัจริงรู้สึกชอบมาก ไม่มี

อะไรตอ้งเปล่ียนแปลง ดีแลว้ท าต่อไป ส าหรับนกัศึกษาบางคน เห็นวา่ เน่ืองจากช่วงเวลาไม่ตรงกนั 

ท าใหก้ารติดต่อประสานงานค่อนขา้งยาก ควรจดัใหท้างกลุ่มธุรกิจชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในชัว่โมง

เรียน รวมถึง ควรใหน้กัศึกษาเลือกกรณีศึกษาเอง 
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การอภิปรายผล  

 การวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัศึกษาสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ในรายวิชาหลกัการส่ือสารการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ของนกัศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรายวิชาหลกัการส่ือสารการตลาด จากการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลวจิยั ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี

คะแนนเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจยัเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนรินทร รัตนทา (2554) ศึกษาเร่ืองความเขา้ใจมโนมติ

ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เร่ืองธาตุกมัมนัตภาพรังสี พบวา่ ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 70 และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548), อาภาพรรณ สัตยาวิบูล (2552), วงเดือน วงพนัธ์ (2551), พรรรณ

พร นามโนรินทร์ (2554) พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน    

2. ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ ในวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด พบวา่ การส่งเสริมให้นกัศึกษาไดคิ้ดปฏิบติัแสดงออกเพื่อ

การแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ และช่วยให้นกัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหา เขา้ใจ

ปัญหาและสามารถระบุปัญหา สาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุวรรณ วงษว์เิชียร (2553) พบวา่ ทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียนท่ีเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

  ผลของการใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้นกัศึกษามีโอกาสไดล้ง

มือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้รองลงมา ไดแ้ก่ ช่วยให้นกัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหา เขา้ใจ

ปัญหา และสามารถระบุปัญหา สาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจนมากข้ึน และท าให้สามารถน า

กระบวนการคิดท่ีได้ฝึกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัตลอดจนการเรียนรู้ในกลุ่มการเรียนอ่ืน 

ดังนั้ น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ช่วยให้นักศึกษาท างานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทร รัตนทา (2554) พบว่า ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยมี

ตนเองเป็นศูนยก์ลาง สามารถคน้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง วางแผนการแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นขั้นตอน 

และสามารถน าเสนอส่ิงท่ีตนเองคน้พบต่อคนอ่ืนได ้
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การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจยั พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุดในดา้น

บรรยากาศการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทรงธรรม พลบัพลา (2553) และ ศุภมาส เทียนทอง 

(2553) พบวา่ ความคิดเห็นในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนกัเรียนโดยภาพรวมเห็น

ดว้ยในระดบัมาก โดยพบวา่อนัดบัหน่ึง คือบรรยากาศการเรียนรู้  

นอกจากน้ี ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  พบว่า ด้าน

บรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกระบุ

ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาวิธีการแกปั้ญหา วางแผน และปฏิบติัจริงในการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้

นกัศึกษาไดคิ้ดปฏิบติัแสดงออกเพื่อการแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้

เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน สอดคลอ้งกนัแนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดภาวะงุนงงสงสัย และความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อ

ขจดัความสงสัยดงักล่าว การใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกนั

คิดหาหนทางแกปั้ญหานั้น ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และสามารถพฒันา

ทกัษะกระบวนการต่าง ๆ อนัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทิศนา 

แขมมณี. 2554 : 137) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวา่เกณฑ์ ร้อยละ 80 ดงันั้น ควรน าการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไปใช้กบัการ

เรียนการสอนวชิาอ่ืน ๆ   

2. จากผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในรายวิชาหลกัการส่ือสาร

การตลาด นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ด้านการส่ือสารการตลาด ทกัษะการออกแบบและผลิตส่ือ 

ทกัษะการติดต่อส่ือสาร คิดวิเคราะห์ปัญหา การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการคน้ควา้ขอ้มูล การพฒันา

ตนเอง การพฒันาตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึง

นกัศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับไปพฒันางานด้านการ

ส่ือสารการตลาดไดจ้ริง ดงันั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการน าการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไปใชก้บั

การเรียนการสอนวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด และรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

3. จากความคิดเห็นของนกัศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นวา่การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างมาก แต่ขณะเดียวกัน นักศึกษาได้แสดงความ
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คิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ จึงควรน าไปปรับปรุงกบัการเรียนการสอนในคร้ัง

ต่อไป  

4. การศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาการพฒันาการส่ือสารการตลาดของกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชน เพื่อขยายขอบเขตการวจิยัในสาขาวชิานิเทศศาสตร์ต่อไป 
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ผลของวธีิการหมักทีม่ต่ีอคุณภาพทางเคมแีละการยอมรับปุ๋ ยหมักในระดับชุมชน 
Effect of Fermentation Method on the Chemical Property and Acceptance of  

Organic Fertilizer in a Community Level  
 

ร่มพฤกษ์  เพิม่เกียรติศักดิ์* 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของวิธีการหมกัท่ีมีต่อคุณภาพทางเคมีของปุ๋ย
หมกัอินทรียใ์นระดบัชุมชน และเพื่อประเมินการยอมรับในการท าปุ๋ยหมกัอินทรียจ์ากการฝึกอบรม
ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการทดลองหมกัปุ๋ยอินทรียใ์นถงัหมกั 4 รูปแบบ ระยะเวลาหมกั 45 
วนั ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีดว้ยตวัช้ีวดั 6 ค่า ไดแ้ก่ C/N ratio pH N P K และปริมาณความช้ืน 
(moisture centert) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ One – Way Anova และเปรียบเทียบราย
คู่ทางสถิติ (Multiple compertion) ดว้ยวิธี LSD ท าการทดลอง 3 ซ ้ า ในเวลาต่อเน่ืองกนั จากผลการ
ทดลองพบวา่ ถงัหมกัท่ีพฒันาแบบ Bulking agent ให้คุณภาพปุ๋ยหมกัอินทรียใ์กลเ้คียงกบัปุ๋ยหมกั
อินทรียข์องกรมพฒันาท่ีดิน (2540) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ถงัหมกัใส่ท่อพีวีซี ถงัหมกัควบคุม และ
ถงัหมกัเจาะรูรอบตวัถงั ตามล าดบั ทั้งน้ีทั้ง 4 รูปแบบถงัหมกัมีคุณภาพทางเคมีในดา้นค่า pH ธาตุ N 
และ ธาตุ K แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากนั้นน าผลวิจยัมาสร้างคู่มือฝึกอบรม 
และท าการฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมกัอินทรียใ์นระดับชุมชนให้แก่นักเรียนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
จ านวน 30 คน วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี t-test (Pre-test) พบวา่ หลงัการฝึกอบรม (Post – test) มี
คะแนนการยอมรับสูงกวา่คะแนนการยอมรับก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้พื้นฐานดีข้ึน  
 
ค าส าคัญ  : เทคโนโลย ีปุ๋ยอินทรีย,์ ระดบัชุมชน 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*

 นกัศึกษาปริญญาเอกหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
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Abstract 
 This  research study  has  an  objective  to  study  the  efficiency  of  the  
decomposing  tank  (decomposer)  for  community  by  comparison  five indicators including  pH, 
C/N ratio,  N, P and K  of obtained fertilizer in each type digesfer  and  proper  duration  for  
decomposed fertilizer.  The  experiment  has  been  designed  in terms of (one-way ANOVA) for 
LSD (Least Significant Difference).  Three  experimental  groups  were  arrmsed   to sekrer with 
one control group as    4  treatments each  group  with  3    replications in time.  Each  
experimental  group  comprised  1. controlled disaster or decomposer  1,  perforated  decomposer,  
1 decomposer  with  PVC  pipe placing  inside,  and   1 decomposer  with  bulking  agent  inside.  
Comparison  of  pH, C/N ratio,  N,  P, and  K  contents  arisen  from  all  types  of  decomposers 
after completion of the experiments, 45 days each.  The  results  of the experiments  were  
brought  to  create  develop training  handbook  for  fertilizer  decomposition  from  wastes  in  
communities  for training 30 target  students  of the  Children   Creation  Foundation. 
 From  the  study  result,  after  the  decomposition  was  matured  at the 45th   day  , it  
was  found  that  the  graphic analysis of  decomposed  fertilizer  indicators namely  pH,  C/N 
ratio,  N, and  K  values of the four composhing digester or clecomposed  the    was  statistically  
significant  difference  at ( P  <  0.01 )  level  The most suirasie digeshes were the one with 
bulikgn genn orderly dollwed by the  with puc pipe, the control, and the perforgted digester. 
When the  experimental result were brought to  create  the  training  handbook  or  manual  for  
students  of  the Children  Creation  Foundation, Bangkok, through the environmental education  
pro ass, it  was  found  that  the target students  of  that  foundation  had  developed  their  
knowledge,  understanding,  skills    attitudes and awareon in cluding participation with  
statistically  significant  difference  at (P  <  0.05)  level.   
 
Keywords : Organic fertilizer fertilizer, community level 
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บทน า 
 ปัจจุบนัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนจดัเป็นปัญหาท่ีส าคญัและนับวนัจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึนเน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยมีเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี ตามอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากร
และการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ  แหล่งชุมชนเป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดปัญหาขยะ
มูลฝอยในส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากในเขตชุมชนมีประชากรอยูร่วมกนัอยา่งหนาแน่นจึงมีองคป์ระกอบ
ขยะ หลากหลายทั้งวสัดุเหลือใช้จากการบริโภคและอุปโภครวมทั้งวสัดุเหลือใช้ท่ีเป็นพิษจากการ
ด าเนินชีวิตสมยัปัจจุบนั เช่น แบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือ แบตเตอร่ีรถยนต์  ถ่านไฟฉาย ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เก่าไม่ใชง้านแลว้ เป็นตน้ การด าเนินการในการจดัการของ
เสียอนัตรายจากชุมชนขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในปัจจุบนันั้นยงัมีปัญหาต่าง ๆ เช่น การ
ไม่คดัแยกของเสียอนัตรายจากชุมชนออกจากขยะมูลฝอย การก าจดัของเสียอนัตรายจากชุมชนไม่
ถูกตอ้ง ไม่มีสถานท่ีในการก าจดัของเสียอนัตรายจากชุมชนเป็นปัญหาท่ีสะสมมานาน และมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ เช่น การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของปริมาณของเสียอนัตรายจาก
ชุมชน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและบุคลากรของ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการลงทุนและปรับปรุง การด าเนินการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชน 
(ทศันียว์รรณ นวลหนู, 2556 : 2)  
 ปุ๋ยหมกั คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดหน่ึงเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียห์ลายชนิดท าการย่อย
สลายอินทรียวตัถุ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของเศษพืชหรือวสัดุเหลือใช้ชนิดต่าง ๆ จนกระทัง่ไดส้าร
อินทรียวตัถุท่ีมีความคงทน ไม่มีกล่ิน มีสีน ้าตาลปนด า (รสสุคนธ์ พุม่พนัธ์ุวงศ,์ 2549) อยา่งไรก็ตาม
เศษวสัดุประเภทอินทรียสาร เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน  เศษใบ ไมเ้ศษหญา้ และมูลสัตวเ์ล้ียง
สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักได้ นอกจากจะได้ปุ๋ยหมักไวใ้ช้ครัวเรือนแล้วยงัเป็นการช่วยลด
มลภาวะ ช่วยก าจดัขยะ และท าให้พื้นท่ีสะอาดเรียบร้อย  ไม่มีกล่ินเหม็น การน ามูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยอินทรียโ์ดยการหมกัปุ๋ยในถงัปิด เพราะการหมกัปุ๋ยแบบธรรมชาตินั้นจะใช้
ระยะเวลาตั้งแต่ประมาณ 2 เดือนข้ึนไป ทั้งน้ีจะอยูก่บัลกัษณะและองคป์ระกอบของวสัดุท่ีน ามาท า
ปุ๋ยหมกั และปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ลกัษณะและคุณสมบติัของเศษวสัดุอินทรียส์ารและ
ความช้ืน การถ่ายเทอากาศและสภาพแวดลอ้ม จากสภาพปัญหาดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี
จะท าการศึกษาถึงการจดัการเทคโนโลยีถงัขยะหมกัปุ๋ยอินทรียใ์นระดบัชุมชน เพื่อน าไปสู่การยอ่ย
สลายอินทรีย์สารจะช่วยลดระยะเวลาในการท าปุ๋ยหมกัให้สั้ นลง ช่วยให้การหมกัปุ๋ยรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ มีปริมาณปุ๋ยหมกัใชอ้ยา่งต่อเน่ืองและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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แนวคิดและทฤษฎ ี
 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการมูลฝอย 
 ความหมายของมูลฝอย 
 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ให้ความหมายของมูลฝอยไวด้งัน้ี 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 3) 
 มูลฝอย (waste) หมายถึง ส่ิงของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภค ซ่ึง
เส่ือมสภาพจนใชก้ารไม่ไดห้รือไม่ตอ้งการใช้แลว้ บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (solid 
waste) มีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ เน่ืองจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค ท าให้
เกิดมลพิษและทศันะอุจาด 
 มูลฝอย (solid waste) หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ หรือซากสัตว ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน ๆ 
 ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายไว้
วา่ 
 “มูลฝอย” หมายถึง หยากเยือ่หรือขยะ ซ่ึงหมายถึงเศษส่ิงของท่ีทิ้งแลว้ 
 พชัรี หอวิจิตร (2539 : 12) กล่าววา่ มูลฝอย (solid waste) เป็นค าทัว่ ๆ ไปท่ีรวมถึงขยะ
ทุกประเภท ท่ีมาจากแหล่งขยะท่ีเกิดข้ึน จะเป็นส่ิงของท่ีไร้ประโยชน์แลว้ส าหรับผูทิ้้งแต่ในบางคร้ัง
อาจเป็นประโยชน์ไดส้ าหรับผูอ่ื้นท่ีสามารถน ามาใชไ้ดใ้นรูปแบบต่าง ๆ 
 สุณี ปิยะพนัธ์ุพงศ์ (2535 : 96) กล่าววา่ มูลฝอย (solid waste) มีความหมายครอบคลุม 
กวา้งขวาง ซ่ึงอาจหมายถึงและรวมความถึงของเสียหรือวสัดุเหลือใช้ ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์
หรือกระบวนการผลิตทางการเกษตรและการอุตสาหกรรม  เช่น มูลฝอยในชุมชน (municipal solid 
waste) มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (industrial waste) มูลฝอยติดเช้ือ (infectious waste) เป็น
ตน้ 
 พฒันา มูลพฤกษ ์(2539 : 111) กล่าววา่ มูลฝอยชุมชนจะครอบคลุมไปถึงมูลฝอยท่ีถูก
ปล่อยมาจากบา้นพกัอาศยั สถานประกอบธุรกิจการคา้ สถานท่ีราชการต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นเขตชุมชนนั้น 
ๆ  
 สรุปความหมายของขยะมูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ีเหลือใชจ้ากการอุปโภคและ
บริโภคของมนุษย ์เม่ือน าไปทิ้งท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และจ าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ี
ถูกวธีิ 
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 การจัดการมูลฝอย 
 ในการจดัการมูลฝอยส าหรับชุมชนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  การทิง้มูลฝอย 
  การทิ้งมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูทิ้้งเห็นวา่วสัดุช้ินใด ๆ นั้นไม่สามารถน ามาใช้
เป็นประโยชน์ไดอี้กต่อไปแลว้ จึงทิ้งไปหรือเก็บรวบรวมไวเ้พื่อก าจดัต่อไป ตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนไดม้องเห็นประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจของการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ และควร
แนะน าให้มีการแยกประเภทของวสัดุท่ีจะน ากลบัมาใช้ใหม่ กบัวสัดุท่ีไม่ต้องการใช้เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการจดัการ และการควบคุมการทิ้งมูลฝอยเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งของการ
จดัการมูลฝอย เพราะปริมาณของมูลฝอยท่ีตอ้งการก าจดัอนัรวมหมายถึง ค่าใชจ่้ายเพื่อการจดัการ
มูลฝอยนั้นจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความสามารถในการควบคุมกิจกรรมน้ี 
 2.  การจัดการมูลฝอย ณ แห่งเกดิ 
  มูลฝอยท่ีเกิดจากชุมชนมากกว่ามูลฝอยท่ีเกิดจากแหล่งอ่ืนเพราะมูลฝอยส่วนน้ี
ประกอบดว้ยมูลฝอยมากมายหลายชนิดปะปนกนัอยู ่และเกิดข้ึนในแหล่งท่ีผูค้นอาศยัอยูเ่ป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นท่ีของผูค้นอาศยักนัอยูอ่ยา่งหนาแน่น ไม่สามารถขนยา้ยมูลฝอย
ไปก าจดัในเวลาอนัควรไดก่้อใหเ้กิดการเน่าเหมน็ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน
ในชุมชนนั้น ๆ ได ้ เน่ืองจากส่วนของการจดัการมูลฝอยส่วนน้ีมีผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชน
โดยตรง จึงตอ้งมีการออกแบบภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอยให้มีขนาด และรูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การด าเนินงาน เพื่อจะเช่ือมโยงต่อส่วนอ่ืนของการจดัการมูลฝอยดว้ย 
 3. การเกบ็รวบรวมขนและการขนส่ง 
  การเก็บรวบรวมขนมูลฝอยเป็นขั้นตอนส าคญัขั้นตอนหน่ึงในการจดัการมูลฝอย 
เพราะมีค่าใชจ่้ายสูงและหากการเก็บขนมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพจะท าให้มีปริมาณมูลฝอยตกคา้ง
เป็นจ านวนมากจนเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคส่งผลต่อ
สุขภาพอนามยัของประชาชนได้ ดงันั้น การเก็บรวบรวมขนมูลฝอยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของการด าเนินงานในการเก็บรวบรวมขนมูลฝอยให้
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีควรพิจารณาถึงได ้
 4. การก าจัดข้ันสุดท้าย 
  ขั้นตอนสุดทา้ยท่ีท าใหป้ริมาณของมูลฝอยให้หมดไป หรือลดลงให้เหลือนอ้ยท่ีสุด
จนไม่สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่อมลภาวะส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามยัของประชาชนต่อไป 
รวมทั้งยงัสามารถน าผลพลอยไดท่ี้เกิดจากการก าจดัมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กต่อไป การเลือก
ระบบการก าจดัมูลฝอยไปใชใ้นพื้นท่ีชุมชนต่าง ๆ นั้นตอ้งเหมาะสมกบัพื้นท่ี และสามารถใช้งานได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพ การก าจดัมูลฝอยท่ีนิยมและเป็นท่ียอมรับวา่เป็นวิธีการก าจดัมูลฝอยท่ีถูกหลกั
สุขาภิบาล เช่น การน าไปหมกัเป็นปุ๋ยอินทรีย ์
 
 ปัจจัยส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการหมัก 
 พชัรี หอวิจิตร (2538 : 224) กล่าววา่การเกิดปฏิกิริยาของจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลาย
อินทรียว์ตัถุจะตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อกิจกรรมการเจริญของจุลินทรีย ์ดงัน้ี 
 1. ขนาดของวสัดุทีใ่ช้หมัก วสัดุหมกัควรมีขนาด 2.5 – 7.5 เซนติเมตร 
 2. สัดส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน (C/N ratio) C/N ratio เป็นค่าท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดในส่วนของความสมดุลของธาตุอาหารในกองหมกั เน่ืองจากเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
การเจริญของจุลินทรียแ์ละเป็นตวัก าหนดอตัราการย่อยสลายในขบวนการหมกั ค่า C/N ratio ท่ี
เหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 20 ถึง 25 ต่อ 1 
  ค่า  C/N ratio จะมีผลต่อระยะเวลาในการหมกั โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระยะเวลาในการยอ่ยสลายมูลฝอยแบบใชอ้อกซิเจนกบัค่า C/N ratio ดงัน้ี 
   C/N ratio  =  20  จะใชร้ะยะเวลาในการหมกัประมาณ 12 วนั 
   C/N ratio  =  20 – 50 จะใชร้ะยะเวลาในการหมกัประมาณ 14 วนั 
   C/N ratio  =  78  จะใชร้ะยะเวลาในการหมกัประมาณ 21 วนั 
 3. ความช้ืน เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญของจุลินทรีย์ เพราะเป็นตวักลางในการ
ส่งผ่านอาหารและก๊าซออกซิเจนจากวสัดุหมกัและอากาศไปยงัจุลินทรีย ์และเป็นตวักลางส่งผ่าน
เอนไซมเ์ขา้ไปยอ่ยสลายวสัดุหมกัดว้ย ความช้ืนยงัเป็นตวัก าหนดปริมาณของก๊าซออกซิเจนในวสัดุ
หมกั ถา้ความช้ืนมากปริมาณก๊าซจะลดลงการส่งผ่านออกซิเจนลดลงท าให้เกิดสภาพไร้อากาศได ้
หากปริมาณความช้ืนท่ีต ่าเกินไปจะท าให้มีน ้ าไม่เพียงพอส าหรับปฏิกิริยาจะไปยบัย ั้งกิจกรรมของ
จุลินทรียไ์ด ้ค่าความช้ืนท่ีเหมาะสมอยูใ่นช่วงร้อยละ 40 ถึง 60 
 4. อุณหภูมิ อุณหภูมิเป็นปัจจยัส าคญัในอตัราการเจริญของจุลินทรีย ์อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
อยูร่ะหวา่ง 50 – 60 องศา-เซลเซียส 
 5. การระบายอากาศ กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์คาร์บอนโดยกิจกรรมของ
จุลินทรียใ์นสภาพท่ีตอ้งการอากาศจดัเป็นปฏิกิริยาประเภท Biological Oxidation ปัจจยัส าคญั คือ 
ก๊าซออกซิเจนซ่ึงใช้ในการรับอิเล็กตรอนท่ีส่งถ่ายมาจากระบบ Respiratory Chain ในเซลล์ของ
จุลินทรีย ์ดงันั้น การระบายอากาศจึงจ าเป็นต่อการเพิ่มออกซิเจนให้เพียงพอต่อกระบวนการย่อย
สลายสารประกอบอินทรีย ์ปริมาณอากาศท่ีตอ้งการในการหมกัมูลฝอยแบบใช้ออกซิเจนนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางกายภาพและเคมีของมูลฝอยหรือวสัดุท่ีน ามาหมกั ปริมาณออกซิเจนจะตอ้งไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 18 
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 6. ระดับความเป็นกรด-ด่าง โดยทัว่ไปค่าท่ีเหมาะสมมีค่าระหวา่ง 6.0 – 7.5 ส าหรับ
แบคทีเรียและค่าระหวา่ง 5.5 – 8.0 ส าหรับเช้ือราในการยอ่ยสลายค่าความเป็นกรด-ด่างจะอยูท่ี่ 5.0 
– 5.5 และ 8.0 – 9.0 ส าหรับจุลินทรียก์ลุ่ม Mesophilic และ Thermophilic ตามล าดบั 
 7. ปัจจัยอื่น ไดแ้ก่ ตวัเร่งประเภทต่าง ๆ เช่น ตวัเร่งประเภทจุลินทรียใ์นน ้ าทิ้งจากถงั
หมกัก๊าซชีวภาพ 
 
 การประเมินความสมบูรณ์ของการหมัก 
 ธงชยั  มาลา (2535 : 305) พบวา่ หลงัจากท่ีกองหมกัเกิดการยอ่ยสลายขั้นสุดทา้ยเสร็จ
ส้ินแลว้อุณหภูมิของกองหมกัจะค่อย ๆ ลดลงไปเร่ือย ๆ ขณะเดียวกนัเน้ือวสัดุท่ีใชห้มกัก็เป่ือยยุย่ลง
และมีสีคล ้าข้ึน อุณหภูมิกองปุ๋ยจะเยน็ลงใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิภายนอก วสัดุหมกัมีลกัษณะเป็นขุย
ร่วนซุยมีสีด าหรือน ้าตาลเขม้ ยบุตวัลงเหลือประมาณ 1 ต่อ 3 ถึง 1 ต่อ 4 ส่วนของกองเดิม 
 กรมพฒันาท่ีดิน (2540 : 2) ไดใ้หข้อ้พิจารณาปุ๋ยหมกัท่ีใชไ้ดแ้ลว้ไว ้ดงัน้ี 
 1. สีของปุ๋ยหมกัจะเร่ิมเขม้ข้ึนเม่ือเร่ิมกอง อาจเป็นสีน ้าตาลด า 
 2. อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมกัเม่ือเร่ิมกองใหม่ ๆ จะร้อนมากเม่ือกองไประยะหน่ึง
ความร้อนจะลดลงเม่ืออุณหภูมิภายนอกและภายในไม่แตกต่างกนั (กองปุ๋ยหมกัไม่แห้งหรือแฉะ
เกินไป) หรือแตกต่างกนันอ้ยมากแสดงวา่กองปุ๋ยหมกัเร่ิมใชไ้ดแ้ลว้ 
 3. ลกัษณะความอ่อนนุ่มของเศษพืชเม่ือใชน้ิ้วบ้ีดูเศษพืชจะอ่อนนุ่มยุ่ยขาดออกจากกนั
ไดง่้ายไม่แขง็กระดา้งและไม่เป็นกอ้นเหมือนเม่ือเร่ิมกอง 
 4. สังเกตกล่ินของปุ๋ยหมกัถา้เป็นปุ๋ยหมกัท่ีใช้ได ้ปุ๋ยหมกัจะมีกล่ินคลา้ยกล่ินของดิน
ตามธรรมชาติ 
 ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมัก 
 กรมพฒันาท่ีดิน (2540 : 4) ไดก้ าหนดคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีของปุ๋ยหมกัไวด้งัน้ี 
 1. มีอตัราส่วนสารประกอบคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไม่เกิน 20 : 1 
 2. เกรดควรมีธาตุอาหาร N, P2O5, K2O  ต ่ากวา่ 0.5 ถึง 0.5 ถึง 1.0 ตามล าดบั 
 3. ความช้ืนของปุ๋ยหมกัไม่ควรมากกวา่ร้อยละ 35 – 40 (โดยน ้าหนกั) 
 4. ปริมาณอินทรียวตัถุประมาณร้อยละ 25 – 50 (โดยน ้าหนกั) 
 5. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 6.0 – 7.5 
 6. ไม่ควรมีวสัดุเจือปนอ่ืน ๆ 
 ซ่ึง Polprasert  et al. (1991) ท าการวิจยัการหมกัปุ๋ยแบบ Windrow ชนิดท่ีไม่มีการพลิก
กลบักองปุ๋ยและมีการเติมอากาศตามธรรมชาติโดยใชไ้มไ้ผเ่จาะรูเสียบเขา้ไปในกองปุ๋ยหมกั วสัดุท่ี
เป็นของเสียหลกัท่ีน ามาหมกัคือ ผกัตบชวาท่ีหัน่เป็นช้ินเล็กๆ (ยาว 1-2 ซม.) ท่ีมีค่าสัดส่วนคาร์บอน
ต่อไนโตรเจน 20 และเป็น 20 ต่อ 16 ตามล าดบั อุจจาระปนปัสสาวะของหมูท่ีมีค่าสัดส่วนคาร์บอน

1180

DP
U



 
 

ต่อไนโตรเจน 8 และไนโตรเจนร้อยละ 3.8 ส่วนวสัดุท่ีใชช่้วยปรับค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนเพื่อให้
มีค่าเร่ิมต้นท่ีเหมาะสมในการหมกัคือ ใบไม้ ท่ีมีค่าสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 60 และ
ไนโตรเจนร้อยละ 5.5 นอกจากน้ียงัใชฟ้างขา้วคลุมกองปุ๋ยเพื่อป้องกนัการสูญเสียความร้อน การ
หมกัปุ๋ยไดท้  า 2 กอง คือ กองท่ี 1 มีค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนเร่ิมตน้ 25 ส่วนกองท่ี 2 มีค่า 30 และ
ทั้งสองกองควบคุมความช้ืนไวท่ี้ช่วงร้อยละ 60-70 ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการหมกัโดยใช้
วธีิการพน่น ้า ผลการศึกษาอุณหภูมิภายในกองปุ๋ย พบวา่ในช่วง 2-3 วนัแรกของการหมกัอุณหภูมิทั้ง
สองกองสามารถข้ึงสูงถึง 53-60 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีผลในการฆ่าเช้ือโรคได้ดีและหลงัจากนั้น
อุณหภูมิของทั้งสองกองลดลงอย่างรวดเร็ว จนลงมาถึงในระดบัอุณหภูมิบรรยากาศท่ี 30 องศา
เซลเซียส ภายในระยะ 30 วนั จากการทดลองไดส้รุปวา่สามารถน าผกัตบชวามาผสมกบัอุจจาระปน
ปัสสาวะของหมู การสลายตวัของวสัดุอินทรียจ์นเป็นปุ๋ยหมกัท่ีสมบูรณ์ใชค้่าวิเคราะห์ของปริมาณ
ของคาร์บอนและไนโตรเจนเป็นเกณฑ์ คือ อตัราส่วนสารประกอบคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N 
ratio) ไม่มากกวา่ 20:1  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ทราบว่าเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยในระดับชุมชนมี
ความส าคญัต่อชุมชน เพราะเขตชุมชนมีประชากรอยูร่วมกนัอย่างหนาแน่นจึงมีองคป์ระกอบขยะ
หลากหลายทั้งวสัดุเหลือใชจ้ากการบริโภคและอุปโภครวมทั้งวสัดุเหลือใชท่ี้เป็นพิษจากการด าเนิน
ชีวติสมยัปัจจุบนั  
 ดงันั้นการปรับสภาพปัจจยับางอยา่งใหเ้หมาะสมต่อการยอ่ยสลายอินทรียสารจะช่วยลด
ระยะเวลาในการท าปุ๋ยหมกัใหส้ั้นลง ซ่ึงจะช่วยใหก้ารหมกัปุ๋ยมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีปริมาณ
ปุ๋ยหมกัใชอ้ยา่งต่อเน่ืองและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัได้เล็งเห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าวจึงคิด
พฒันาถังขยะหมกัปุ๋ยอินทรีย์และการจดัการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยในระดับชุมชน  ได้ขนาด
สม ่าเสมอ ตน้ทุนต ่า ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดมาสรุปเป็นกรอบการ
ด าเนินงานได ้ดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 กรอบการด าเนินงาน 

          การจดัการเทคโนโลยถีังขยะหมกั 
              ปุ๋ ยอนิทรีย์ในระดบัชุมชน 
1.  วางแนวทางในการออกแบบ 
2.  ศึกษาปริมาณ และศกัยภาพ วสัดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตรท่ี เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อดัเมด็ 

3. น าไปสู่ชุมชนพฒันาคู่มือการจดัการ
เทคโนโลยศึีกษา 

 
 

1.  พฒันากรรมวธีิการท าปุ๋ยอินทรียท่ี์มีคุณภาพ
ตามกรมพฒันาท่ีดิน 

2.   ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
3. ไดคู้่มือการจดัการเทคโนโลยศึีกษาระดบัชุมชน 

1.  ไดถ้งัขยะหมกัปุ๋ยอินทรียต์น้แบบท่ีมีขนาด
กะทดัรัด ราคาถูก และไม่ก่อมลภาวะ 

2. ไดปุ๋้ยอินทรียม์าตรฐาน มีความปลอดภยัใน
การใช ้และประหยดัค่าใชจ่้าย 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อพฒันาถงัหมกัปุ๋ยแบบปิดระดบัชุมชนในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถท า
การหมกัปุ๋ยอินทรียท่ี์มีคุณภาพได ้ 
 2. เพื่อสร้างคู่มือการยอมรับในการท าปุ๋ยหมกัอินทรียใ์นระดบัชุมชน 
  
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผลการศึกษาได้
รูปแบบถงัหมกัท่ีเหมาะสมท่ีน าไปสร้างคู่มือฝึกอบรมในการท าปุ๋ยหมกัชุมชนให้กบัเยาวชนของ
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบ้านอุปถัมภ์เด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก วิ ธีด า เนินการวิจัย เป็น  คือ 
วิธีด าเนินการวิจยัด้านการจดัการเทคโนโลยีศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ เพื่อน าองค์ความรู้ท่ี
ไดม้าถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัชุมชน 
 1. วิธีการด าเนินการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีศึกษา ด าเนินการวิจยัด้านการ
จดัการเทคโนโลยศึีกษา ดงัน้ี 
  1.1 การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น   
   ศึกษาจากเอกสารงานวจิยัเก่ียวกบัการน าขยะในครัวเรือนมาหมกัปุ๋ยในถงัหมกั
ท่ีท ากรรมวธีิท่ีไดปุ๋้ยหมกัท่ีมีคุณภาพ 
  1.2 วธีิการทดลอง 
   วางแผนการทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม (Randomized Complete 
Block Designs, RCBD) จากนั้นพฒันาถงัปุ๋ยหมกั 4 รูปแบบไดแ้ก่ ถงัควบคุม ถงัใส่ Bulking agent  
ถงัหมกัเจาะรู และถงัหมกัใส่ท่อพีวีซี การทดลองมี 3 ซ ้ า (replication) ท าการหมกัปุ๋ยโดยทั้ง 4 ถงัมี
การปฏิบติัเหมือนกนั ดงัน้ี 
   น าตะแกรงลวดท่ีเตรียมไวว้างลงไปในถงัโดยให้ตะแกรงลวดขนาด 2x1 น้ิว 
วางอยูช่ั้นล่างและชั้นกลางมีระยะห่างกนัเท่ากบั  5  เซนติเมตร และตระแกรงขนาด  2x2  น้ิววางอยู่
ชั้นบนสุดมีระยะห่างจากตะแกรงชั้นกลาง  8  เซนติเมตรและ น าเศษวสัดุอินทรียห์รือขยะมูลฝอย 
เช่น เศษพืช และใบไม ้จ านวน 60 กิโลกรัม เตรียมจากผกักาดขาว 20  กิโลกรัม เศษใบไมแ้ห้ง (ตน้
หูกวาง) 20  กิโลกรัม เศษหญา้แห้ง 10  กิโลกรัมมูลสัตวจ์  านวน 10 กิโลกรัม โรยทบัดว้ยปุ๋ยยเูรีย
จ านวน 100 กรัม เพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ น าสารเร่ง พด.-1 กรัมละลายน ้ า
ประมาณ 15-30 นาที หลงัจากนั้นราดสารเร่ง พด.1ลงบนมูลสัตวใ์ห้ทัว่และคลุกกนัให้ทัว่แลว้จึงมา
ใส่ในถงัหมกัท่ีเตรียมไวน้ าดิน 1 กิโลกรัม กลบทบัขา้งบนให้หนาประมาณ 1 น้ิว ปิดฝาถงัหมกั ทิ้ง
ไว ้45 วนั 
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  1.3 การรวบรวมข้อมูลและการเกบ็ตัวอย่าง 
   หลงัจากท าการหมกัปุ๋ยได ้ 45 วนั น าปุ๋ยท่ีไดม้าตรวจสอบการยอ่ยสลายโดยท า
การวเิคราะห์ค่าตวัช้ีวดัคุณภาพดงัต่อไปน้ี  
   1. ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ของปุ๋ยหมกัเท่ากบัหรือนอ้ย
กวา่ 20:1 
   2. ความเป็นกรดด่าง  (pH)  
   3. ปริมาณธาตุอาหาร( N, P, K ) 
   4. ปริมาณความช้ืน (Moisture content)  
   วเิคราะห์ตามวธีิของกรมพฒันาท่ีดิน (2540)   
  1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบทางสถิติ 
   การเปรียบเทียบค่าตวับ่งช้ีหรือตวัช้ีวดัคุณภาพปุ๋ยหมกัจากการย่อยสลายปุ๋ย
หมกัในถงัหมกัแต่ละรูปแบบโดยการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมกัทางเคมีในหลงัปฏิบติัการและค่า
ความแตกต่างทางสถิติใช ้ one-way ANOVA และท าการทดสอบรายคู่แบบ LSD (Least Significant 
Difference) 
 2. วธีิด าเนินการวจัิยด้านการจัดการเทคโนโลยี 
  จากผลการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการวิจัยด้านการจัดการ
เทคโนโลยศึีกษาดงัน้ี 
  2.1 การวางแผนการทดลอง 
   วางแผนการทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม (Randomized Complete 
Block Designs, RCBD) 
  2.2 เคร่ืองมือในการด าเนินการจัดการเทคโนโลยีศึกษา 
   2.2.1 แบบวดัความรู้พื้นฐาน 
   2.2.2 คู่มือฝึกอบรม 
   2.2.3 แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม  
  2.3 การด าเนินการ 
   2.3.1 สร้างแบบวดัความรู้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ความ
ตระหนกั 
   2.3.2 น าขอ้มูลเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีได้มาสร้างคู่มือฝึกอบรมเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
   2.3.3 เม่ือสร้างคู่มือฝึกอบรมเสร็จแลว้  แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ
วจิยัเพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายในการอบรม 

1183

DP
U



 
 

   2.3.4 ท าการทดลองกบักลุ่มเพื่อนและกลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อทดสอบคุณภาพของ
คู่มือท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายจริง 
   2.3.5 แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม  เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ 
เจตคติ และความตระหนกั เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์
  2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  x  จากการทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre  -  test) 
และหลงัการฝึกอบรม  (Post – test)  ของตวัอยา่งเพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย  และผล
การทดลองใชคู้่มือฝึกอบรม และทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้ t – test 
  
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมกัจากตวัช้ีวดัและบ่งช้ี 6 ตวัจากถงัหมกัท่ีพฒันาให้มีการ
ไหลถ่ายเทของอากาศดว้ยวิธีการท่ีต่างกนั 3 รูปแบบและ1 ควบคุมของถงัหมกัปุ๋ยชุมชนแต่ละชนิด
จึงดา้นหลกัการดา้นการจดัการเทคโนโลยศึีกษา ซ่ึงผลการศึกษาและวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 คุณภาพปุ๋ยหมกัในรูป C/N ratio จากการยอ่ยสลายในถงัหมกัท่ีพฒันาข้ึน 
   ถงัหมกัรูปแบบท่ีใส่ Bulking agent   มีการย่อยสลายสูงสุดโดยมีค่าเฉล่ียจาก
การทดลองวิเคราะห์C/N ratio เท่ากบั 11 ซ่ึงจากการเปรียบเทียบค่าท่ีไดจ้ากการทดลองถงัหมกักบั
ปุ๋ยหมกัในกรมพฒันาท่ีดิน (2548 : 4)  พบว่ามีค่าใกล้เคียงมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ ถงัหมกั
ควบคุม ถงัหมกัเจาะรู  และถงัหมกัใส่ท่อพีวีซี  โดยมี  ค่า C/N ratio เท่ากบั 8.34, 7.67  และ 6.67 
ตามล าดบั 
  1.2 คุณภาพของปุ๋ยหมกัในรูปค่า pH จากการยอ่ยสลายในถงัหมกัท่ีพฒันาข้ึน ค่า 
pH ของถงัหมกัใส่ท่อพีวีซี ค่า pH  เท่ากบั 7.78ซ่ึงมีค่า pH มีมากท่ีสุดและล าดบั รองลงมาคือ ถงั
หมกัควบคุม pH  เท่ากบั 7.63 และถงัหมกัใส่ Bulking agent  มีค่า  pH  เท่ากบั 7.42 และถงัหมกั
เจาะรู pH  เท่ากบั 6.42 ตามล าดบั 
   1.2.1 ค่า N ในถงัหมกัใส่ท่อพีวีซี ค่า N  เท่ากบั  1.86 ซ่ึงเป็นค่า N มีมากท่ีสุด
และล าดบัลองลงมาคือถงัหมกัเจาะรู N  เท่ากบั  1.63  และถงัหมกัควบคุม ค่า N เท่ากบั1.58 และถงั
หมกัใส่ Bulking agent ได ้N  เท่ากบั  0.94 ตามล าดบั 
   1.2.2 ค่า P ถงัหมกัเจาะรู ค่า P เท่ากบั 1.67ซ่ึงมีค่าP มีมากท่ีสุดและล าดบัลอง
ลงมาคือ ถงัหมกัใส่ Bulking agent  P เท่ากบั 0.31และ ถงัหมกัควบคุม P เท่ากบั 0.27และถงัหมกัใส่
ท่อพีวซีี P เท่ากบั 0.22 ตามล าดบั 
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   1.2.3 ค่า K ถงัหมกัใส่ท่อพีวีซีค่าKค่า K เท่ากบั 2.80 ซ่ึงมีค่าK มีมากท่ีสุดและ
ล าดบัลองลงมาคือ ถงัหมกัควบคุม K เท่ากบั 1.54  และถงัหมกัเจาะรู K เท่ากบั 1.09 และถงัหมกัใส่ 
Bulking agent  K เท่ากบั 0.66  ตามล าดบั 
   1.2.4 ค่า Moisture content ถงัหมกัใส่ Bulking agent  มีค่า  Moisture content 
เท่ากบั 49.46 มีมากท่ีสุด  และล าดบัรองลงมาคือ ถงัหมกัใส่ท่อพีวีซี Moisture content เท่ากบั 38.84 
และถงัหมกัควบคุม ค่า Moisture content เท่ากบั 34.18 และถงัหมกัเจาะรู ค่า Moisture content 
เท่ากบั 32.90   ตามล าดบั 
  1.3 ผลการทดสอบคุณภาพปุ๋ยหมกัดว้ยการปลูกผกัคะนา้จากการทดสอบคุณภาพ
ปุ๋ยหมกัโดยการน าไปใชก้ารปลูกผกัคะนา้พบวา่ผกัคะนา้ท่ีใชปุ๋้ยหมกัมีค่าเฉล่ีย ความสูง จ านวนใบ
และน ้าหนกัดีกวา่ผกัคะนา้ท่ีปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ยแสดงวา่ปุ๋ยท่ีหมกัจากถงัหมกัมีคุณภาพเหมาะสมกบั
การปลูกผกัคะนา้ 
  1.4 ผลการใชคู้่มือฝึกอบรม  เร่ืองการท าปุ๋ยหมกัจากเศษขยะในชุมชน พบวา่  คู่มือ
ฝึกอบรมท่ีจดัท าข้ึน  ท าให้นกัเรียนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กท่ีผ่านการฝึกอบรม  มีความตระหนกั  มี
ความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัปัญหาขยะในครัวเรือนท่ีเกิดข้ึนในการท าปุ๋ยหมกั
ชุมชนสูงกวา่ก่อนเขา้รับการฝึกอบรม 
  1.5 ผลการใช้คู่มือฝึกอบรม  เร่ืองการท าปุ๋ยหมักจากเศษขยะในชุมชน โดย
วเิคราะห์ผลเปรียบเทียบจากคะแนนก่อนและหลงัด าเนินการฝึกอบรมพบวา่ผลคะแนนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ปุ๋ยหมกัท่ีท าจากถงัหมกัท่ีพฒันาข้ึนมา โดยใส่อากาศไหลเวียนเพิ่มข้ึนในแต่ละถงั
หมกั และควบคุมถงัหมกัไม่ให้มีอากาศไหลเวียนในระหวา่งการทดลอง 45 วนั ในแต่ละวนัมีการ
เปิดฝาและใช้เสียมซุยดินก็เป็นการเพิ่มอากาศในถงัหมกัควบคุมดว้ยเช่นกนั ดงันั้นปุ๋ยหมกัท่ีหมกั
ได้จึงมีคุณภาพใกล้เคียงกบัปุ๋ยหมกัมาตรวจสอบของกรมพฒันาท่ีดิน (2540 : 4) และใช้ปลูก
ผกัคะนา้ไดเ้พราะผกัตอ้งการปริมาณ ค่า P ในการเจริญเติบโตนอ้ย ส่ิงท่ีส าคญัท่ีพบจากการทดลอง
พฒันาถงัหมกัปุ๋ยจากถงัหมกัเทศบาลท่ีมีฝาปิดและการเจาะรูและการใส่ท่อพีวซีีและการใส่ Bulking 
agent แสดงให้เห็นว่าการพฒันาโดยการให้มีอากาศไหลเวียนมากข้ึนในถงัหมกัปุ๋ยแบบปิดเป็น
ส่ิงจ าเป็นท าให้จุลินทรียท์  างานย่อยสลายได้ดีข้ึนถ้าไม่มีการพฒันาเลยถงัเทศบาลท่ีมีฝาปิดก็ยงั
พอใช ้ไดแ้ต่จ าเป็นตอ้งเปิดฝาปิดและซุยดินในถงัหมกัทุกวนัซ่ึงอาจไม่สะดวกในทางปฏิบติั ฉะนั้น
การใชถ้งัหมกัพฒันารูปแบบแลว้น่าจะสะดวกต่อการใชง้านจริงมากกวา่ไม่ตอ้งกงัวลต่อการเปิดฝา
เพื่อซุยดินในถงัหมกัปุ๋ยทุกวนั 
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 2. ผลการสร้างคู่มือฝึกอบรมจากการน าไปทดลองและประเมินผลการฝึกอบรม พบวา่ 
นักเรียนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
เน่ืองจากผูเ้ข้ารับการอบรมยงัไม่เคยได้รับการอบรมโดยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษามาก่อน 
โดยเฉพาะไม่เคยไดรั้บโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิด การแสดงความคิดเห็นและการลงมือปฏิบติั
ในลกัษณะน้ีมาก่อนนกัเรียนมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็กไดมี้ส่วนร่วมลงมือปฏิบติั ไดศึ้กษาสถานการณ์
จริงและน าปัญหาท่ีพบมาร่วมกันอภิปรายจึงท าให้มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติักิจกรรมเป็นอยา่งดี 
 จากการประเมินผลคะแนนท่ีไดห้ลงัการฝึกอบรม  (Post – test)  สูงกวา่คะแนนก่อน
การฝึกอบรม (Pre – test)  แสดงวา่ไดมี้การพฒันาข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  หลงัการ
ฝึกอบรมแล้วมีผูป้กครองของนกัเรียนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กสนใจท่ีจะท าถงัหมกัปุ๋ยระดบัชุมชน 
และน าไปใช้ในชุมชนหลงัวดัหลกัส่ี จึงไดข้ยายผลไปสู่ชุมชนรังสิต แสดงให้เห็นวา่กระบวนการ
จดัการเทคโนโลยีศึกษา สามารถพฒันาเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กในการ
พฒันาถงัหมกัปุ๋ยโดยวสัดุหมกัจากขยะในครัวเรือน และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทิ้งขยะรวมกนั
โดยหลกัการฝึกอบรมเยาวชนของมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็กมีการแยกทิ้งขยะและใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึน  ซ่ึงน าไปสู่การลดปริมาณขยะในครัวเรือนไดร้ะดบัหน่ึง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  การด าเนินงานในการจดัการเทคโนโลยีศึกษาแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย ควรจดัท า
เป็นโครงการของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กโดยจัดให้มีการประชุมช้ีแจงวางแผนก าหนดหน้าท่ี
รับผดิชอบ เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัการขยะจากทุกภาคส่วนของชุมชนเพื่อการจดัการขยะ
ชุมชนอยา่งถูกวธีิ 
 2. ข้อเสนอแนะการวจัิย 
  2.1 ในการจดัการจดัหาถงัขยะ ควรคดัแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทัว่ไป ขยะ
รีไซเคิล ขยะยอ่ยสลาย และขยะอนัตรายเพื่อเป็นการง่ายต่อการน าไปก าจดัอยา่งเหมาะสม 
  2.2 สถานท่ีในการท าปุ๋ยหมกัปกติตอ้งเป็นพื้นท่ีไกลจากชุมชนพอสมควรแต่ถา้ใช้
ถงัหมกัท่ีพฒันาข้ึนมาอาจสามารถท าในชุมชนได ้
  2.3 ควรใช้หัวเช้ือจุลินทรีย ์(พด.1) ให้เหมาะสมตามขอ้แนะน า ตลอดจนวิธีการ
เตรียมหวัเช้ือพร้อมใชเ้ป็นส่ิงจ าเป็นและการเติมปุ๋ยยเูรียจะไดปุ๋้ยหมกัท่ีดีมีคุณภาพ 
 3. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  ควรมีการจดัฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมกัจากเศษขยะในครัวเรือน เพื่อใหน้กัเรียนมูลนิธิ
สร้างสรรคเ์ด็กเกิดความตระหนกัและมีเจตคติต่อปัญหาขยะในชุมชนและครัวเรือน 

1186

DP
U



 
 

 4. ข้อเสนอแนะการวจัิย 
  4.1 ควรมีการสนับสนุนให้มีการขยายผลไปสู่ชุมชนกลุ่มอ่ืนโดยน าหลักและ
วิธีการพฒันาตามกระบวนการจดัการเทคโนโลยีศึกษาและผูผ้่านการฝึกอบรมเป็นผูน้ าลงสู่การ
ปฏิบติั 
  4.2 ควรมีการส่งเสริมการน าขยะในครัวเรือนมาท าปุ๋ยหมกัตามวิธีการของกรม
พฒันาท่ีดิน 
  4.3 ควรส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการจดัการเทคโนโลยีศึกษาในการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชนและผูป้กครองเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  และมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มกบั
พวกการอบรมเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็ก 
 
กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จไดด้้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย ์ ดร.สมถวิล  วลัลิสุต 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวฒัน์  สุนทโรทก และรอง
ศาสตราจารย ์ ดร.ธรรมนูญ โรจนบุรานนท์ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา
แนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง  ณ  โอกาสน้ี 
 รวมถึงคณาจารยทุ์กท่านและบุคคลในหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็น
อยา่งดี  ท าใหก้ารศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จ 
 กราบขอบพระคุณมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็กท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการท างาน
วิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิ่ง ทา้ยท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่นอ้งลูกโคช้  ท่ีให้การ
สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจท าใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการศึกษาส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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พฤติกรรมการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับเทยีมประเภทแฟช่ันของนักศึกษาระดับ     
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 

Consumer purchases artificial jewelry fashion of undergraduate students from 
Thonburi University 

 

กมลวร  สีวงษา  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรี  (2) 
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชั่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธนบุรี (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชั่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และ(4) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู ้บริโภคการซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรี ท าการเก็บ
ขอ้มูลจากนกัศึกษาเพศหญิงท่ีก าลงัศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรี จ  านวน 400 คน 
การทดสอบความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามและการวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า  (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่นกัศึกษาให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการจดัจ าหน่าย และอนัดบั
สุดทา้ยคือด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั (2) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียม
ประเภทแฟชั่นของนักศึกษาพบว่านกัศึกษาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัเทียมประเภทสร้อย
ขอ้มือ ก าไลจากร้านเคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ทัว่ไป โดยซ้ือเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 1 ส่วน
ใหญ่ซ้ือเพื่อใช้งานเอง ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับเทียมด้วยตนเอง และส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมจากเวบ็ไซต ์ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (3) ปัจจยัส่วนบุคคล
ด้านภาคการศึกษา/ชั้นปีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดับเทียมประเภท
แฟชั่นด้านสถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเทียม (4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑมี์ความ สัมพนัธ์กบัสถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือ ดา้นการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัจ านวน
คร้ังท่ีซ้ือและผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
วตัถุประสงคใ์นการซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เคร่ืองประดบัเทียมประเภท
แฟชัน่  
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Abstract 
 The purpose of this study is to study.The relationship between marketing mix and 
consumer purchases,artificial jewelry fashion of undergraduate students. University of 
technology. Data were collected from female students studying in the University Bachelor's 
degree), the 400 people confidence, both of 0.95 test instruments used questionnaires and 
analyzed using frequencies. Percentage, mean, standard deviation, and chi-square statistic.The 
level of 0.05.The study found that Marketing mix factors affecting the purchase jewelry type of 
fashion students were moderate. When the students found that the importance of the products as 
much as possible.The distribution. And lastly, the marketing promotion, respectively, the 
purchasing behavior of imitation jewelry fashion category of students found that students choose 
to buy imitation jewelry products which is the bracelet. Bracelet from a jewelry store artificial 
fashion in general. The average purchase per month less than 1 mainly buy for own use. Decided 
to buy Jewelry manually. And most information about goods jewelry from the site test results the 
hypothesis. Personal factors the semester / year related to purchasing behavior of artificial jewelry 
fashion in place that prefer to buy imitation jewelry. Marketing mix product is. Related to popular 
destinations choose to buy. The distribution is related to the number of times to buy and 
participants in the buying decision. And marketing promotion associated with the purpose of 
buying the significant 0.05. 
 
keyword :Consumer Behavior, Marketing Mix , the Artificial Jewelry Fashion 
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บทน า 
เคร่ืองประดบัมีพฒันาการควบคู่กบัมนุษยชาติมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เม่ือมนุษย์

เร่ิมอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม และมีการปกครองเป็นหมู่คณะ อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับเทียมเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีโครงสร้างและวิธีการผลิตคล้ายกับเคร่ืองประดับแท้แต่จะแตกต่างเพียง
เคร่ืองประดบัเทียมนั้นมีส่วนประกอบหลกัเป็นโลหะผสม เช่นทองเหลืองทองแดงดีบุก และชุบ
เคลือบดว้ยทองค าหรือเงิน ตกแต่งดว้ยอญัมณีสังเคราะห์หรือหินแต่เคร่ืองประดบัแทจ้ะใชว้ตัถุดิบมี
ค่าเช่นเพชรทองมาเป็นส่วนประกอบหลกัประเทศไทยน าเขา้เคร่ืองประดบัเทียมมากกว่า 240.40 
ลา้นบาท แมว้่าจ  านวนของผูป้ระกอบการภายในประเทศจะมีอยูเ่ป็นจ านวนมากแต่ก็ยงัไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการเคร่ืองประดบัเทียมได้อย่างทัว่ถึงโดยมีกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัคือผูห้ญิงวยั
ท างานจากข้อมูลดังกล่าว ท าให้วิจยัสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับเทียม
ประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรีเพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผูป้ระกอบการเคร่ืองประดับเทียบยงัสามารถน า
ผลการวจิยัไปพฒันาสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ต่อไปในอนาคตได ้

 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัจึงใชปั้จจยัท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ตามแบบจ าลองของ ฟิลลิป คอต
เลอร์(Philip Kotler : 2003)เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั จากการศึกษา
ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้อง สามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดัง
ภาพประกอบท่ี 1.1 
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ตวัแปรอสิระ                                                            ตวัแปรตาม 
 
 
      
 
 
          
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียม

ประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 
3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคการซ้ือสินคา้

เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียม

ประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 คณะ 
 สาขา 
 ภาคการศึกษา/ชั้นปี 
 รอบการศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์
 ดา้นราคา 
 ดา้นการจดัจ าหน่าย 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ท่ีมา: Kotler (2003) 

 
 
 
 
 
 
 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 การส่งเสรมิการตลาด 
ท่ีมา : Philip  Kotler   

  

พฤตกิรรมการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดบัเทยีม
ประเภทแฟช่ันของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัธนบุรี (6W1H) 

 กลุ่มเป้าหมายคือใคร  
 เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมอะไร 
 ซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมท่ีไหน 
 ซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมเม่ือไร 
 ท าไมถึงซ้ือเคร่ืองประดบัเทียม 
 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
 วธีิการรับรู้ข่าวสารอยา่งไร 

ท่ีมา: Kotler (2003) 
 

 
 
 
 
 
 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 การส่งเสรมิการตลาด 
ท่ีมา : Philip  Kotler   
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาเพศหญิง ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ธนบุรี 
 ขนาดตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาศึกษาเพศหญิง ระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัธนบุรี โดยใชสู้ตรของTaro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จ านวน 348 คน 
ผูว้จิยัจึงเก็บกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตวัอย่างท่ีใช้การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากสัดส่วน

ตามจ านวนคณะของระดบัการศึกษาปริญญาตรีแต่ละสาขาการเรียน 
 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อก าหนดขอบเขต
โครงสร้างและเน้ือหา 
 2. ก าหนดองค์ประกอบส าหรับการสร้างค าถามให้ครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาของ
แบบสอบถาม 
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพ โดยเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียว 
ชาญทั้ ง 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาและการครอบคลุมทางด้านเน้ือหาของ
แบบสอบถาม 
 4. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้มาน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
สมบูรณ์อีกคร้ังเพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริง 
 5. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปด าเนินการทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 30 คน แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 
1974:161) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.955 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด และค าถาม

ปลายเปิด 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ 
ไดแ้ก่ คณะ  

1194

DP
U



สาขา ภาคการศึกษา/ชั้นปี และ รอบการศึกษา 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจาก

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาสินคา้ ดา้นการจดัจ าหน่าย
และดา้นการส่งเสริมการตลาด สร้างค าถามโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ 
การแบ่งเป็นค าถามเป็น ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ สถานท่ีท่ีจะเลือกซ้ือ โอกาสความถ่ีในการซ้ือ 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือ และวธีิการรับรู้ข่าวสาร 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้บ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี  

 1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ การน าปัจจยัต่างๆ มา
คิดดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความถ่ี (Frequency) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในแต่ละระดบัชั้น 
  ค่าเฉล่ีย     4.21-5.00    หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย     3.41-4.20    หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย     2.61-3.40    หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย     1.81-2.60    หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย     1.00-1.80    หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การหาค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร ไดแ้ก่ ค่า Chi-Square 
 
สรุปผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาสรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะบริหารธุรกิจในสาขาการจดัการ

เทคโนโลยี การจดัการ การตลาดและการบญัชีในจ านวนท่ีเท่ากนัในภาคการศึกษาปกติ/ชั้นปีท่ี 3
และรอบการศึกษาภาคปกติ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการศึกษาสรุปไดว้า่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบั

ปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่นกัศึกษาเห็นดว้ยกบัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด  รองลงมา
คือดา้นการจดัจ าหน่ายและล าดบัสุดทา้ยคือดา้นส่งเสริมการตลาดรายละเอียดในแต่ละดา้นสรุปได้
ดงัน้ี 

1.  ดา้นผลิตภณัฑใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ขอ้ท่ี
นักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุดคือเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชั่นมีคุณภาพ รองลงมาคือ
เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่มีรูปแบบท่ีทนัสมยัและล าดบัสุดทา้ยคือมีสินคา้แบบใหม่ๆหรือ
คอลเลกชัน่ใหม่ๆมาใหลู้กคา้ไดเ้ลือกอยูเ่สมอ 

2.  ดา้นราคาในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ขอ้ท่ี
นกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือระดบัราคาของเคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่มีความหลากหลาย 
รองลงมาคือสามารถต่อรองราคาไดแ้ละล าดบัสุดทา้ยคือเคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

3.  ดา้นการจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
ข้อท่ีนักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุดคือการซ้ือเคร่ืองประดับท่ีร้านใกล้บ้าน รองลงมาคือการซ้ือ
เคร่ืองประดบัร้านท่ีการตกแต่งร้านน่าเลือกซ้ือและล าดบัสุดทา้ยคือการซ้ือเคร่ืองประดบัร้านท่ีเป็น
ทางผา่น 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ขอ้ท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือการให้ส่วนลดแก่ลูกคา้รองลงมาคือมีการรับเปล่ียน-คืน
สินคา้ท่ีมีต าหนิหรือช ารุดและล าดบัสุดทา้ยคือพอ่คา้แม่คา้เป็นกนัเองกบัลูกคา้ 

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดับเทยีม 
ผลการศึกษาสรุปไดว้า่นกัศึกษาเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัเทียมประเภทสร้อยขอ้มือ/

ก าไลโดยสถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมมากท่ีสุดคือร้านเคร่ืองประดบัเทียมประเภท
แฟชัน่ทัว่ไป ซ่ึงจ านวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือนส่วนใหญ่
ซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมเพื่อใช้งานเองโดยจะท าการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมดว้ยตนเองและ
ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมจากเวบ็ไซต ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับเทียม
ประเภทแฟช่ันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านภาคการศึกษา /ชั้นปีมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชั่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัธนบุรี ดา้นสถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดับเทยีมประเภทแฟช่ันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชั่นของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรีดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมและดา้นช่องทางใน
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  การวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบวา่นกัศึกษามีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
นกัศึกษาเห็นดว้ยกบัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการจดัจ าหน่ายและล าดบัสุดทา้ยคือ
ดา้นส่งเสริมการตลาดเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ขอ้ท่ี
กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชั่นมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
แนวความคิดเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดของ Phillip Kotler (2003 : 92-94) กล่าววา่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) เป็นส่ิงท่ีสนองความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งผลิตภณัฑ์อาจเป็นส่ิงท่ีแตะตอ้งไดแ้ละส่ิงท่ี
แตะตอ้งไม่ไดโ้ดยผลิตภณัฑ์สามารถเป็นไดท้ั้งสินคา้บริการความคิดสถานท่ีองคก์รหรือบุคคลแต่
ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของธนกร  ภูริวรางคกูล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจใช้บริการร้านค้าทองค า พบว่านักศึกษาในความส าคญัในระดับมากทุกปัจจยัโดยให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ข้อท่ี
นกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือระดบัราคาของเคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่มีความหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดของ Phillip Kotler (2003 : 92-94) กล่าว
วา่ ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนหรือบริการในรูปแบบของเงินตราโดย
ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กับราคาของผลิตภณัฑ์ก่อนตดัสินใจซ้ือและ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวาสินี  เอ่ียมสวสัดิกุล (2550) การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
การซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัเทียมพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลในระดบัมากไดแ้ก่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพระดบัราคาของ
เคร่ืองประดบัเทียม 
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ดา้นการจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
ขอ้ท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือการซ้ือเคร่ืองประดบัท่ีร้านใกลบ้า้น สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดของ Phillip Kotler (2003 : 92-94) กล่าววา่  การจดัจ าหน่าย (Place) 
เป็นกิจกรรมการน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายโดยประกอบไปดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีท า
เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปสู่ตลาด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ ขอ้ท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือการให้ส่วนลดแก่ลูกคา้ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเร่ือง
ส่วนประสมทางการตลาดของ Phillip Kotler (2003 : 92-94) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเพื่อเป็นการสร้างทศันคติและ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือโดยเคร่ืองมือท่ีใชน้ั้นมีหลายประเภท 

2.  การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟช่ันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรีพบว่าปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นภาคการศึกษา/ชั้นปีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียม
ประเภทแฟชั่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี ด้านสถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดับเทียมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
สอดคล้องกับผลการวิจยัของศิรินันท์  บ ารุงพงษ์ (2556)  ศึกษาอิทธิพลของตราสินค้าต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคจงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
มีการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีในปัจจยัท่ีแตกต่างกนั 

3.  การวเิคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟช่ันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี
พบวา่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรี 
ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้ งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิรินัดดา  ศิริสาคร (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัเงินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการเคร่ืองประดับเงินด้านส่งเสริม
การตลาดในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรี
ดา้นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้สอดคล้องกบัผลการวิจยัของศิรินันท์  บ ารุงพงษ์ (2556) 
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อิทธิพลของตราสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคจงัหวดัพิษณุโลกพบวา่ 
ภาพรวมของผูบ้ริโภคของการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีอยูใ่นระดบัมากโดยให้ความส าคญั
ต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชั่น
สามารถท าการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมออย่างต่อเน่ือง ซ่ึงควรเป็นออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ใหค้รอบคลุมประเภทสินคา้แฟชัน่ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นสร้อยคอ ต่างหู จ้ี ก าไลหรือสร้อยคอมือ 
ทั้งน้ีเพื่อให้มีสินคา้แบบใหม่ๆหรือคอลเลกชัน่ใหม่ๆมาให้ลูกคา้ไดเ้ลือกอยูเ่สมออยา่งต่อเน่ืองได้
ต่อไป 

1.2 ด้านราคา ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชั่นสามารถ
ก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกนักบัคุณภาพและลกัษณะของการใช้งานของ
สินคา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคา้จะท าการประเมินคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์วา่มีความคุม้ค่ากบัค่าใชจ่้าย
ท่ีไดจ่้ายไปหรือไม่ ซ่ึงหากสินคา้ของผูป้ระกอบการมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพและเป็น
การตั้งราคาท่ีไม่สูงจนเกินไปก็จะท าใหลู้กคา้สามารถตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน 

1.3 ดา้นการจดัจ าหน่ายผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่
สามารถกระจายแหล่งจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของตนเองให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสินคา้
ประเภทแฟชั่นเป็นสินคา้ท่ีผลิตตามกระแสนิยมในช่วงเวลาหน่ึง ๆ หากผูป้ระกอบการกระจาย
สินคา้ไปไม่ทัว่ถึงต่อความตอ้งการของลูกคา้จะท าใหสิ้นคา้นั้นลา้สมยัและจะท าใหค้วามตอ้งการใน
สินคา้นั้น ๆ ลดลงได ้

1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองประดบัเทียมประเภท
แฟชัน่สามารถสร้างสัมพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งผูข้ายกบัลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน โดยการเน้นการสร้าง
ความประทบัใจในการใหบ้ริการ รวมถึงการมอบส่วนลดให้กบัลูกคา้ประจ า เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากจะ
ท าใหลู้กคา้เกิดความผกูพนัต่อร้านคา้ไดม้ากข้ึนแลว้ยงัจะท าใหสิ้นคา้ของผูป้ระกอบการไดรั้บความ
สนใจจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองได ้

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของกลุ่มคนวยัท างาน ซ่ึงจากผลการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นน้ี
จะท าให้ได้ผลการศึกษาท่ีทางผู ้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจน้ีสามารถปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดต่้อไป 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารทีพ่งึประสงค์: กรณศึีกษา 
กรมก าลงัพลทหารบก 

Desirable Administrative  Leadership: A Case Study of the Directorate of 
Personnel 

 
พจัิกษณา วงศาโรจน์ 

ชุติมาวดี ทองจีน 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์: กรณีศึกษากรมก าลงัพลทหารบก 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติ, หลกัธรรมาภิบาล และคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์และตวัแปรตน้คือ ทศันคติของผูบ้ริหาร หลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหาร และคุณลกัษณะ  ของผูบ้ริหาร ตวัแปรตามคือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบก จ านวน 186 นาย วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยเร่ิมจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และ การสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic   Random Sampling) ในการ
แจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว้ วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regressions) 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 
ปี  เป็นขา้ราชการทหารชั้นประทวน มีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการ
ท างานเป็นระยะเวลา 11 – 20 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท ส าหรับ
ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกท่ีมีต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ี
พึงประสงค์ ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regressions) พบว่า ตวัแปรดา้นทศันคติของผูบ้ริหาร และ   ดา้นหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร มี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกให้
ความส าคญักบัทศันคติและการท างานบนหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้งัคบับญัชา โดยไม่ไดพ้ิจารณา
การมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคจ์ากคุณลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชา  

 

1201

DP
U



ค าส าคัญ: คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร, ทศันคติของผูบ้ริหาร , หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร, ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค,์ กรมก าลงัพลทหารบก 
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Abstract 
The independent variables of this research included the administrators’ attitude, good 

governance, and traits.  The dependent variable was the desirable administrator leadership.  The 
samples in this study were 186 army officers in the Directorate of Personnel, selected by using the 
multi-stage random sampling method, starting with the purposive sampling and then the 
systematic random sampling. Questionnaires were used as the data collection tool.  The statistical 
data analysis was conducted using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple 
Regressions Analysis. 

Demographic data showed that most respondents were male, aged 31-40 years old, 
non-commissioned officers, had a bachelor’s degree, work experience of 11 -20 years, and an 
average monthly income of THB10,001-20,000.  The results from the hypothesis testing 
revealed that there was a relationship between the administrators’ attitude and good 
governance, and the desirable administrative leadership, with a statistical significance of 
0.05. However, there was no relationship between the administrators’ traits and the desirable 
administrative leadership, with a statistical significance of 0.05. Therefore, it can be 
concluded that the officers in the Directorate of Personnel focused on their commanders’ 
attitude and good governance more than traits with regard to the desirable administrative 
leadership.   
 
Keywords: administrators’ traits, administrators’ attitude,  
administrator s’good governance, desirable administrative leadership, Directorate of Personnel 
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บทน า 
 ปัจจุบนัสถานการณ์ของโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน การบริหาร
ราชการจึงเป็นอีกเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ จะตอ้งมีผูน้ าในการด าเนินการ ซ่ึงผูน้ าถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูบ้ริหารทุกระดบั  ควรมีเป้าหมายในการท างานท่ี
ชดัเจนและสอดคล้องกบัพนัธกิจหลกัในส่วนราชการนั้น ๆ และควรมีการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจในการบริหารไปสู่ข้าราชการระดับต่าง ๆ ภายในส่วนราชการ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
ท างาน  ไดบ้รรลุผลต่อไป (จุฑามาศ กมลรัตน์, 2550) 
 กองทพับกซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัดา้นความมัน่คงของชาติ มีหนา้ท่ีเตรียมก าลงักองทพับก 

การป้องกนัราชอาณาจกัร และด าเนินการเก่ียวกบัการใชก้ าลงักองทพับกตามอ านาจหนา้ท่ีของ

กระทรวงกลาโหม   โดยมีผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ มีก าลงัพลตั้งแต่ระดบั

พลทหารไปจนถึงชั้นยศพลเอก การบงัคบับญัชาตามล าดบัชั้นจึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการ

บริหารงานของผูบ้งัคบัหน่วยระดบัต่าง ๆ (กองทพับก,  ม.ป.ป.) 

 ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในกรมก าลงัพล
ทหารบก ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีอยู่ในฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก ท าหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากบัการ และด าเนินการเก่ียวกบังานนโยบายและแผนก าลงัพล การเตรียมพล การ
จดัการก าลงัพล การปกครองก าลงัพล การบริการ  สิทธิ และขวญัก าลงัพล การศึกษาและพฒันา
ความรู้ของก าลงัพล งบประมาณก าลงัพล การสารสนเทศก าลงัพล การวิเคราะห์และประเมินค่า
ก าลงัพล และด าเนินการเก่ียวกบักิจการก าลงัพลอ่ืน ๆ ทั้งปวง กรมก าลงัพลทหารบก จึงถือเป็น
หน่วยงานท่ีมีความส าคญัต่อก าลงัพลในกองทพับกเป็นอยา่งมาก ผูบ้ริหารของหน่วยงานจึงควรเป็น                    
ผูท่ี้มีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสูง เพื่อช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุตามผลท่ีตั้งไว ้
 ผูศึ้กษาพบวา่ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคค์วรมี ทศันคติท่ีดีในการบริหารงาน หลกั
ธรรมาภิบาล รวมไปถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีในการบริหารงาน ผูศึ้กษาจึงตอ้งการส ารวจว่า
ผูบ้ริหารควรมีคุณลกัษณะเช่นน้ีหรือไม่ ถา้มีควรอยูใ่นระดบัใด นอกจากน้ียงัมีคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถก าหนดภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารภายในกองบญัชาการกองทพับก โดยเฉพาะกรมก าลงัพลทหารบกโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาหน่วยงานเป็นส าคญั  
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กรอบแนวคิด  
  ตัวแปรอิสระ คือ ทัศนคติของผู ้บริหาร หลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหาร และ
คุณลกัษณะของ  

            ผูบ้ริหาร 
  ตวัแปรตาม คือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์
ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบแนวคิดขา้งตน้แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ทศันคติของผูบ้ริหาร หลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้ริหาร และคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร กบั ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์ 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์
2. เพื่อศึกษาหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ี                          
        พึงประสงค ์
3. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ กรณีศึกษากรมก าลงัพล
ทหารบก ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1 ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2 สร้างและทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3 เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 
 
 
 

ทศันคติของผูบ้ริหาร 

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์
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การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ข้าราชการทหารภายในกรมก าลังพล

ทหารบก ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 299 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาคือ ขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบก โดยใชต้ารางการ

สุ่มตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ±5 ซ่ึงตวัอย่างท่ีไดน้ั้น ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยเร่ิมจากการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และ การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) กลุ่ม
ตวัอย่างมีจ านวนเท่ากับ 169 คน แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการตอบ
แบบสอบถามท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผูว้ิจยัจึงส ารองตวัอย่างเพิ่มอีก 10% ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีจึงมีจ านวนเท่ากบั 186 คน 

 
การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดข้ึนตามขอ้มูลและทฤษฎีท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
วรรณกรรมท่ีเคยมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้  
องค์ประกอบของแบบสอบถาม 

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่  1 เ ป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ประเภทของขา้ราชการ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบใหเ้ลือกตอบ รวม 6 ขอ้ 

ส่วนที ่2 เป็นค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร จ านวน 10 ขอ้  
ส่วนที ่3 เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริหาร (Attitude) จ  านวน 10 ขอ้  
ส่วนที ่4 เป็นค าถามเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร (Governence) จ  านวน 10 ขอ้ 
ส่วนที ่5 เป็นค าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (Leader) จ  านวน 10 ขอ้ 
โดยส่วนท่ี 2 – 5 มีลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) แบบ 

Likert Scale และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale)  
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 ส่วนที ่6 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended 
Questions) 
การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน เสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถาม ให้
ตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา 

การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน และกลุ่มตวัอยา่งจริง เพื่อหาความ
เช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีหาค่า               สัมประสิทธ์อลัฟา (∞ - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1: ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่จากแบบสอบถาม 
ส่วนของค าถาม ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ 

(Pre-Test 40 คน) 
ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ 
(กลุ่มตวัอย่างจริง 186 คน) 

ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร (10 ขอ้) 0.892 0.940 
ดา้นทศันคติ (10 ขอ้) 0.921 0.943 
ดา้นธรรมาภิบาล (10 ขอ้) 0.941 0.952 
ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (9 ขอ้) 0.920 0.935 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากก าลงัพลภายในกรมก าลงัพล

ทหารบก  โดยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม หากผูต้อบมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัค าถาม ผูว้ิจยัจะตอบ
ขอ้สงสัยนั้น พร้อมทั้งช้ีแจงว่าข้อมูลท่ีสอบถามจะน าไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น และผูว้ิจยัจะ
น าเสนอผลการวจิยัในภาพรวม เพื่อใหผู้ต้อบมีความสบายใจในการตอบแบบสอบถาม 

การประมวลผลข้อมูล 
สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดค่าสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไวด้งัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ใชก้ารหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2, 3, 4 และ 5 เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
ทศันคติของผูบ้ริหาร หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 

2. สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistic) 
2.1 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 - 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ทศันคติของผูบ้ริหาร 
หลกัธรรมาภิบาล และคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร กบั ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
 
สรุปผลการวจัิย  
 การสรุปผลการวจิยัจะน าเสนอใน 2 ส่วน ดงัน้ี 

การสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ
ทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวเิคราะห์พบวา่ 

1. เพศของข้าราชการทหารภายในกรมก าลังพลทหารบกท่ีถูกคัดเลือกให้มาตอบ
แบบสอบถามเป็น   เพศชายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.3 และรองลงมาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.7 

2. อายุของข้าราชการทหารภายในกรมก าลังพลทหารบกท่ีถูกคัดเลือกให้มาตอบ
แบบสอบถามมีอาย ุ  31 - 40 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุ 41 - 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 25.8 ต ่ากวา่ 30 ปี คิดเป็น   ร้อยละ 23.7 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อาย ุ51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.2 

3. ประเภทของข้าราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกท่ีถูกคดัเลือกให้มาตอบ
แบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ นายทหาร
ชั้นสัญญาบตัร คิดเป็นร้อยละ 49.5 

4. คุณวุฒิการศึกษาของขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกท่ีถูกคดัเลือกให้มา
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมา 
คือ ระดบัปริญญาโท และสูงกวา่ คิดเป็นร้อยละ 18.3 

5. ประสบการณ์ในการท างานของขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกท่ีถูก
คดัเลือกให้มาตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 11 ถึง 20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 34.4 รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการท างานไม่ถึง 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.6  

6. รายไดเ้ฉล่ียของขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกท่ีถูกคดัเลือกให้มาตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.0 
รองลงมา คือ รายไดร้ะหวา่ง 20,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือน 
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ส าหรับ 5 ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกท่ีมีต่อภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความคิดเห็นของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึง
ประสงค์ ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาของ
ท่านมีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผูน้ าท่ีพึงประสงค์ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.24 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 ส่วนท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ด้วยมาก ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ด้านทศันคติ และด้านธรรมาภิบาล โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.15, 4.08 และ 4.03 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74, 0.78 และ 0.83 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 2: สรุปผลการวิเคราะห์ระหวา่งทศันคติของผูบ้ริหาร หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร และ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร กบั ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์

ตวัแปร B Beta t Sig 
ทศันคติของผูบ้ริหาร 0.313 0.321 3.773 0.000*** 
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 0.472 0.526 7.068 0.000*** 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 0.060 0.057 0.824 0.411 

R2 = 0.754, F = 185.491, p ≤ 0.000*** 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การ
สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้ ดงัน้ี  

1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1: ทศันคติของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึง
ประสงค ์

สถิติท่ีใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทศันคติของผูบ้ริหารกบัภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์สัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2: หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ี
พึงประสงค ์

สถิติท่ีใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์สัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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3. สมมติฐานขอ้ท่ี 3: คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึง
ประสงค ์

สถิติท่ีใช้ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบั
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์สัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกบัเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยจะอธิบายตามสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1: ทัศนคติของผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ มี
ความสัมพนัธ์กนั 

ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึง
ประสงคอ์ยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ ทศันคติ
ของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ โดยสามารถอธิบายความผนัแปร
ของตวัแปรตามได้ 75.4% เน่ืองจากทัศนคติจะส่งผลต่อการแสดงการตอบโต้ต่อส่ิงแวดล้อม
ภายนอก อีกทั้ งยงัมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ในองค์การ เป็น
ความรู้สึกและแนวความคิดส่วนบุคคลในการตอบสนองต่อองค์การทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
ดงันั้นผูน้ าท่ีพึงประสงคม์กัมีทศันคติท่ีโดดเด่นทางดา้นความสามารถในการใชป้ระโยชน์ทางดา้น
การส่ือสาร (Communication) การจูงใจ (Motivation) การท างานร่วมกนัเป็นทีม (Team Work) กลุ่ม
ในองคก์าร (Informal Group) และภาวะผูน้ า (Leadership) ไดอ้ยา่งเหมาะสม (Heinz Weihrich, และ 
Harold Koontz (1993) อา้งอิงใน เนตร์พณัณา ยาวิราช (2546)) จากเหตุผลดงักล่าว ทศันคติจึงมี
ความส าคญัต่อภาวะในการเป็นผูน้ า ซ่ึงจะส่งผลให้การท างานประสบความส าเร็จและสามารถดูแล
จดัการพนกังานใตบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2: หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์
มีความสัมพนัธ์กนั 

ผลการวจิยัพบวา่ หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
ท่ีพึงประสงค์อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า 
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ โดยสามารถ
อธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามได้ 75.4% เพราะเหตุวา่ หลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัส าคญัของ
ผู ้น าท่ีใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์การก้าวหน้า โดยผู ้น าจะต้องเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถแสดงความคิดเห็น อีกทั้งเม่ือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ก็ตอ้งสามารถ
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หาขอ้ยติุท่ีส่งผลดีกบัทุกฝ่าย และผลกัดนัใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วมกบัการท างาน ยึดการท างานบน                
หลักนิติธรรม บริหารงานอย่างโปร่งใส ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีและเกิดประสิทธิผลท่ีเด่นชัดบน
ทรัพยากร  ท่ีเหมาะสมรวมถึงการแสดงวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล พร้อมพฒันาองคก์ารให้กา้วหนา้เสมอ 
และเม่ือกระท าส่ิงใดไปก็ตอ้งแสดงความรับผิดชอบกบัการกระท าไม่ว่าจะดีหรือร้าย ไม่ปัดความ
รับผิดชอบไปให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อีกส่ิง   ท่ีจ  าเป็นต่อภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์คือ จะตอ้งตั้งมัน่อยู่
บนหลกัคุณธรรมเสมอ ดว้ยสาเหตุดงักล่าว  หลกัธรรมาภิบาลในการท างานจะส่งผลให้เกิดภาวะ
ผูน้ าท่ีพึงประสงค ์ส่งผลใหส้ามารถท างานไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ พิมพฐ์ดา วจันวงศปั์ญญา (2555) ท่ีกล่าววา่ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นองคป์ระกอบของผูน้ า
ท่ีดี ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสังคมไทยคาดหวงัอีกดว้ย นอกจากน้ี เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2549) ยงั
พบว่าผูน้ าท่ีพึงประสงค์จะต้องประพฤติปฏิบติัให้เหมาะสมต่อบทบาทการท างาน โดยต้องมี
คุณลกัษณะผูน้ าดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดว้ย 

สมมติฐานข้อท่ี 3: คุณลักษณะของผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์มี
ความสัมพนัธ์กนั 

ผลการวิจยัพบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึง
ประสงคอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์ ซ่ึงในยุคแรกๆ นกัวิจยัไดศึ้กษาทศันะ
วิเคราะห์การเป็นผูน้ าจากหลากหลายมุมมอง (ระหวา่ง ค.ศ. 1900 – 1950 โดยประมาณ) โดยใชว้ิธี
แยกแยะเปรียบเทียบความแตกต่างคุณลกัษณะระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม ซ่ึงพบวา่ ไม่มีคุณลกัษณะหน่ึง
เดียวหรือกลุ่มของคุณลกัษณะรวมท่ีสามารถน ามาอธิบายถึงความสามารถของผูน้ าได ้ต่อมานกัวิจยั
จึงเปล่ียนมุมมองมาศึกษาวา่สถานการณ์มีอิทธิพลต่อทกัษะและพฤติกรรมของผูน้ าได ้เร่ิมแรกของ
การพิจารณาภาวะผูน้ านั้นจะใชก้ารศึกษาผูน้ าเป็นรายบุคคลในแง่คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพท่ีผูน้ั้น
มีและก่อให้เกิดความสามารถในการเป็นผูน้ า เช่น คุณลักษณะด้านสติปัญญา ด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม สภาพการเล้ียงดูในเยาวว์ยั ล าดบัท่ีการเป็นลูกของครอบครัว เป็นตน้ โดย  Stogdill 
(1974) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของคุณลกัษณะการเป็นผูน้ าออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ ดา้นปรีชาสามารถ
(Capacity)  ดา้นผลส าเร็จ (Achievement) ดา้นความรับผิดชอบ(Responsibility) ดา้นการมีส่วนร่วม 
(Participation)   ดา้นสถานภาพ (Status) และดา้นสถานการณ์ (Situation) แต่ก็สรุปวา่ การดูเพียง
คุณลกัษณะการเป็นผูน้ าอยา่งเดียวนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะบ่งช้ีได ้ทั้งน้ีเพราะบุคคลไม่อาจเป็นผูน้ าได้
เพียงแค่มีคุณลกัษณะต่างๆ ผสมอยู่ในตนเท่านั้น แต่นักวิชาการพยายามท่ีจะแยกคุณลกัษณะเด่น
เฉพาะบางดา้นมาศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ ไม่มีคุณลกัษณะใดเพียงอย่างเดียวท่ีสามารถช้ีชดัถึง
ความแตกต่างระหวา่งคนท่ีเป็นผูน้ า (Leaders) กบัคนท่ีไม่ใช่ผูน้ า (Non-Leaders) ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 

1211

DP
U



ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัน้ี  
1. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทศันคติของผูบ้งัคบับญัชาในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับการท่ีผู ้บังคับบัญชามีความรู้เก่ียวกับงานมากท่ีสุด ดังนั้ น
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บการยอมรับจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบังานท่ีท า เพื่อท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเช่ือมัน่ว่า จะสามารถท างานให้ส าเร็จราบร่ืนได ้ภายใตก้ารควบคุมของ
ผู ้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการท่ีผู ้บังคับบัญชามีความพึงพอใจกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเท่าเทียมกนัน้อยท่ีสุด เน่ืองจากในกรมก าลงัพลทหารบกไม่ค่อยมีการ
แสดงออกในเร่ืองความเท่าเทียมกนัในการท างาน จึงส่งผลให้ขา้ราชการไม่เห็นความส าคญัและ
มองขา้มส่วนน้ี ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาของกรมก าลงัพลทหารบกควรจะแสดงใหข้า้ราชการภายใตก้าร
บงัคบับญัชาทุกนายเห็นความเท่าเทียมกนัของตวัเองและเพื่อนร่วมงาน ไม่วา่จะมาจากท่ีใดก็ตาม 

2. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความส าคญัทางดา้นการมีหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้งัคบับญัชาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยให้ความส าคัญกับการท่ีผูบ้งัคบับญัชามีความ
รับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและท างานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการแสดงความ
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี ถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัในการท างาน และ
ยิง่การท่ีแบกรับหนา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชายิ่งตอ้งมี  ความรับผิดชอบมากท่ีสุด ไม่โยนความผิดพลาด 
และความล้มเหลวให้กับคนอ่ืน หรือเข้าข่ายท่ีว่า "รับแต่ชอบไม่เคยรับผิด" ต้องคอยให้การ
สนบัสนุน และช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้งานไดต้ามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ ในขณะเดียวกนั
ให้ความส าคญักบัการท่ีผูบ้งัคบับญัชามีความเท่ียงธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกฝ่าย โดยไม่มีการ
แบ่งแยกนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นจึงควรดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเท่าเทียมกนั จะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ยนิดีและเตม็ใจ   ท่ีจะปฏิบติังานในภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บจนเกิดความส าเร็จสูงสุด โดยเปิดโอกาสท่ีจะ
ให้ทุกคนมีสิทธิมีเสียง  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งยินดีท่ีจะรับ
ฟังความเห็นของทุกคน บริหารงานแบบกระจายอ านาจลงไปให้ทัว่ถึง ยึดความเป็นประชาธิปไตย 
มีความยุติธรรม ไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรหรือผลประโยชน์ใดก็ตาม จะต้องมีการพิจารณาอย่าง
ยติุธรรม โดยใชเ้หตุใชผ้ล 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น วา่คุณลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดเ้ป็นส่วนช่วย
ในการส่งเสริมภาวะความเป็นผูน้ าท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงอาจจะเกิดจากการท่ีภาวะผูน้ าเป็นของบุคคล
หน่ึง (คนเป็นผูบ้งัคบับญัชาสายตรง) โดยเฉพาะ แต่อาจจะเกิดการใช้ภาวะผูน้ าร่วมกนัของกลุ่ม
บุคคลท่ีเป็นทีมงาน และยิ่งกว่านั้นอาจจะมีผูบ้งัคบับญัชาประเภทท่ีชอบแสดงความสามารถโดด
เด่น โดยน าผลงานท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท ามาเสนอเป็นผลงานของตนคนเดียว ส่งผลให้แทบจะมอง
ไม่เห็นภาวะผูน้ าของคนระดับล่างจ านวนมากมายท่ีใช้ภาวะผูน้ าร่วมกันเพื่อท าให้องค์การมี
ประสิทธิผล ทั้งน้ีทางกรมก าลังพลทหารบกควรท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน โดย
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ผูบ้งัคบับญัชาควรจะตอ้งมีทกัษะในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) ในการท างานของ
องค์การ เป็นผูท่ี้สร้างความมัน่ใจว่าส่ิงท่ีปฏิบติันั้นเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์การ ส่วนผูน้ า
จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะ เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่งานขององคก์ารคือส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท า ส่วนผูน้ ามีหนา้ท่ี
อ านวยความสะดวกเพื่อใหเ้กิดเป้าหมาย (Goals) ขององคก์าร เป็นผูท่ี้ริเร่ิมในการพฒันาวิสัยทศัน์ท่ี
ควรจะเป็นขององคก์าร โดยสรุปงานดา้นการเป็นผูบ้ริหาร (Management) ไดแ้ก่ การควบคุม การ
วางระบบ การจดัระเบียบ และเนน้ความมีประสิทธิภาพ ส่วนงานการเป็นผูน้ า (Leadership) คือการ
ท าหนา้ท่ีปลดปล่อยพลงัความสามารถของผูป้ฏิบติังานการจดัท าวสิัยทศัน์เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคน
มีประสิทธิผล รวมถึงการให้โอกาสแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ไดแ้สดงออกถึงศกัยภาพท่ีมีให้ความ
สนิทสนมใกล้ชิด ซ่ึงจะส่งผลต่อการท างานร่วมกนัได้ง่ายมากยิ่งข้ึน สามารถปรึกษาและ   ให้
ค  าแนะน าต่อกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 

งานวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษาถึงอิทธิพลท่ีมีผลกระทบต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์
ของขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบก ซ่ึงผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ปัจจยัทางดา้น
ทศันคติ การท่ีผูน้ า   มีทศันคติในการท าหน้าท่ีท่ีดี ให้ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกคน มองโลกในแง่ดี 
ปรารถนาดีกบัทุกคน มีความจริงใจในการท่ีจะท าให้หน้าท่ีต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจะตอ้งควบคู่กบัการมีคุณลกัษณะท่ีดีจะตอ้งตระหนกัในคุณค่าและศกัด์ิศรีทั้ง
ของตวัเองและของลูกน้อง รู้จกัตนเอง ใช้หลกัเหตุและผลในการตดัสินใจ รวมถึงเป็นผูช้อบท่ีจะ
เรียนรู้ตลอดเวลา ซ่ึงจะเป็นตวัอยา่งให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้อาเป็นแบบอยา่ง และหลกัธรรมาภิ
บาลต้องด ารงไวซ่ึ้งเกียรติยศและความซ่ือสัตย ์ ท่ีเน้นคุณสมบติัในเร่ืองของความซ่ือสัตยแ์ละ
เกียรติยศ เพราะโลกยุคใหม่ในปัจจุบนั แต่ละคนต่างก็มีความเป็นตวัของตวัเองสูง ผูน้ าจึงตอ้ง
พฒันาตวัเองมาเป็น "Leaders of the Leaders" คือ จะตอ้งเป็นผูป้กครองผูน้ าอีกทอด ถา้ทุกคนเป็น
ผูน้ าด้วยกนัทั้งส้ิน แต่ไม่มีผูป้กครองสูงสุดท่ีใช้หลักธรรมาภิบาล อย่างไรการท างานก็ย่อมไม่
ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงั ซ่ึงสรุปไดว้่า  ทั้ง 3 ปัจจยัล้วนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการสร้าง
ภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์

ส าหรับการศึกษาในอนาคต ควรจะศึกษา 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
1. เน่ืองจากประชากรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีเป็นขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพล

ทหารบกเท่านั้น ซ่ึงถา้ทดลองเปล่ียนกลุ่มประชากร ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค์
อาจจะมีการเปล่ียนแปลง ดงันั้นจึงควรทดลองศึกษากบัขา้ราชการในหน่วยงานอ่ืนๆ อาจจะไดผ้ล
การศึกษาใหม่ท่ีน่าสนใจ 
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2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีเน้นทางดา้นการวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้นควรจะมี
การศึกษา    เชิงคุณภาพ โดยเขา้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรเดียวกบัการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ
ทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบก เพื่อเป็นการยนืยนัผลการวจิยัในคร้ังน้ี 
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ภาวะผู้น าทีม่ผีลต่อการพฒันาทมีงานทีม่ปีระสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) พืน้ทีน่ครหลวงที ่4 

Leadership Influenced on Development of Effective Performance Teamwork  

among Employees of TOT Public Company Limited Metropolitan Area 4 
 

สุกญัญา  สุวรรณนุ่ม   

นัทธ์หทัย  ออืนอก 

   

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่ งพาอาศยักัน (2) 
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 และ (3) 
ความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ 
พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 จ  านวน 250  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัคือแบบสอบถามโดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.763 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 
ผลการศึกษา พบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยั
กัน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพึ่ งพาอาศยัแบบ
แลกเปล่ียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอนและดา้นการ
พึ่งพาอาศยัแบบรวมกนั ตามล าดบั (2) กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นคุณภาพของงานมีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นเวลาและดา้น
ปริมาณงาน ตามล าดบั และ (3) ผลการการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : 
การพึ่งพาอาศยักนัมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ า, การพฒันาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ, พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
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Abstract 
The purposes of this study were to investigate 1) team leadership: interdependency; 2) 
performance effectiveness among employees of TOT Public Company Limited Metropolitan Area 
4; 3) relationship between team leadership: interdependency and performance effectiveness 
among employees of TOT Public Company Limited Metropolitan Area 4. A sample group in the 
study included 250 employees at TOT Public Company Limited Metropolitan Area 4. A 
questionnaire, with its reliability of .763, was used in the study. Data were anal yzed into 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Correlation Coefficients. 
 
The finding revealed that 1) the sample group rated overall team leadership: interdependency at a 
high level. When inspecting at individual aspects, the highest average aspect was exchanging 
dependency, followed by staged dependency, and collective dependency; 2) overall performance 
effectiveness among employees at TOT Company Limited Metropolitan Area 4 was at a high 
level. When inspecting at individual aspects, the highest average aspect was work quality, 
followed by time consumption on work, and work quantity; 3) team leadership: interdependency 
significantly related to performance effectiveness among employees at TOT Public Company 
Limited Metropolitan Area 4, at .05 level. 
 

Key Words: Leadership, Effective Teamwork Development, TOT Public Company Limited 
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บทน า 

การส่ือสารโทรคมนาคมมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบนัเป็นอยา่ง

มาก ส่งผลใหโ้ครงสร้างของตลาดบริหารโทรคมนาคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจาก

การเปิดเสรีทางด้านธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมทัว่โลกมีนวตักรรม (Innovation) ประเภทต่าง ๆ 

เกิดข้ึนอย่างมากมาย เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ วิทย ุ

โทรทศัน์ความละเอียดสูง บตัรเอทีเอม็ กลอ้งถ่ายรูป อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นตน้  

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงมากข้ึน 

โดยองคก์รพยายามปรับโครงสร้างการบริหารงานและมีการใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ดา้นการ

บริหาร กลยุทธ์ดา้นตลาดในการให้บริการและกลยุทธ์ดา้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในดา้นภาวะผูน้ า

แบบพัฒนาทีมงาน เพราะเป็นกลยุทธ์และกระบวนการหลักในการวางระบบและการปรับ

โครงสร้างการท างานต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจดา้นคมนาคมในปัจจุบนัและเพื่อสอดคลอ้งกบั

ธุรกิจหลกัขององคก์รมท่ีมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการสร้างความพึงพอใจ

ให้กบัลูกคา้สูงสุด แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัประสบปัญหาเร่ืองกระบวนการการท างานท่ียงัมีความ

ล่าชา้ ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมาขอใชบ้ริการท่ีส่วนบริการลูกคา้ อาจจะมาจาก

บทบาทของผูบ้งัคบับญัชาท่ีตอ้งมีภาวะผูน้ าสามารถบงัคบับญัชา สั่งการและก าหนดกระบวนการ

ในการท างานรวมทั้งการพฒันา จึงท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อการพฒันา

ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 

ของส่วนบริการลูกคา้บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั  

2. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนักบัประสิทธิภาพการท างาน

ของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 
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สมมติฐานการวจัิย 

ภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอ

ที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ

ก าหนดตวัแปรโดยตวัแปรตน้มาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพา

อาศยักันของ Daft (2005) และตวัแปรตามมาจากแนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับประสิทธิภาพการ

ท างานของ Peterson and Plawman (1953) ดงัภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 

จ  านวน 669 คน (ณ เดือนกนัยายน 2557) 

กลุ่มตวัอยา่ง จากการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 5%ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 250 คน โดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling) 

ภาวะผู้น าแบบทมีงาน : การพึง่พาอาศัยกนั 
 

1. การพ่ึงพาอาศยัแบบรวมกนั (Pooled 
Interdependence) 
2. การพ่ึงพาอาศยักนัแบบเป็นขั้นเป็นตอน 
(Sequential Interdependence) 
3. การพ่ึงพาอาศยัแบบแลกเปล่ียนกนั 
(Reciprocal Interdependence) 
 
ท่ีมา : Daft (2005)  
 

ประสิทธิภาพการท างาน 
 

1. คุณภาพของงาน (Quality) 
2. ปริมาณงาน (Quantity) 
3. เวลา (Time) 
4. ค่าใชจ่้าย (Cost) 
 
ท่ีมา : Peterson and Plowman (1953) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งเป็น 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั ประกอบดว้ยการพึ่งพาอาศยั
แบบรวมกนั การพึ่งพาอาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอน และการพึ่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียน  
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ประกอบดว้ยคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา 
และค่าใชจ่้าย  
 
โดยส่วนท่ี 2 และ 3 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นมีลกัษณะเป็นมาตรวดั
นามบญัญติั (Nominal Scale) ตามวธีิของลิกเคอร์ท (Likert) จ  าแนกออกเป็น 5 ระดบัคะแนน ไดแ้ก่ 
 5 คะแนน หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั (Interdependence) /
ประสิทธิภาพการท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั (Interdependence) /
ประสิทธิภาพการท างาน อยูใ่นระดบัมาก 
 3 คะแนน หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั (Interdependence) /
ประสิทธิภาพการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่ งพาอาศยักนั (Interdependence) /
ประสิทธิภาพการท างาน อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั (Interdependence) /
ประสิทธิภาพการท างาน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือในดา้นความตรงตามเน้ือหา ความครอบคลุมภของเน้ือหาและความถูกตอ้งชดัเจนของา
ภาษา ผูว้ิจยัใช้ดชันี IOC ในการให้คะแนน โดยพบว่าขอ้ความทั้งหมดมีค่าดชันี IOC อยู่ระหว่าง 
0.80-1.00  
2. หาค่าความเท่ียงตรง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของครอนบาค 
(cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า 
0.763  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. น าหนงัสือขออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรีถึงส่วนบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 4 
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการ
วจิยั 
2. ผูว้ิจ ัยท าการแจกแบบสอบถามออกไปยงักลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานบริษัท ทีโอที จ  ากัด 
(มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4 และจดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองภายใน 30 วนัจบครบ  
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม  และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลใน
แบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณา เป็นการอธิบายขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ใชส้ถิติทางดา้นความถ่ี และร้อยละ  
 ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั และประสิทธิภาพการ
ท างาน ใชส้ถิติทางดา้นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั / ประสิทธิภาพ
การท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั / ประสิทธิภาพ
การท างาน อยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.60-3.40 หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั / ประสิทธิภาพ
การท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั / ประสิทธิภาพ
การท างาน อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั / ประสิทธิภาพ
การท างาน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเกณฑ์
การแปลผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ 2543:144) ดงัน้ี 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป หมายถึง มีความสัมพนัธ์สูงมาก 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.60-0.79   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.40-0.59   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.20-0.39   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่ากวา่ 0.20          หมายถึง มีความสัมพนัธ์ต ่ามาก 
 

ผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 6-15 
ปี  
การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. ผลการวเิคราะห์ภาวะผู้น าแบบทมีงาน : การพึง่พาอาศัยกนั 
ผลการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( x =3.61, S.D.=0.35) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นมีความคิดเห็นในดา้นการพึ่งพา
อาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอน ( x =3.89, S.D.=0.60) รองลงมา คือ ดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียน 
( x =3.86, S.D.=0.63) และมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบรวมกนั ( x =
3.07, S.D.=0.35)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพึ่งพาอาศยัแบบรวมกันอยู่ในระดบัปานกลาง 
( x =3.07, S.D.=0.69) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารเนน้ใชเ้คร่ืองอ านวยความสะดวกใน
การท างาน เช่น คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เป็นหลกั ( x =3.70, S.D.=0.92) 
รองลงมา คือ ผูบ้ริหารให้สมาชิกท างานร่วมกนันอ้ยมาก ( x =2.90, S.D.=0.92) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารไม่มีมนุษยสัมพนัธ์กบัสมาชิกในทีมงานและกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ( x =
2.80, S.D.=0.95) 
 ส่วนดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอนอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.89, S.D.=0.60) โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการให้สมาชิกในทีมงานมีการพึ่งพาอาศยักนัในดา้นขอ้มูลการ
ท างานและทรัพยากรการท างาน ( x =3.93, S.D.=0.77) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีการก าหนดขั้นตอน
การท างานอยา่งชดัเจน เป็นระบบ ( x =3.90, S.D.=0.62) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกในทีมงานและส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ( x =3.84, S.D.=0.77)  
 ส าหรับดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.86, S.D.=0.63) โดยขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหส้มาชิกในทีมงานสามารถปรึกษาหารือและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในเร่ืองการท างาน ( x =4.06, S.D.=0.71) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีอิทธิพลท าให้
สมาชิกในทีมงานร่วมแรงร่วมใจท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรไดดี้ ( x =3.87, S.D.=0.74) 
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และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการติดตามผลและประเมินผลของการท างานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม ( x =3.66, S.D.=0.87) 
2. ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน 
ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =
3.59, S.D.= 0.59) โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านคุณภาพของงาน ( x =3.75, S.D.=0.61) 
รองลงมา คือ ดา้นเวลา ( x =3.59, S.D.=0.67) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นค่าใชจ่้าย ( x =
3.17, S.D.=0.85) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นคุณภาพของงานอยู่ในระดบัมาก ( x =3.75, S.D.= 
0.61) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความคิดเห็นในเร่ืองผลของงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ( x =
3.86, S.D.=0.79) รองลงมา คือ มีความคิดเห็นในเร่ืองคุณภาพของงานมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ( x =
3.77, S.D.=0.72) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผลของงานมีความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ ( x =
3.65, S.D.=0.72)  
 ส่วนดา้นปริมาณงานอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.59, S.D.=0.65) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มี
ความคิดเห็นในเร่ืองการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างานท าให้ไดป้ริมาณงานเพิ่มข้ึน ( x =3.66, 
S.D.=0.79) รองลงมา คือ มีความคิดเห็นในเร่ืองการบริหารเวลาในการท างานไดป้ริมาณงานตาม
เป้าหมาย ( x =3.58, S.D.=0.76) และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การวางแผนในการท างานมีความ
ถูกตอ้งเหมาะสมต่องาน ( x =3.55, S.D.=0.72) 
 ส าหรับดา้นเวลาอยู่ในระดบัมาก ( x =3.59, S.D.=0.67) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มี
ความคิดเห็นในเร่ืองการบริหารจดัการเวลาสามารถตอบสนองความพึงพอใจลูกคา้ได้ทนัท่วงที 
( x =3.64, S.D.=0.72) รองลงมา คือ มีความคิดเห็นในเร่ืองการบริหารจดัการเวลาในการท างาน
ถูกตอ้งเหมาะสม ( x =3.63, S.D.=0.71) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การพฒันาเทคนิคการท างานให้
สะดวกรวดเร็วข้ึน ( x =3.50, S.D.=0.81)  
 ส่วนดา้นค่าใช้จ่ายอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.17, S.D.=0.85) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ มีความคิดเห็นในเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดัและคุม้ค่า ( x =3.25, S.D.=0.86) 
รองลงมา คือ มีความคิดเห็นในเร่ืองการท างานมีวิธีการลงทุนน้อยไดผ้ลก าไรมาก ( x =3.21, 
S.D.=0.88) และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การใช้บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด ( x =3.11, S.D.=1.06) 
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยความสัมพันธ์ภาวะผู้น าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศัยกัน
กบัประสิทธิภาพการท างาน 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนัมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันา
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียน และดา้นการพึ่งพา
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อาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง กบัประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = 0.692 และ 0.585 ตามล าดบั) ในขณะท่ีปัจจยั
ดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบรวมกนั มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามากกบัประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r = 0.220) (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผูน้ าแบบทีมงาน: การพึ่ งพาอาศัยกันกับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีนครหลวงท่ี 4  
 

ความคดิเห็นต่อปัจจยัภาวะผู้น าแบบทมีงาน  
: การพึง่พาอาศัยกนั 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียน 0.692 0.000* ปานกลาง 
ดา้นการพ่ึงพาอาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอน 0.585 0.000* ปานกลาง 
ดา้นการพ่ึงพาอาศยัแบบรวมกนั 0.220 0.000* ต ่ามาก 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อการพฒันาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
สามารถน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยักนั ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ดา้น
การพึ่ งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียน และล าดบัสุดทา้ยคือ ด้านการพึ่งพาอาศยัแบบรวมกนั จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูน้ าองค์กรของกลุ่มตวัอย่างมีภาวะผูน้ าแบบทีมงานซ่ึงส่งผลต่อการ
พฒันาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน (Daft, 2005) ท่ีอธิบาย
ถึงหน้าท่ีส าคัญประการหน่ึงของผูน้ า คือการก าหนดหรือออกแบบทีมให้เหมาะสม โดยใน
คุณลกัษณะดา้นการพึ่งพาอาศยักนั ซ่ึงแบ่งออกได ้3 ประเภท คือ การพึ่งพาอาศยัแบบรวมกนั ซ่ึง
เป็นรูปแบบของการพึ่งพาอาศยัท่ีต ่าท่ีสุดเพราะสมาชิกจะพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัเพื่อการท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วงโดยมีส่วนร่วมในทีมนอ้ยมาก ซ่ึงอาจใชเ้คร่ืองจกัรหรือพนกังานเพียงคนเดียวร่วมกนัหรืองาน
ท่ีตนท าจะท าส าเร็จโดยล าพงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่าผูบ้ริหารเน้นการใช้เคร่ืองอ านวย
ความสะดวกช่วยในการท างาน การพึ่งพาอาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอน เป็นรูปแบบท่ีเป็นขั้นเป็นตอน
ของการพึ่งพาอาศยักนัเพราะผลลพัธ์ (Output) ของสมาชิกคนหน่ึงในทีมอาจกลายเป็นปัจจยัน าเข้า
ส าหรับการท างาน (Input) ของสมาชิกอีกคนหน่ึงภายในทีม มีการพึ่งพาอาศยักนัทั้งในดา้นขอ้มูล
และทรัพยากรและตอ้งพึ่งพากนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาท่ีผูบ้ริหารเน้นให้สมาชิกในทีมงาน
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พึ่ งพาอาศัยกันในด้านข้อมูลการท างานและทรัพยากรการท างานและการพึ่ งพาอาศัยแบบ
แลกเปล่ียนกนั เป็นการพึ่งพาอาศยักนัของสมาชิกภายในทีมท่ีมีระดบัสูงสุด เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกใน
ทีมมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อกนัในรูปแบบของการแลกเปล่ียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ี
พบว่า ผูบ้ริหารมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมงานสามารถปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเร่ืองการท างาน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิตย์ แสนเกษม (2552) 
ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของการไฟฟ้านคร
หลวง ผลการศึกษา พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการของการไฟฟ้านครหลวงมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าเปล่ียนแปลงของการไฟฟ้านครหลวง โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 
 
2. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากโดยดา้นคุณภาพของงานมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมา คือ มีประสิทธิภาพในการ
ท างานในดา้นเวลา ดา้นปริมาณงาน และมีประสิทธิภาพในการท างานนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นค่าใชจ่้าย 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน สะทอ้นจากคุณภาพของ
งานท่ีใหค้วามส าคญักบัผลของงานมีประโยชน์ต่อองคก์ร มีการเพิ่มคุณภาพดา้นปริมาณ โดยการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการท างานท าให้ไดป้ริมาณงานเพิ่มข้ึน ความสามารถในการบริหารจดัการ
เวลาสามารถตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้ทันท่วงที การประหยดัค่าใช้จ่ายด้วยการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่อย่างประหยดัและคุม้ค่าสอดคล้องกบัแนวความคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ 
Peterson and Plowman (1953) ท่ีเสนอแนวคิดไวว้า่ประสิทธิภาพประกอบดว้ยดา้นคุณภาพของงาน 
(Quality) ตอ้งมีคุณภาพสูง และผลงานท่ีมีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองคก์ารและสร้างความ
พึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่พนกังานใหค้วามส าคญักบั
ผลของงานท่ีมีต่อองค์กร ด้านปริมาณงาน ท่ีตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน มีการ
วางแผนและบริหารเวลาเพื่อให้ไดป้ริมาณตามเป้าหมายสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบ เน่ืองจาก
บริษทั ทีโอที เป็นองคก์รดา้นโทรคมนาคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อ
เพิ่มผลปริมาณงานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นตามแผนของบริษทั ดา้นเวลา จะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตาม
หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพฒันาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วข้ึน 
สอดคล้องกับผลการศึกษา เน่ืองจากทีโอที เป็นองค์กรท่ีให้บริการประชาชน การพัฒนา
ความสามารถในการตอบสนองจึงเป็นส่ิงสะทอ้นประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี 
และดา้นค่าใชจ่้าย จะตอ้งเหมาะสมกบังานและวธีิการคือจะตอ้งลงทุนนอ้ยและไดผ้ลก าไรมากท่ีสุด
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรดา้นการเงิน คน วสัดุ 
เทคโนโลยีทีมีอยู่อย่างประหยดัคุม้ค่าและเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ี
พบว่าพนักงานมีการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่อย่างประหยดัและคุ้มค่านอกจากน้ี ยงัสอดคล้องกับ
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งานวิจยัของมานิตย ์แสนเกษม (2552) ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของการไฟฟ้านครหลวง ผลการศึกษาพบวา่ การไฟฟ้านครหลวงมีความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑามาศ อ่ิมเกียรติ (2553) 
ท าการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการให้บริการของส านกัสรรพสามิตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี สาขาบาง
ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นว่าการให้บริการของส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีนนทบุรีสาขาบางใหญ่ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าแบบทีมงาน:การพึ่งพาอาศยักนักบัประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยปัจจยัดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียนและดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบเป็นขั้นเป็น
ตอน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบรวมกนั มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่ามาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Woodcock (1989) ท่ีไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะของทีมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องประกอบด้วยการเปิดเผยและการเผชิญ คือ 
สมาชิกสามารถท่ีจะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตนต่อการท างานไดมี้การส่ือสารโดยตรงหนั
หนา้มาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาสร้างความเขา้ใจกนัการสนบัสนุนและการไวว้างใจ คือ สมาชิกทุกคน
ไดรั้บการช่วยเหลือ สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัมีความจริงใจต่อกนั สามารถพูดไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา
ทบทวนการท างานอย่างสม ่าเสมอ (Regular Review) คือ การติดตามผลการท างานของทีมอย่าง
สม ่าเสมอว่ามีปัญหาใดท่ีจะต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบ
ทีมงาน : การพึ่งพากนั ดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียน ซ่ึงผูน้ าตอ้งมีการสนบัสนุนให้สมาชิก
ไดมี้การปรึกษาหารือ ร่วมใจกนัท างาน รวมถึงมีการติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ีทีมงานท่ี
มีประสิทธิภาพยงัตอ้งมีวิธีการท างานชดัเจน มีเป้าหมายท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพากนั ดา้นการพึ่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียน ซ่ึง
ผูน้ าตอ้งก าหนดขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการท างานและการใชท้รัพยากร
ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจยัของมานิตย์ แสนเกษม (2552) 
ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของการไฟฟ้านคร
หลวง ผลการศึกษาพบวา่ ภาวะผูน้ าและความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของการไฟฟ้านครหลวง มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
1. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยัแบบรวมกนั เป็นดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้น เพื่อการพฒันาทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพผูบ้ริหารองคก์รควรให้ความส าคญักบั
การสนบัสนุนอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นต่อการท างานของพนกังานแต่ละคนให้มาก
ข้ึน เพราะถึงแมต้ามทฤษฎีปัจจยัดา้นน้ีจะเป็นด้านท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานต ่า แต่ผลของ
พนกังานแต่ละคนจะส่งผลกบัความส าเร็จขององคก์รในภาพรวมได ้
2. บริษทัควรให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการประสิทธิภาพการท างานดา้นค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
ผลการศึกษาพบว่ามีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด โดยบริษทัอาจพิจารณาทบทวนกระบวนการท างานของ
พนกังาน ภาระงาน หนา้ท่ีรับผดิชอบ เพื่อก าหนดขอบข่ายงานใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่ก็ให้เกิดประโยชน์ลง และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการท างานมากข้ึน เช่นการประชุมออนไลน์ การให้บริการลูกค้า
ออนไลน์ เป็นตน้ ซ่ึงช่วยเสริมภาพลกัษณ์องคก์รไดด้ว้ย 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อาทิ
เช่น ดา้นส่ิงจูงใจในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นตน้ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการพฒันา
ดา้นพนกังาน สวสัดิการ เพิ่มเติมจากผลการศึกษาคร้ังน้ีท่ีผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพฒันา
ดา้นผูบ้ริหารเป็นหลกั 
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รูปแบบการจัดการเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก่อสร้างบ้านพกัในท้องถิ่นแบบครบวงจร 
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

The construction industry technology management to local houses turnkey 
according to the principle of sufficiency economy. 

 
อคัรนันท์  อริยศรีพงษ์ 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบ
วงจรต้นแบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  2) เพื่อพฒันารูปแบบเทคโนโลยีก่อสร้างบ้านพกัใน
ทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งประโยชน์การ
ใช้งาน และราคาวสัดุก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดรูปแบบบา้นพกัใน
ทอ้งถ่ินแบบครบวงจร ประกอบดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชน ขนาดของบา้นพกัในทอ้งถ่ิน
แบบครบวงจรสามารถสร้างไดใ้นราคาท่ีประหยดั เพราะมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่บา้นปกติท่ีสร้างกนัทัว่ไป
ในขนาดเดียวกนั ตน้ทุนการก่อสร้างต่อหลงั ในขนาดไม่เกิน 35-45 ตารางเมตร อยูท่ี่ระดบัประมาณ 
80,000-90,000 บาท  
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ก่อสร้างบา้นพกั เศรษฐกิจพอเพียง  
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Abstract 
 This research aims to study the industrial technology 1) construction house full of local. 
According to the principle of sufficiency economy 2) Including the beneficial use and the price of 
construction material from the study found that factors that affect the size and format consists of a 
lek. Geography of the community. The size of the building can be created in the budget price. The 
cost of construction per in 45-35 do not exceed the size of square meters is approximately 80,0-
90000 baht only cost the price of a House, building 87,729.50 baht per unit. 
 
Keywords : Industiral technology built Sufficient economy Prachuap Khiri Khan Province
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บทน า 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการก่อสร้างได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการท าให้เกิดเทคนิคก่อสร้างและวสัดุใหม่ๆ ข้ึนมากมาย การกา้วหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้เกิดช่องว่างของเทคนิคก่อสร้างระหว่างเทคนิคก่อสร้างแบบดั้งเดิมท่ีมาจากภูมิ
ปัญญาในท้องถ่ินและเทคนิคก่อสร้างท่ีทนัสมยัข้ึน เห็นได้จากการท างานของช่างผูใ้ช้เทคนิค
ก่อสร้างในชนบทท่ีมีอยู่จ  านวนมากในประเทศจะใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรงท่ีหาได้ง่ายทัว่ไป 
ถ่ายทอดความรู้ดว้ยการลอกเลียนแบบหรือสอนกนัแบบง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน เรียนรู้จากภูมิปัญญาท่ีได้
สั่งสมกนัมา ซ่ึงเหมาะสมกับวิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้นๆ เป็นไปได้ยากท่ีช่างชนบทจะใช้เทคนิค
ก่อสร้างท่ีทนัสมยั (ทรงเกียรติ เท้ียธิทรัพย.์ 2549: 2) 
 เน่ืองจากประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีวฒันธรรมประเพณี อนัเป็น
เอกลกัษณ์และถือวา่เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาสัมผสักบับรรยากาศของสถานท่ีดงักล่าว
เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ดงันั้นการจดัการบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรภายในทอ้งถ่ินจึงเป็น
รูปแบบหน่ึงของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน อนาคตแนวโนม้ในธุรกิจก่อสร้างจะหนั
ไปใช้ระบบส าเร็จรูปกนัมากข้ึน เน่ืองจากปัญหาแรงงานขาดแคลน ผูป้ระกอบการจะหันไปหา
ระบบท่ีมีการจดัการท่ีดี เพราะเร่ืองโครงสร้างถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัจะมีขอ้ผิดพลาดไม่ได ้การพฒันา
องค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์การตอ้งมีการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีท่ีจะรับมือกบัความทา้ทายท่ีเกิดข้ึน และตอ้งพฒันาองค์การอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพื่อการด ารงอยูข่ององคก์าร องคก์ารส่วนใหญ่
ไดน้ ากลยุทธ์ท่ีหลากหลายมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์การ ทั้งดา้น
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คุณภาพ (Quality) ความยืดหยุน่ (Flexibility) และในปัจจุบนัองคก์ารได้
น ากลยุทธ์เก่ียวกบัการสร้างเทคโนโลยี (Innovation) รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการบริหาร
จดัการทั้งภายในและภายนอกองค์การ มาใช้อยา่งแพร่หลาย (Merx-Chermin and Nijhof, 2005: 
136) ปัจจุบนัรูปแบบการก่อสร้างนั้นเปล่ียนไปมากเพื่อท่ีจะตอ้งแข่งขนักบัเวลา ลดตน้ทุนการ
ด าเนินงาน พรีคาสท์ (Precast) จะเป็นแผ่นคอนกรีตส าเร็จและเป็นท่ีนิยมกนัมากในประเทศไทย 
หลกัการส าคญัของบา้นพรีคาสท์ (Precast) คือไม่มีเสาและคาน แต่เป็นระบบโครงสร้างผนงัรับ
น ้าหนกัแทน การเช่ือมต่อของแต่ละช้ินต่อดว้ยน็อต บางรายเช่ือมดว้ยคอนกรีต, ซิลิโคลน หรือแผน่
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเขา้ล้ิน บางรายมีระบบล็อคในตวั สรุปวา่บา้นระบบส าเร็จรูปในเมืองไทย
เกือบทั้งหมดยงัเป็นพรีคาสท ์(Precast) แบบซ่อนรูปและยงัไม่ 100% โดยเฉพาะรูปแบบบา้นมียงัมี
บวั มีคิ้ว มีเชิงชาย ซ่ึงไม่จ  าเป็นและท าให้ตน้ทุนค่าก่อสร้างแพงข้ึนอีกถึง 40% เม่ือเทียบกบับา้น
ผนงัเรียบๆ แบบบา้นโมเดิร์น แต่ท่ีผูป้ระกอบการยงัตอ้งท าบา้นพรีคาสทแ์บบซ่อนรูปอยา่งน้ีเพราะ
เหตุผลเร่ืองการยอมรับตลาดหรือผูบ้ริโภค  ดงันั้น เทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบ
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วงจรตน้แบบตามเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเนน้การปฏิบติัการเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม
ก่อสร้างอยา่งเป็นระบบดว้ยการน าทรัพยากรทางเทคโนโลยี ไดแ้ก่  ความรู้ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ มาจดัรวมกนัเพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย (เปร่ือง กิจรัตน์ภร, 2548: 20) 
 เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณบ้านห้วยยาง เป็นเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวติดทะเล อีกทั้งสภาพภูมิประเทศท่ีมีปัญหาน ้ าท่วมจากน ้ าทะเลหนุนก่อให้เกิดปัญหาท่ีพกั
ส าหรับนกัท่องเท่ียวทรุดตวัตามมา ชุมชนหว้ยยางมีความตอ้งการในการก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ิน
แบบครบวงจรท่ีมีความคงทน รูปแบบสวยงาม และสามารถก่อสร้างไดใ้นตน้ทุนต ่า การใช้ส่วน
ผนงัส าเร็จรูปโดยใชเ้ทคโนโลยีระบบพรีคาสท์  (Precast) และระบบพรีแฟบ (Prefab) ร่วมกนั ซ่ึง
เทคโนโลยีทั้ งสองระบบน้ีจะช่วยให้ได้รูปแบบบ้านพกัในท้องถ่ินแบบครบวงจรต้นแบบตาม
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเหมาะสม ลดโครงสร้างของเสาเน่ืองจากวสัดุผนงัจากเทคโนโลยีระบบ 
Precast (พรีคาสท)์ จะมีความคงทนแข็งแรงส่วนวสัดุผนงัจากเทคโนโลยีพรีแฟบ (Prefab) จะช่วย
ใหส้ามารถปรับรูปแบบของบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรไดต้ามตอ้งการ  
 ดงันั้นผูว้ิจยัสนใจท่ีจะสร้างเทคโนโลยีก่อสร้างท่ีพกับา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร
ตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะน ามาซ่ึงเทคโนโลยีก่อสร้างท่ีพกั
บา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชุมชนทั้งดา้นขนาด ประโยชน์ใชส้อยครบตามความตอ้งการ และเป็นการสร้างรายได้
ใหก้บัชุมชนอนัเป็นรากฐานการพึ่งพาตนเองในอนาคต รวมทั้งประโยชน์การใชง้านสามารถลงทุน
ท าการก่อสร้างไดจ้ริง และชุมชนสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาออกแบบก่อสร้างท่ีพกับา้นพกัใน
ทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงลกัษณะอ่ืนๆ ได ้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยี 
 ในดา้นความหมายของเทคโนโลยี ประกอบ ระกิติ (2532: 7) กล่าววา่ เทคโนโลยี คือ 
การน าวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการพฒันา ซ่ึงค ารณ ศรีนอ้ย (2549: 52) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ
เทคโนโลยไีวว้า่ เทคโนโลยคืีอ วธีิการท่ีจะท าใหเ้กิดส่ิงต่างๆตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 จากค าจ ากดัความขา้งตน้ผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายของเทคโนโลยไีดว้า่เทคโนโลยี
คือการน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นทางปฏิบติัให้เกิดประโยชน์กบัมนุษยท์ั้งทางร่างกาย
และจิตใจ 
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แนวคิดการจัดการเทคโนโลยก่ีอสร้างบ้านพกัในท้องถิ่นแบบครบวงจร 
 การจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 จากการคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบวา่มีผูก้ล่าวถึง ดงัน้ี 
 เออร์เนสต์ เดล (Ernest Dale, 1968) กล่าวว่า การจดัการคือ กระบวนการจดัการ
องคก์าร และการใชท้รัพยากรต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวล่้วงหนา้ 
 แฮโรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz, 1972) กล่าววา่ การจดัการหมายถึง การด า เนินงาน
ให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยอาศยัปัจจยัทั้งหลาย ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของ เป็นอุปกรณ์การ
จดัการนั้น 
 วิฆเนศ วงศ์วาณิชวฒันา (2548: 17)  กล่าวว่า การก่อสร้างจริงดว้ยระบบช้ินส่วน
ส าเร็จรูป precast เป็นระบบการก่อสร้างท่ีแยกงานออกเป็นระบบช้ินยอ่ยด าเนินการนอกหน่วยงาน
ก่อสร้างและน ามาประกอบข้ึน ณ หน่วยงานก่อสร้างภายหลงั การก่อสร้างโดยใช้ระบบส าเร็จรูป
เป็นระบบอีกอย่างหน่ึงท่ีตอบสนองความตอ้งการทางด้านน้ีเป็นอย่างดี ขอ้ดีของระบบช้ินส่วน
ส าเร็จรูป เช่น ประหยดัทรัพยากรทั้งแรงงานและวสัดุ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อย คุณภาพท่ี
สม ่าเสมอเหมือนกนัทุกช้ิน เป็นฉนวนกนัความร้อน ประหยดัค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ 
ความแขง็แรง ทนทานสูง เน่ืองจากโครงสร้างเป็นคอนกรีตไม่สามารถท าลายไดโ้ดยง่าย การขนส่ง
ท าไดง่้ายแมส้ถานท่ีก่อสร้างจะห่างไกล 
 สรุปความหมายของการจดัการคือกระบวนการทางสังคม  และเทคนิคในการใช้
ทรัพยากรการบริหาร ในการด าเนินงานให้เกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ หรือบรรลุ
จุดประสงคข์ององคก์าร 
 
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระราชทานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสก
นิกรชาวไทย ซ่ึงถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติท่ีมุ่งสู่ความพอเพียง ความสมดุล และความย ัง่ยืน 
จนไดรั้บการยอมรับในระดบัโลก ซ่ึงพระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงในวโรกาสต่างๆ ใคร่ขออญัเชิญมาบางองค ์(ธวชัชยั  เพง็พินิจ, 2551: 30-40) ดงัน้ี  
 “...การอยูพ่อมีพอกินไม่ไดห้มายความวา่ ไม่มีความกา้วหนา้ มนัจะมีความกา้วหนา้แค่
พอประมาณ ถา้กา้วหนา้เร็วเกินไป ไปถึงข้ึนเขายงัไม่ถึงยอดเขา หวัใจวาย แลว้ก็หล่นจากเขา ถา้
บุคคลหล่นจากเขา ก็ไม่เป็นไร ช่างหวัเขา แต่วา่ถา้คนๆ เดียวข้ึนไปวิ่งบนเขา แลว้หล่นลงมา บางที
ทบัคนอ่ืน ท าใหค้นอ่ืนตอ้งหล่นไปดว้ย อนัน้ีเดือดร้อน...” พระราชด ารัส 30 พฤษภาคม 2544.  
 สุเมธ ตนัติเวชกุล (2544: 25) ไดส้รุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ หมายถึง 
เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเอง (Relative Self-Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อน โดยตอ้ง
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สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนคือ ตั้งตวัให้มีความพอกิน พอใช ้ ไม่ใช่มุ่งหวงั
แต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะ
เพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญกา้วหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนไป
ตามล าดบัต่อไปได ้ รวมถึงทศันะของ เสน่ห์ จามริก (2550: 250) ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าเป็นทั้ งหลักการและกระบวนการทางสังคม ตั้ งแต่ขั้นฟ้ืนฟูและขยายเครือข่าย
เกษตรกรรมย ัง่ยืน การพฒันาขีดความสามารถในการผลิตและการบริโภคอยา่งพออยูพ่อกินจนไป
ถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือนสร้างอาชีพและทกัษะวิชาการท่ีหลากหลาย เกิดตลาดซ้ือขาย 
สะสมทุน ฯลฯ ท าให้ระบบเศรษฐกิจจะพฒันาข้ึนมาอยา่งมัน่คงและเป็นเสมือนภูมิคุม้กนัให้กบั
โลกาภิวตัน์  
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัไดน้ าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตาม
เศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง ความพอประมาณ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายท่ีเป็น
ความสุขของชีวิต ความสมดุล ความมัน่คง การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากนัเองอยา่งย ัง่ยืน สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได ้สร้างการมีส่วนร่วม ทั้งในปัจจุบนัและย ัง่ยืนสู่ลูกหลานของคนในชุมชนใน
อนาคตไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบการวจิยัไวด้งัปรากฏในแผนภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อพฒันารูปแบบเทคโนโลยก่ีอสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งประโยชน์การใชง้าน และราคาวสัดุก่อสร้าง 
  

การวเิคราะห์รูปแบบเทคโนโลยก่ีอสร้างบา้นพกัใน
ทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

การออกแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร

ตน้แบบ 

การสร้างแบบจ าลอง 
บา้นพกัตน้แบบ 

ประเมินบา้นพกัในทอ้งถ่ิน 
แบบครบวงจร 

ถ่ายทอดความรู้และประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยี
ก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตาม 

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

การสงัเคราะห์รูปแบบเทคโนโลยก่ีอสร้างบา้นพกัใน
ทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

สร้างตน้แบบ 

เทคโนโลยี

ก่อสร้างบา้นพกั

ในทอ้งถ่ินแบบ

ครบวงจร

ตน้แบบตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตอบสนอง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูน้ า 
ชุมชน 

ความพึง

พอใจ 

รูปแบบ 
วสัดุ 
ราคา 
เวลา 
เทคนิค 

ศึกษาเทคโนโลยก่ีอสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบ
ครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันารูปแบบเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบ
วงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
  1.1 กลุ่มผูน้ าชุมชนผูอ้าศยัอยูใ่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จ  านวน 21 คน  
  1.2 กลุ่มชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ซ่ึง
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 โดยจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง
แบบโควตา้ (Quota Sampling) ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี จ  านวน 200 คน 
  1.3 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัใชว้ธีิรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key 
Informants) ของชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 21 คน  
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบเทคโนโลยก่ีอสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบ
วงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ รูปแบบเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร
ตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ศึกษาบริบทความเป็นมาของเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร
ตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ศึกษารูปแบบการพฒันารูปแบบ Model บา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าแนวคิดทฤษฎี ดงัน้ี ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) ทฤษฎีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรมาเป็นแนวคิด
ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ หาข้อเสนอแนะและน าผลการวิจัยมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบ
เทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความ
เหมาะสม รวมทั้งประโยชน์การใชง้าน และราคา วสัดุก่อสร้างท่ีชุมชนหรือทอ้งถ่ินสามารถลงทุน
ท าการก่อสร้างไดจ้ริง  
 มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี  1 วางแนวทางการออกแบบก่อสร้างบ้านพกัในท้องถ่ินแบบครบวงจร
ตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ขั้นตอนท่ี  2 ออกแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ขั้นตอนท่ี  3 ก่อสร้างบ้านพกัในท้องถ่ินแบบครบวงจรต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สามารถเขียนเป็น แผนภูมิไดด้งัแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

ภาพที ่2  แสดงขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 
 

การออกแบบและการก่อสร้างบ้านพกัในท้องถิ่นแบบครบวงจรต้นแบบตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัจะใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีระบบพรีแคทส์ (Precast) และ
ระบบพรีแฟบส์ (Precast) ร่วมกนัพฒันาเป็นช้ินส่วนประกอบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร 
ส่วนเทคนิคการก่อสร้างใชเ้ทคนิคท่ีผสมผสานระหวา่งเทคนิคการก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบ
ครบวงจรในทอ้งถ่ินระดบัพื้นฐานผนวกเขา้กบัเทคนิคการก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบ
วงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงจะสรุปไดด้งัน้ี 
 1. เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการก่อสร้าง เลือกใชเ้ทคโนโลยดีงัน้ี 
  1.1 อาคารท่ีท าการก่อสร้างนั้นตอ้งอยู่ในทอ้งถ่ินท่ีแรงงานอาศยัอยู่ ใช้แรงงานคน
จากพื้นท่ีแหล่งชุมชนเป็นหลกัใชแ้รงงานฝีมือใหน้อ้ยท่ีสุดลดการพึ่งพาแรงงานต่างถ่ิน 
  1.2 ใช้ท รัพยากรได้พอดีพอเหมาะรวมทั้ งว ัส ดุ ต่ าง  ๆ  ต้อง เ ป็นวัส ดุจาก
ภายในประเทศหรือทอ้งถ่ินสอดคลอ้งต่อวฒันธรรมวถีิชีวิตของชุมชน 
  1.3 ใช้เงินลงทุนน้อยเหมาะกับสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศ ลดการพึ่ งพา
เทคโนโลยรีะดบัสูงจากต่างประเทศลดความเส่ียงจากภาวการณ์ลงทุน 
  1.4 ท างานง่าย ตน้ทุนต ่า ลดการพึ่งพาเคร่ืองจกัร รักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิเคราะห์ขอ้มูลและพฒันารูปแบบ 

 

สร้าง และหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

แปล/ สรุปผลการส ารวจ 

พฒันารูปแบบ (Model) เทคโนโลยก่ีอสร้าง 
บา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 

ก าหนดพ้ืนท่ีใชท้  าการวิจยั

ศึกษ า 

เก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
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 2. ก าหนดส่วนประกอบอาคาร ดงัน้ี 
  2.1 ส่วนฐานราก ลกัษณะของโครงสร้างของฐานรากท่ีใช้เป็นโครงสร้างของพื้น
และฐานรากร่วมกนั เน่ืองจากรูปแบบของอาคารเป็นอาคารขนาดเล็กน ้ าหนกัโครสร้างเบาเน่ืองจาก
ใชว้สัดุส าเร็จรูปและอีกทั้งพื้นท่ีอยูบ่ริเวณชายหาดลกัษณะของพื้นดินเป็นดินลูกรังปนทรายมีความ
หนาแน่นสูงการเลือกใชรู้ปแบบ พื้นเป็นฐานราก ร่วมกนัจึงเป็นเทคนิควธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
  2.2 ส่วนผนังส าเร็จรูป ลักษณะของผนังบ้านพกัในท้องถ่ินแบบครบวงจรจะใช้
เทคโนโลยีระบบ พรีคาสท์ (Precast) และระบบพรีแฟบ (Prefab) ร่วมกนัซ่ึงเทคโนโลยีทั้งสอง
ระบบน้ีจะช่วยให้ได้รูปแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตามตอ้งการลดโครงสร้างของเสา 
เน่ืองจากวสัดุผนงัจากเทคโนโลยีระบบพรีคาสท์ (Precast) จะมีความคงทนแข็งแรงส่วนวสัดุผนงั
จากเทคโนโลยีพรีแฟบ (Prefab) จะช่วยให้สามารถปรับรูปแบบของบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบ
วงจรไดต้ามตอ้งการ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3  รูปแบบ Model บา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จสมบูรณ์              

 

 เทคโนโลยีท่ีน ามาประยุกต์ใช้กบัรูปแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบ

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ เทคโนโลยีระบบ Precast (พรีคาสท์) และระบบ.Prefab (พรีแฟบ) 

โดยน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกนัในการก่อสร้างผนงับา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร ซ่ึงเทคโนโลยีทั้ง

สองระบบน้ีจะช่วยให้ไดรู้ปแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตามตอ้งการลดโครงสร้างของ

เสา เน่ืองจากวสัดุผนงัจากเทคโนโลยีระบบ Precast (พรีคาสท)์ จะมีความคงทนแข็งแรง ส่วนวสัดุ

ผนงัจากเทคโนโลยี  Prefab (พรีแฟบ) ท าให้รูปแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตามหลกั
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เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาและวิจยัเชิงทดลองบนพื้นท่ีในชุมชนบ้านห้วยยาง สามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดดี้กบัสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนหว้ยยางท่ีสภาพท่ีดินเป็นดินแข็ง เทคโนโลยี การ

ใช้วตัถุดิบหรือ วสัดุ รวมถึงแรงงานในท้องถ่ิน เป็นผลดีช่วยให้ตน้ทุนการก่อสร้างอยู่ในราคา

ประหยดั ตน้ทุนการก่อสร้างอยูท่ี่ระดบัประมาณ 80,000-90,000 บาทต่อหลงั  
 

สรุปผลการวจัิย 
 1. รูปแบบการจัดการเทคโนโลยอีุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านพกัในท้องถิ่นแบบครบวงจร
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เน่ืองจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของต าบลห้วยยางมีสภาพของพื้นดินท่ีแข็งสามารถ
ท าฐานของตวับา้นไม่ตอ้งสูงมากได ้และไม่มีปัจจยัน ้ าท่วมถึงมาเป็นตวัแปร ขนาดของบา้นพกัใน
ท้องถ่ินแบบครบวงจรเหมาะสมตามหลักทฤษฎีในการออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมมี
ขอ้ก าหนดไวห้ลายประการ ทั้งจ  านวนผูพ้กัอาศยั ขนาดท่ีดินท่ีท าการก่อสร้าง งบประมานการ
ก่อสร้าง การเจริญเติบโตของครอบครัวในอนาคตล้วนเป็นปัจจัยส าคัญทางเทคนิคท่ีจะเป็น
ตวัก าหนดขนาดของบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรทั้งส้ิน งบประมานการก่อสร้างสอดคลอ้ง
ตามหลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีก าหนดให้พึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาปัจจยัจากภายนอกและไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัตอ้งประหยดังบประมานการก่อสร้าง ท าให้ไดรู้ปแบบการก่อสร้างและ
ขนาดของบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ต้นทุนการก่อสร้าง  
  จากการศึกษาพบว่ารูปแบบเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร
ตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างไดใ้นราคาท่ีประหยดั เพราะมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่บา้น
ปกติท่ีสร้างกนัทัว่ไปในขนาดเดียวกนั หากมีน าวสัดุ หรือวตัถุดิบและแรงงานในทอ้งถ่ินมาใช ้โดย
ตน้ทุนการก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นท่ี
สาธิต มีตน้ทุนการก่อสร้างต่อหลงั ในขนาดไม่เกิน 35-45 ตารางเมตร อยูท่ี่ระดบัประมาณ 80,000-
90,000 บาทต่อหลงั 
 4. เทคโนโลยแีละการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  เทคโนโลยีท่ีน ามาประยุกตใ์ชก้บัรูปแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ เทคโนโลยีระบบ Precast (พรีคาสท์) และระบบ Prefab (พรีแฟบ) 
โดยน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกนัในการก่อสร้างผนงับา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร ซ่ึงเทคโนโลยีทั้ง
สองระบบน้ีจะช่วยให้ไดรู้ปแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตามตอ้งการลดโครงสร้างของ
เสาเน่ืองจากวสัดุผนงัจากเทคโนโลยีระบบ Precast (พรีคาสท)์ จะมีความคงทนแข็งแรงส่วนวสัดุ
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ผนงัจากเทคโนโลยี  Prefab (พรีแฟบ) จะช่วยให้สามารถปรับรูปแบบของบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบ
ครบวงจรได้ตามตอ้งการ ซ่ึงถือเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ิน
แบบครบวงจรท่ีท าการวจิยั และช่วยใหส้ามารถลดตน้ทุนก่อสร้างไดใ้นราคาท่ีประหยดัลง 
 
อภิปรายผล 
 1. รูปแบบการจัดการเทคโนโลยอีุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านพกัในท้องถิ่นแบบครบวงจร
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
  ผูว้ิจยัยึดหลกักฎหมายการขออนุญาตก่อสร้าง กฎหมายก าหนดขนาดห้องนอนไม่
นอ้ยกวา่ 9 ตารางเมตร  (3x3 เมตร) อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัออกแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้มีขนาด 15 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน ้ า  ซ่ึง
ท าให้สามารถพกัไดอ้ย่างสะดวกสบาย การค านวณปริมาณงานก่อสร้างทั้งวสัดุและแรงงานโดย
ค านึงถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ รวดเร็ว ประหยดั ง่ายต่อการดูแลรักษา ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาและ
วจิยัเชิงทดลองบนพื้นท่ีในชุมชนบา้นหว้ยยาง สามารถประยุกตใ์ชไ้ดดี้กบัสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ชุมชนห้วยยางท่ีสภาพท่ีดินเป็นดินแข็ง โดยจ าเป็นตอ้งค านึงในเร่ืองตวัฐานของบา้นพกัในทอ้งถ่ิน
แบบครบวงจรท่ีจ าเป็นจะตอ้งทนทานต่อสภาพอากาศและน ้ าทะเลดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วสุิทธ์ิ  ช่อวเิชียร (2549) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับโครงการก่อสร้าง
พื้นฐานในประเทศไทย” เป็นการศึกษาถึงเทคโนโลยีท่ีมีการใชง้านในโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานในปัจจุบนั จ าแนกประเภทของเทคโนโลยตีามลกัษณะส่วนประกอบของเทคโนโลย ี
 2. ต้นทุนการก่อสร้าง 
  การจดัการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงท าให้สามารถพกัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย การค านวณปริมาณงานก่อสร้าง
ทั้งวสัดุและแรงงานโดยค านึงถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ รวดเร็ว ประหยดั ง่ายต่อการดูแล
รักษา โดยตน้ทุนการก่อสร้างต่อหลงั ในขนาดไม่เกิน 15 ตารางเมตร ราคา 80,000-90,000 บาทต่อ
หลงั ถา้สามารถสร้างไดม้ากกวา่ 1 หลงั หรือรวมทุนในรูปของวิสาหกิจชุมชนสร้างตั้งแต่ 10 หลงั
ข้ึนไป วางแผนงานก่อสร้างท่ีดีเพื่อลดตน้ทุนของวตัถุดิบ และค่าก่อสร้าง เม่ือสร้างเสร็จเปิดเป็น
บ้านพกัในท้องถ่ินแบบครบวงจรส าหรับนักท่องเท่ียวก็จะสามารถเพิ่มรายรับให้มากข้ึน และ
ระยะเวลาคืนทุนรวดเร็วยิ่งข้ึน (น้อยกว่า 90 วนั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงเกียรติ  เท้ียธิ
ทรัพย์ (2549) ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีปากแม่น ้ า
เจา้พระยา โดยใชห้มู่บา้นสาขลาเป็นกรณีศึกษาคือ การใชเ้ทคนิคการก่อสร้างระดบักลางเป็นหลกั
และใชเ้ทคนิคระดบัล่างสนบัสนุน ร่วมกบัเทคโนโลยีวสัดุทุกระดบั เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร
พกัอาศยัท่ีเหมาะสมเกิดจากการกา้วขา้มขั้นของ ระดบัเทคนิคการก่อสร้างกบัระดบัเทคโนโลยีวสัดุ
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ก่อสร้าง โดยมีปัจจยัข้ึนอยูก่บัลกัษณะภูมิประเทศ การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ินนั้น และพบว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารพกัอาศยัท่ีเหมาะสมมีการเปล่ียนแปลงแบบ
พลวตั 
 3. การใช้เทคโนโลยีก่อสร้างบ้านพักในท้องถิ่นแบบครบวงจรต้นแบบตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง 
  การก่อสร้างบ้านพักในท้องถ่ินแบบครบวงจรยึดหลักความพอเพียง ความ
พอประมาณ และความมีเหตุผล ทุกขั้นตอนของการก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรใช้
แรงงานในชุมชนเป็นหลกั วสัดุบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบง่ายต่อการก่อสร้างจึงไม่
จ  าเป็นตอ้งใชแ้รงงานท่ีมีทกัษะสูง สามารถใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินหรือแรงงานทัว่ไปท่ีมีค่าแรงขั้นต ่า
วนัละ 300 บาท และการน าระบบ “พรีแฟบ” (Prefab) ผสมผสานกบัเทคโนโลยี พรีคลาส (Precast) 
มาใช้ในการก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบ เป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของมูลนิธิชยัพฒันา (2551: 1) 
ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชน
ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ  
 4. การถ่ายทอดและประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีก่อสร้างบ้านพักในท้องถิ่นแบบ
ครบวงจรต้นแบบตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  การถ่ายทอดและประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้รับการฝึกอบรมต่อ
รูปแบบการจดัการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผูเ้ขา้รับอบรมมีความพึงพอใจรูปแบบบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร
สอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน สามารถพฒันาเป็นวิสาหกิจชุมชน เพราะชุมชนบา้น
ห้วยยางส่วนใหญ่เป็นเจา้ของท่ีดินเดิมการรวมตวักนัในรูปวิสาหกิจชุมชนจะท าให้ลดตน้ทุนการ
ก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบและสามารถคืนทุนไดเ้ร็วข้ึน สร้างความเขม้แข็ง
ใหชุ้มชนในรูปแบบวสิาหกิจชุมชนท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัวางแผนการท างาน การบริหารงาน
จะสร้างความรัก ความสามคัคี เกิดการหวงแหนท้องถ่ิน ไม่มีการอพยพไปหางานนอกชุมชน 
คุณภาพการก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกบัแนวคิดของเออร์วินและวิลเล่ียม (Erwin and William, 1976: 138) ไดก้ล่าวว่า 
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแก้ปัญหาของตน ร่วมใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ความรู้และความช านาญร่วมกบัการใชว้ิทยาการท่ีเหมาะสมและสนบัสนุนติดตามผล
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมท่ีมีการใชง้านในพื้นท่ีอ่ืนๆเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
เทคโนโลยีการก่อสร้างและรูปแบบการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
ก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรท่ีเหมาะสม ส าหรับประเทศไทย 
 2. ควรน าแนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรไปใช้
งานในการออกแบบและก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพีเ่ลีย้งและคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของ 

พนักงานใหม่ทีม่อีทิธิพลต่อการปรับตัวในการท างาน 

Organizational Socialization Methods of  Mentoring  System and Newcomers 
Proactive Behaviors as the Affecting Work Adjustment  

 
เขมณฏัฐ์ อริยชยานันต์   

 

บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียง คุณลกัษณะ
พฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่และการปรับตวัในการท างานรวมทั้งศึกษาอิทธิพลของวิธีการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงและคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ท่ีมีต่อการ
ปรับตัวในการท างาน  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานใหม่ในองค์กรเทคโนโลยี
สารสนเทศเขตวฒันาและยานนาวาจ านวน 150 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า 
วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียง คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่และการ
ปรับตวัในการท างานของพนกังานใหม่ในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศเขตวฒันาและยานนาวา
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงโดยผา่น
บทบาทการให้สนบัสนุนทางจิตใจและคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองค์กรมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการท างานของพนักงานใหม่ใน
องคก์รเทคโนโลยสีารสนเทศเขตวฒันาและยานนาวาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์ร คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุก การปรับตวัในการท างาน 
พี่เล้ียง พนกังานใหม่ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study organizational socialization methods of 
mentoring system, newcomers proactive behaviors, newcomer's work adjustment and to study 
organizational socialization methods of mentoring system and newcomers proactive behaviors 
that affected to newcomer's work adjustment. The population consisted of 150 information 
technology organization's newcomers in Wattana and Yannawa District. Data collected by using 
questionnaire. This study is a quantitative research. The statistical methods used for data analysis 
included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. The 
result of the study revealed that organizational socialization methods of mentoring system, 
newcomers proactive behaviors and work adjustment of information technology organization's 
newcomers in Wattana and Yannawa District were at the high level. Organizational socialization 
methods of mentoring system in psychosocial functions and newcomers proactive behaviors of 
relationship building with organizational members were affected to work adjustment of 
information technology organization's newcomers in Wattana and Yannawa District with 
statistical significance at the p-value of 0.05.  
Keywords  : organizational socialization  proactive behaviors  work adjustment  mentor   
newcomers 
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บทน า 
 พนกังานใหม่เม่ือเร่ิมท างานในองคก์รตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มใหม่รอบตวั ถา้พนกังาน
ใหม่ไม่สามารถปรับตวัได้ผลท่ีตามมาคือพนักงานใหม่ต้องลาออกก่อนเวลาอนัควรและท าให้
องค์กรต้องสูญเสียงบประมาณอีกด้วย องค์กรจึงให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่เพื่อท าให้
พนักงานใหม่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานและองค์กรรวมทั้งสามารถ
ปรับตวัในการท างานได ้ วิธีการหน่ึงท่ีองคก์รเขา้มาช่วยเหลือพนกังานใหม่ให้สามารถปรับตวัใน
การท างานไดคื้อวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รโดยผา่นพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานใน
องคก์รหรือพี่เล้ียง (mentor) ซ่ึงจากการศึกษาของ Allen, McManus & Russell (1999), Chao et al. 
(1992) และ Brown et al. (2008) พบวา่วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงมีความสัมพนัธ์
กบัการปรับตวัในการท างานของพนกังานใหม่ เพราะพี่เล้ียงคือผูท่ี้ช่วยให้ความรู้แก่พนกังานใหม่
ทั้งเร่ืองงานและองคก์ร ท าใหพ้นกังานใหม่มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รและการท างาน
มากข้ึน จึงส่งผลท าให้พนักงานใหม่สามารถปฏิบติัตนให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมในท่ีท างานและ
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงานได ้ นอกจากน้ีงานวิจยัของMorrison (1993) 
และ Ashford & Black (1996) ไดช้ี้แจงไวว้า่ในกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รพนกังาน
ใหม่ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายรับขอ้มูลหรือค าสั่งจากองค์กรเพียงอย่างเดียวแต่ยงัมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรโดยพยายามใฝ่หาข้อมูลและมีพฤติกรรมการท างานเชิงรุกมากข้ึน 
เรียกวา่ คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ซ่ึงคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกดงักล่าวช่วย
ท าใหพ้นกังานใหม่ไดเ้รียนรู้ทกัษะและบทบาทในการท างานในต าแหน่งท่ีตนเองรับผิดชอบและน า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้นการท างานจึงมีส่วนช่วยท าใหพ้นกังานใหม่สามารถปรับตวัได ้
 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษากบัพนักงานใหม่ในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการวางระบบและการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัองคก์รต่างๆ 
เน่ืองจากการท างานประเภทน้ีเม่ือพนกังานใหม่เร่ิมท างานจะตอ้งอาศยัพี่เล้ียงในการช่วยสอนงานท่ี
มีระบบท่ีซบัซ้อนและตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเรียนรู้และปรับตวัในการท างานพอสมควร จึงท า
ให้สนใจท่ีจะศึกษาประเด็นน้ีกบัพนกังานใหม่ในสายอาชีพดงักล่าวโดยท าการศึกษาจากมุมมอง
ของพนกังานใหม่วา่วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงและคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุก
ของพนกังานใหม่มีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการท างานของพนกังานใหม่หรือไม่อย่างไร ถา้มี มี
มากนอ้ยเพียงใดเพราะถา้ทราบวา่วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงวิธีใดและคุณลกัษณะ
พฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่แบบใดท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการท างานของพนกังาน
ใหม่จะท าให้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาวิธีการนั้นให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อช่วย
ท าใหพ้นกังานใหม่สามารถปรับตวัในการท างานไดดี้ยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคิดและทฤษฏี 
 แนวคิดวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพีเ่ลีย้ง 
 วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียง หมายถึง วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กร
โดยผ่านบทบาทหน้าท่ีของพี่เล้ียงในการสอนงาน การให้การสนับสนุนทางจิตใจและการเป็น
แบบอยา่ง ตามแนวคิดของViator & Scandura(1994) และ Brown et al. (2008) โดยเร่ิมจากวิธีการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงโดยผา่นบทบาทการสอนงาน(career function) ประกอบไป
ด้วยการสอนแนะในเร่ืองงาน เทคนิคในการท างานและวฒันธรรมองค์กรรวมทั้งการให้ข้อมูล
ยอ้นกลับแก่พนักงานใหม่เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ทราบผลการปฏิบติังานของตนเองและเพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติัให้ถูกตอ้งมากข้ึน ต่อมาคือวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของ
พี่เล้ียงโดยผา่นบทบาทการให้การสนบัสนุนทางจิตใจ(psychosocial function) เป็นการส่ือสารโดย
การให้ค  าปรึกษาแนะน าพนกังานใหม่ทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวัโดยเป็นการส่ือสารท่ีเน้นการ
แลกเปล่ียนพดูคุยประสบการณ์ต่างๆร่วมกนัเพื่อท าใหพ้นกังานใหม่รู้สึกวา่พี่เล้ียงเป็นเพื่อนคนหน่ึง
ของตนและสามารถท่ีพูดคุยและฟังเร่ืองปัญหาส่วนตวักนัไดร้วมทั้งการแลกเปล่ียนเร่ืองราวต่างๆ
เพื่อใหเ้กิดก าลงัใจในการท างานและสุดทา้ยคือวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงโดยผา่น
บทบาทการเป็นแบบอยา่ง(role model function) ซ่ึงเป็นแบบอยา่งในเร่ืองของการสาธิตการท างาน 
การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการวางตวัในหน่วยงานโดยพนกังานใหม่พยายามปฏิบติัตามพฤติกรรมการ
ท างานของพี่เล้ียงเพราะพนกังานใหม่รู้สึกเคารพและไวว้างใจในตวัพี่เล้ียงของพวกเขาและเพื่อท่ีจะ
ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสมและสามารถท างานไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ  
 แนวคิดคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานใหม่  
 คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ หมายถึง พฤติกรรมท่ีพนกังานใหม่พยายาม
แสวงหาขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในองค์กร เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลในเร่ืองของงาน 
องค์กร ทกัษะ เทคนิคในการท างาน ผลการปฏิบติังานเพื่อท าให้ตนเองสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
องคก์รท่ีท างานอยูไ่ด ้โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดของ Morrison (1993) และ Ashford&Black 
(1996) มาใช้เป็นกรอบในการวิจยัซ่ึงสามารถแบ่งคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่
ออกเป็น 3 คุณลกัษณะไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ในการแสวงหา
ขอ้มูลคือพฤติกรรมของพนกังานใหม่ท่ีพยายามแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กรและการท างาน 2) 
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเป็นพฤติกรรมของพนักงานใหม่ในการแสวงหาขอ้มูล
ป้อนกลบัระหวา่งท่ีก าลงัท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและหลงัจากท่ีท างานเสร็จแลว้รวมทั้งยินดีท่ีจะ
รับทั้ งข้อมูลป้อนกลับทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อต้องการให้ตนเองมีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน และ3)พฤติกรรมในการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองค์กรซ่ึงเป็น
พฤติกรรมท่ีพนักงานใหม่พยายามท าความรู้จกัและมีกิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในองค์กรทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  
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 แนวคิดการปรับตัวในการท างาน  
 บุคคลจะสามารถปรับตวัในการท างานได้ปัจจยัแรกท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งคือปัจจยัท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล องคก์ร สังคมในท่ีท างานและทาง
กายภาพ ปัจจยัท่ีสองคือตวับุคคลท่ีพยายามปรับตวัเองเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่างๆในท่ีท างานตามแนวคิดทฤษฎีของ Dawis &Lofquist (Dawis, 1994) อธิบายวา่การ
ปรับตวัเป็นการมีปฏิกิริยาระหวา่งบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัเม่ือความตอ้งการระหวา่งบุคคล
กบัสภาพแวดล้อมมีความตอ้งการตรงกนัก็จะสามารถเติมเต็มซ่ึงกนัและกนัได้เกิดเป็นความพึง
พอใจจึงส่งผลท าให้บุคคลสามารถปรับตวัในการท างานได ้ต่อมา Pulakos et al. (2000) ไดน้ า
แนวคิดดงักล่าวมาศึกษาต่อยอดโดยส ารวจจาก 21 สายอาชีพซ่ึงครอบคลุมกลุ่มอาชีพทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยการปรับตวัในการท างานสามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การปรับตวั
เขา้กบัลกัษณะงานท่ีท า การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน การปรับตวัเขา้กบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาและการปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร  

จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีสามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 

 
ภาพประกอบ1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาทฤษฏีตลอดจนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า พนักงานใหม่จะ
สามารถปรับตวัในการท างานไดเ้กิดข้ึนจาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์ร
จดัข้ึนในบริบทท่ีศึกษาคร้ังน้ีหมายถึงวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รโดยผา่นบทบาทหนา้ท่ีของ
พี่เล้ียงในการดูแลพนักงานใหม่โดยการสอนงานให้ความรู้เร่ืองงานและองค์กร การให้การ
สนบัสนุนทางจิตใจ การใหค้  าปรึกษาและการเป็นแบบอยา่ง เพราะส าหรับพนกังานใหม่พี่เล้ียงคือผู ้
ท่ีคอยใหข้อ้มูลทั้งเร่ืองงานและองคก์รแก่พนกังานใหม่ ท าให้พนกังานใหม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
งานและองคก์ร ประกอบกบัคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสองท่ีมี
ส่วนช่วยท าให้พนกังานใหม่ปรับตวัในการท างานได ้เน่ืองจากในกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรม
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องค์กรมองว่าพนกังานใหม่ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายรับขอ้มูลจากองคก์รเพียงอย่างเดียวแต่ยงัมีส่วนร่วมโดย
การมีคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกเพื่อแสวงหาขอ้มูลมาเพื่อท าให้ตนเองสามารถปรับตวัในการ
ท างานได ้(Brett,Feldman&Weingart, 1990 Viator&Scandura, 1994 ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร์, 2551
และ Saks, Gruman&Cooper-Thomas, 2011) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียง คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของ
พนกังานใหม่และการปรับตวัในการท างาน 
 2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงและคุณลักษณะ
พฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ท่ีมีต่อการปรับตวัในการท างาน 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือพนักงานใหม่ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจเก่ียวกบัการวางระบบและการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในเขต
วฒันาและยานนาวาซ่ึงเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัจ านวน 5 แห่งซ่ึงมีระบบพี่เล้ียงพนกังานใหม่ มี
จ  านวนพนักงานใหม่ทั้ งหมด 241 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบระดับชั้นอย่างมีสัดส่วน 
(Proportional stratified random sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งพนกังานใหม่จ  านวน 150 คน 
 2. เคร่ืองมือในการวจัิย  
 งานวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยัและเป็นขอ้ค าถามแบบปลายปิด โดยให้
กลุ่มตวัอยา่งแสดงระดบัความคิดเห็นโดยใชแ้บบวดัประเมินค่า 5 ระดบัตามแบบของลิเคิร์ต(Likert 
scale) (1= ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ถึง 5 = เห็นดว้ยอย่างยิ่ง) ประกอบไปดว้ยในส่วนแรกคือวิธีการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงมีขอ้ค าถาม 16 ขอ้ซ่ึงไดป้รับปรุงมาจากแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนโดย Viator &Scandura (1994)  และ Brown et al. (2008) ส่วนท่ีสองคือคุณลกัษณะพฤติกรรม
เชิงรุกของพนกังานใหม่ มีขอ้ค าถาม 14 ขอ้น ามาจากแนวคิดของ Morrison (1993) , Ashford & 
Black (1996) และจากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยงานวิจยัของ จรัล อุ่นฐิติรัตน์ (2548) และส่วนท่ี
สามคือการปรับตัวในการท างานของพนักงานใหม่มีข้อค าถาม 19 ข้อโดยปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดย Pulakos et al. (2000) และจากงานวจิยัของ อภิชญา อินทรสุภา (2547)  
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล  
 งานวิจยัน้ีด าเนินการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Statistical Package for Social 
Science (SPSS) โดยใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนาและใช ้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการคดัเลือกตวั
แปรน าเขา้สู่สมการดว้ยวธีิการแบบปกติเพื่อทดสอบหาอิทธิพลของตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1. วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เลีย้ง คุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงาน
ใหม่และการปรับตัวในการท างาน 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียรวมและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียง 
คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่และการปรับตวัในการท างาน 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียรวมและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียง 
คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่และการปรับตวัในการท างาน 

ตัวแปร องค์ประกอบรายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ 

วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียง 

การสอนงาน 
การให้การสนบัสนุนทางจิตใจ 

การเป็นแบบอยา่ง 
โดยภาพรวม 

4.03 
4.16 
4.07 
4.08 

0.45 
0.47 
0.48 
0.42 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ 

การแสวงหาขอ้มูล 
การแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบั 

การสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองคก์ร 
โดยภาพรวม 

3.77 
4.02 
4.01 
3.94 

0.81 
0.72 
0.51 
0.55 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

 
การปรับตวัในการท างาน 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ดา้นเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

โดยภาพรวม 

4.13 
4.06 
3.98 
3.82 
4.01 

0.37 
0.38 
0.38 
0.65 
0.30 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

 ผลการวิจยัวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับสูงโดยวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงในการให้การสนับสนุนทางจิตใจมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงโดยผ่านการเป็น
แบบอย่าง อนัดบัสุดทา้ยคือวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงโดยผา่นบทบาทการสอน
งาน ต่อมาคือคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง
เช่นกนั โดยพนกังานใหม่มีคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกในการแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกในการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองค์กร อนัดบั
สุดทา้ยคือคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกในการแสวงหาขอ้มูล ส าหรับการปรับตวัในการท างาน
พบว่า มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัสูงทั้งหมดโดยท่ีการปรับตวัให้เขา้กบัลกัษณะงานท่ีท ามีค่าเฉล่ีย

1251

DP
U



มากท่ีสุด อนัดบัท่ีสองคือการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน อนัดบัท่ีสามไดแ้ก่ การ
ปรับตวัให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชาและอนัดับสุดท้ายคือการปรับตัวให้เข้ากับ
วฒันธรรมองคก์ร 
 2. วิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรของพี่เลี้ยงและคุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของ
พนักงานใหม่ทีม่ีอทิธิพลต่อการปรับตัวในการท างาน 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงและ
คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการท างาน 

ตัวแปรพยากรณ์ B SEb Beta t Sig. 

การให้การสนบัสนุนทางจิตใจ .211 .067 .329 3.163 .002 
การสร้างความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในองคก์ร .177 .051 .296 3.449 .001 

ค่าคงท่ี= 2.093  SEest  = .251  R= .602  R2= .363   R2(adjusted) = .336   F = 13.296   Sig. = .000 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณดว้ยวิธีการ Enter  เม่ือวธีิการถ่ายทอด
วฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงและคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่เป็นตวัพยากรณ์
และการปรับตวัในการท างานของพนกังานใหม่เป็นตวัแปรตามโดยใชค้่าเฉล่ียรวมการปรับตวัใน
การท างานทั้ง 4 ดา้นในการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ตวัแปรวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์ร
ของพี่เล้ียงโดยผา่นบทบาทการใหก้ารสนบัสนุนทางจิตใจและตวัแปรคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุก
ของพนกังานใหม่ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองคก์รมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการ
ท างานของพนกังานใหม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณเท่ากบั 0.602 และค่าอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ33.6 โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปรับตวัในการท างานของพนกังานใหม่มากท่ีสุดคือ ตวัแปรวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่
เล้ียงโดยผา่นบทบาทการให้การสนบัสนุนทางจิตใจ(Beta = .329) รองลงมาคือตวัแปรคุณลกัษณะ
พฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองคก์ร (Beta =  .296)  
 
อภิปรายผล 
 การวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 1. วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพีเ่ลีย้ง คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงาน
ใหม่และการปรับตัวในการท างาน 
 วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากองคก์รใน
การศึกษาคร้ังน้ีมีลกัษณะเฉพาะคือ การน าระบบพี่เล้ียงมาใชก้บัพนกังานใหม่เพื่อดูแลพนกังานใหม่
ท่ีเพิ่งเร่ิมท างานและยงัไม่มีประสบการณ์การท างานในสายงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
องคก์รไดจ้ดัใหพ้นกังานใหม่ทดลองงานและปฏิบติังานจริงโดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของพี่เล้ียงซ่ึง
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ในช่วงน้ีพี่เล้ียงจะท าหนา้ท่ีสอนงานแบบสอนแนะเทคนิค(technical coaching) ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 
ตั้งแต่ขั้นตอนในการวางแผนงาน การหาขอ้มูลเพื่อมาประกอบการท างานทั้งขอ้มูลของลูกคา้ ขอ้มูล
จากเอกสาร ขอ้มูลของอุปกรณ์ทั้งซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ การใหข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการผล
ปฏิบติังานและใหค้วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ กฎระเบียบภายในองคก์รและการปฏิบติั
ตวัต่อเพื่อนร่วมงาน(Viator &Scandura, 1994) ประกอบกบัลกัษณะการท างานในองคก์รท่ีตอ้ง
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการวางแผนงานกบัเพื่อนร่วมงานทั้งสายงานเดียวกนัและต่างสายงานกนั
ภายในองคก์รจึงท าใหใ้นระหวา่งการท างานน้ีพี่เล้ียง เพื่อนร่วมงานและพนกังานใหม่มีโอกาส
พดูคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นจนเกิดความสนิทสนมเป็นกนัเองได(้Hill et al., 1989) นอกจากน้ีใน
การทดลองงานพี่เล้ียงยงัเป็นผูส้าธิตการท างานแต่ละขั้นตอนใหพ้นกังานใหม่ไดเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 
อยา่งเช่น ขั้นตอนในการใชอุ้ปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกในบริษทั ขั้นตอนในการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านและขั้นตอนในการแกปั้ญหา
กบัระบบคอมพิวเตอร์ โดยพนกังานใหม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของพี่เล้ียงเป็นระยะ 6- 12 เดือน ท า
ใหพ้นกังานใหม่ไดเ้รียนรู้การท างานผา่นสถานการณ์จริงโดยมีพี่เล้ียงคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ดซ่ึงจาก
ลกัษณะการท างานร่วมกนัท าใหพ้นกังานใหม่ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆจากพี่เล้ียงทั้งเร่ืองการท างาน
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ วฒันธรรมองคก์ร วธีิการปฏิบติัตนในองคก์รใหเ้หมาะสมรวมทั้ง
การมีโอกาสพดูคุย แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกบัพี่เล้ียงท าใหพ้นกังานใหม่เกิดความคุน้เคยกบั
พี่เล้ียง รู้สึกวา่พี่เล้ียงคือเพื่อนคนหน่ึงของตน มีความไวว้างใจในพี่เล้ียงและสามารถพดูคุยทั้งเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตวักบัพี่เล้ียงได ้ จึงท าใหพ้นกังานใหม่รับรู้ถึงวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์ร
ของพี่เล้ียงโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 
 คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ ใน
ระยะแรกของการท างาน พนกังานใหม่ตอ้งเผชิญกบัองคก์รซ่ึงเป็นสถานท่ีท างานใหม่และงานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงมีความซบัซ้อนซ่ึงพนกังานใหม่ยงัมีความรู้ความเช่ียวชาญไม่เพียงพอ จึง
ท าให้ตอ้งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กรและงานท่ีท ารวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิควิธีการปฏิบติั
เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ขอ้มูลเร่ืองภาษาและค าศพัท์เฉพาะท่ีใช้การท างาน เช่น 
ค าสั่งการท างานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค าศพัทใ์หม่ท่ีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพนกังาน
ใหม่ตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติม ยงัรวมไปถึงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานและงานท่ีก าลงัปฏิบติัอยูห่รือ
งานท่ีท าเสร็จไปแล้วมีความถูกตอ้งและเหมาะสมหรือไม่ อาจเน่ืองมาจากองค์กรได้จดัให้มีการ
ทดลองงานและการประเมินผลงานของพนกังานใหม่ ท าให้พนกังานใหม่มีความสนใจในงานและ
ผลงานของตนเองวา่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีองคก์รก าหนดไวห้รือไม่ โดยคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิง
รุกของพนักงานใหม่โดยภาพรวมมีค่า เฉล่ียอยู่ในระดับสูงนั้ นสอดคล้องกับแนวคิดของ
Morrison(1993)ได้กล่าวเ ก่ียวกับคุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานใหม่ไว้ว่าใน
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรไม่ไดม้องว่าพนกังานใหม่เป็นฝ่ายรอรับขอ้มูลหรือค าสั่ง

1253

DP
U



จากองคก์รเพียงอยา่งเดียวแต่พนกังานใหม่ยงัมีส่วนร่วมโดยมีพฤติกรรมเชิงรุกอีกดว้ยเช่นเดียวกนั
กบัในบริบทของพนกังานใหม่ในองคก์รท่ีศึกษาคร้ังน้ีท่ีไม่ไดฝ่้ายรอรับขอ้มูลจากพี่เล้ียงเพียงอยา่ง
เดียวแต่มีพฤติกรรมเชิงรุกดว้ยเพราะพนกังานใหม่เม่ือเขา้ท างานในองค์กรระยะแรกจะตอ้งเรียนรู้ 
พฤติกรรม ทกัษะและบทบาทในการท างานในต าแหน่งท่ีตนเองรับผิดชอบรวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ี
พนักงานใหม่เผชิญอยู่จึงท าให้พนกังานใหม่มีพฤติกรรมเชิงรุกเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีพนักงาน
ใหม่สนใจและน าขอ้มูลมาปรับใชใ้นการท างานและเพื่อท่ีจะปรับตวัในการท างานได ้
 การปรับตวัในการท างานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงนั่นเป็นเพราะว่าส าหรับ
พนกังานใหม่ตั้งแต่เร่ิมตน้สมคัรเขา้มาท างานในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศจะตอ้ง
มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับทางด้านเทคโนโลยีเป็นส าคญัซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีองค์กรต้องการ เม่ือ
พนกังานใหม่มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามกบัท่ีองค์กรตอ้งการ พนักงานใหม่
ตอ้งผา่นกระบวนการต่างๆขององคก์รตั้งแต่การคดัเลือกจนถึงการรับเขา้ปฏิบติังานในองคก์ร เม่ือ
พนกังานใหม่เขา้ท างานแลว้องค์กรจะพิจารณาถึงความสามารถและทกัษะท่ีพนกังานใหม่มีอยู่ว่า
สามารถปฏิบติังานในองค์กรต่อไปไดห้รือไม่ ในส่วนน้ีไม่ใช่เพียงองคก์รท่ีประเมินความสามารถ
ของพนกังานใหม่เพียงเท่านั้น แต่พนกังานใหม่ในฐานะท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้ตั้งแต่การเลือกองคก์ร เลือก
ต าแหน่งงานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตนเองจะประเมินความสามารถและทกัษะของตนเอง
เช่นกนัวา่สามารถปรับตวัในการท างานไดม้ากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งสภาพแวดลอ้มในการท างานใน
องค์กรเอ้ือต่อการปรับตัวในการท างานหรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของDawis&Lofquist 
(Dawis,1994) ซ่ึงบุคคลในท่ีน้ีหมายถึง พนกังานใหม่ มีความสามารถและมีทกัษะตามความตอ้งการ
ของสภาพแวดลอ้มซ่ึงในบริบทน้ี คือ ลกัษณะงานท่ีท า สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อนร่วมงาน
และผูบ้งัคบับญัชาและวฒันธรรมองคก์ร เม่ือพนกังานใหม่มีทกัษะและความสามารถตรงตามความ
ตอ้งการขององคก์ร รวมทั้งองคก์รสามารถเสริมแรงต่อความตอ้งการของพนกังานใหม่ ผลคือท าให้
ทั้งองคก์รและพนกังานใหม่เกิดความพึงพอใจ จึงท าให้พนกังานใหม่สามารถปรับตวัในการท างาน
ให้เข้ากับลักษณะงานท่ีท า สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาและ
วฒันธรรมองคก์รได ้
 2. อทิธิพลของวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพีเ่ลีย้งและคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิง
รุกของพนักงานใหม่ทีม่ีผลต่อการปรับตัวในการท างาน 
 จากผลการศึกษาดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ตวัแปรวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียง
โดยผ่านบทบาทการให้การสนับสนุนทางจิตใจและตัวแปรคุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของ
พนกังานใหม่ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองคก์รมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการท างาน
ของพนกังานใหม่ ส าหรับวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงมีผลต่อการปรับตวัในการ
ท างาน ผลการศึกษา พบว่าตวัแปรวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงในการให้การ
สนบัสนุนทางจิตใจมีผลต่อการปรับตวัในการท างาน สามารถอธิบายไดว้า่ เน่ืองจากในระหวา่งการ
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ท างานพนกังานใหม่ไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งพี่เล้ียงและเพื่อนร่วมงานซ่ึงถือวา่เป็น
การสนบัสนุนของสมาชิกในองค์กร ท าให้พนกังานใหม่ไดเ้รียนรู้งานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา ปัญหาท่ีพบเจอระหวา่งการท างานของทั้งพี่เล้ียงและเพื่อน
ร่วมงานท่ีเคยพบมาก่อน กลายเป็นบรรยากาศของการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของKing et al. (2005) และKowtha (2008) ซ่ึงพบวา่วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์ร
แบบมีตัวแบบ (serial) หรือการมีพี่เล้ียงท่ีคอยท าหน้าท่ีสนับสนุนทางจิตใจ พบว่ามีผลต่อการ
ปรับตวัในการท างานของพนกังานใหม่สายอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากวิธีการถ่ายทอด
วฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงโดยผา่นการใหก้ารสนบัสนุนทางจิตใจช่วยท าให้พนกังานใหม่รู้สึกไม่
โดดเด่ียว มีความสนิทสนม เป็นส่วนหน่ึงของคนในองคก์รและเกิดก าลงัใจในการท างานจึงมีส่วน
ช่วยใหพ้นกังานใหม่สามารถปรับตวัในการท างานได ้ 
 ในส่วนของคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่มีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการ
ท างาน พบวา่ตวัแปรคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ในการสร้างความสัมพนัธ์กบั
สมาชิกในองค์กรมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการท างาน ผลการศึกษาคร้ังน้ีสนบัสนุนแนวคิดของ
Morrison(1993) เพราะในกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รพนกังานใหม่ไม่ไดฝ่้ายรับขอ้มูล
จากองคก์รเพียงอยา่งเดียว แต่พนกังานใหม่ยงัมีพฤติกรรมเชิงรุกเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลต่างๆเพื่อท า
ให้ตนเองสามารถปรับตวัในการท างานได้และยงัสนบัสนุนงานวิจยัของจรัล อุ่นฐิติรัตน์ (2548) 
และ Ashford & Black (1996) ท่ีพบว่าคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานดา้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบับุคคลในองคก์ร (relationship building) ไม่ว่าจะเป็นหวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน
และพี่เล้ียงมีส่วนท าให้พนกังานใหม่ไดเ้รียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง เรียนรู้เร่ืององค์กรและมี
ความเขา้ใจในงานท่ีท ามากข้ึน เพราะในการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในองค์กรโดยผ่านการ
พูดคุยและการท ากิจกรรมต่างๆขององค์กรทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้นจะช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานใหม่กบัคนในองคก์รเองจึงส่งผลท าให้พนกังานใหม่เกิดความ
เขา้ใจในองคก์รมากข้ึนและสามารถปรับตวัในการท างานได ้
 หากพิจารณาจะเห็นวา่พนกังานใหม่จะสามารถปรับตวัในการท างานได ้ปัจจยัแรกท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งคือองคก์รโดยผา่นพี่เล้ียงผูท้  าหนา้ท่ีในการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รให้แก่พนกังานใหม่
ซ่ึงเป็นปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีองคก์รไดจ้ดัการข้ึนและปัจจยัท่ีสองคือปัจจยัท่ีมาจาก
พฤติกรรมของพนกังานใหม่ซ่ึงในบริบทน้ีคือคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ในการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองค์กรดงัแนวคิดการปรับตวัในการท างานของDawis&Lofquist 
(Dawis, 1994) ได้อธิบายไว้ว่า บุคคลจะสามารถปรับตัวในการท างานได้จะต้องอาศัย
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปรับตวัโดยเกิดจากปัจจยัต่างๆท่ีองคก์รไดจ้ดัใหแ้ก่พนกังานใหม่รวมถึง
ความสามารถของพนกังานใหม่เองท่ีจะพยายามปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีท างาน
อยูโ่ดยผา่นการมีปฏิกิริยาระหวา่งสภาพแวดลอ้มและบุคคลนั้นเม่ือสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์รจดัการ
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ข้ึนเอ้ือต่อการปรับตัวและบุคคลมีคุณลักษณะท่ีพยายามเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นไปตาม
สภาพแวดลอ้มดงักล่าวจะส่งผลใหบุ้คคลสามารถปรับตวัในการท างานได ้ 
 อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงโดยผา่นบทบาทการให้
การสนับสนุนทางจิตใจและคุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานใหม่ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในองค์กรมีส่วนช่วยท าให้พนกังานใหม่สามารถปรับตวัในการท างานได ้
แต่ค่าอ านาจในการพยากรณ์ยงัค่อนขา้งต ่าโดยอาจจะเกิดจากบริบทสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร
และช่วงระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลซ่ึงอาจจะมีปัจจยัอ่ืนร่วมด้วยท่ีส่งผลต่อการปรับตวัในการ
ท างานของพนักงานใหม่ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึง เพราะการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาถึง
อิทธิพลท่ีเกิดจากตวัแปรของบุคคลเพียงดา้นเดียวเท่านั้น ดงันั้นการน าผลการศึกษาไปใช้ควรจะ
พิจารณาโดยปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทขององคก์รดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา พบว่า วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพี่เล้ียงโดยผ่านการให้การ
สนบัสนุนทางจิตใจและคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ในการสร้างความสัมพนัธ์
กบัสมาชิกในองคก์รมีส่วนช่วยท าให้พนกังานใหม่สามารถปรับตวัในการท างานได ้ดงันั้นองคก์ร
ควรสนบัสนุนให้พี่เล้ียงท าหน้าท่ีในการให้การสนบัสนุนทางจิตใจเพิ่มมากข้ึนและสนบัสนุนให้
พนักงานใหม่ได้มีโอกาสมีปฏิสัมพนัธ์กับสมาชิกในองค์กรมากข้ึน เช่น การมอบหมายงานให้
พนักงานใหม่ไดป้ระสานงานติดต่อกบัเพื่อนร่วมงานในสายงานเดียวกนัหรือต่างสายงานกนัใน
องคก์ร ส่งเสริมการท างานเป็นทีมหรือจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พนกังานใหม่กบัพนกังานเก่า 
 แมว้า่ตวัแปรวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพี่เล้ียงโดยผา่นการให้การสนบัสนุนทาง
จิตใจและคุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกใน
องคก์รจะมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการท างานแต่ขนาดของอิทธิพลรวมทั้งประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ยงัไม่สูงมากนักซ่ึงหากมีการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรพิจารณาถึงตวัแปรอ่ืนท่ีอาจจะเขา้
มาร่วมพยากรณ์การปรับตวัในการท างานของพนักงานใหม่ เช่น การได้รับการสนับสนุนจาก
องคก์ร ความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานกบัพนกังานใหม่และบรรยากาศในการท างาน เป็นตน้ 
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ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่วต าบลประสาทสิทธ์ิ อ าเภอด าเนินสะดวก  
จังหวดัราชบุรี 

COMMUNITY POTENTIAL ON TOURISM MANAGEMENT OF PARSAT 
SIT, DAMNOEN SADUAK, RATCHABURI 

 
วรินทร  อยู่สุภาพ  

จงดี  โตอิม้    
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
ท่องเท่ียว โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อการวิเคราะห์และศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค การท่องเท่ียวของพื้นท่ีและ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
องค์ประกอบหลกัในการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 
ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และการจดัการการ
ท่องเท่ียวทัว่ไป การวิเคราะห์ศกัยภาพ ครอบคลุม 6 ประเด็นหลกั คือ ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นคุณค่าทางการศึกษาของ
ทรัพยากร แหล่งท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมในการของชุมชน และดา้นองคป์ระกอบขององคก์ร
ในการจดัการการท่องเท่ียว การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน ในการเก็บขอ้มูลและการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว โดยใช้แบบสอบถาม 
โดยมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 150 คน ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก กบัผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั และ
ผูน้ าชุมชนเพื่อให้ไดข้อ้มูลรายะเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน ด าเนินการส ารวจ
พื้นท่ีศึกษา การส ารวจพื้นท่ีศึกษาภาคสนามและการสังเกต เพื่อประเมินแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวย
ความสะดวกและความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  

ผลการศึกษาพบวา่ ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง 
ศกัยภาพดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นองค์ประกอบขององค์กรในการ
จดัการการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัสูง ศกัยภาพดา้นคุณค่าทางการศึกษาของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว
และดา้นการมีส่วนร่วมในการของชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนศกัยภาพดา้นความสะดวกใน
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในระดบัต ่า อุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวคือ การขาดการ
สนบัสนุนจากองคก์รภายนอก การขาดเงินทุน ชุมชนตอ้งการให้มีการอบรมเก่ียวกบัการจดัการการ
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ท่องเท่ียว ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากข้ึน ในกระบวนการการตดัสินใจ เพื่อให้ไดก้ารจดัการ
ท่องเท่ียวท่ีเกิดจากชุมชนและเพื่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
 
ค าส าคัญ : ศกัยภาพชุมชน / การจดัการการท่องเท่ียว 
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Abstract 
The objectives of this study were to analyze the community potential in tourism 

management using SWOT analysis and to recommend and provide guidelines for community-
based tourism management. The three main domains of community-based tourism potential, 
which are composed of the community’s potential in tourism management, the potential of 
tourism location, and overall tourism management, were targeted.  The six aspects of the 
community potential analysis were composed of 1) attraction tourist locations, 2) facilities and 
infrastructures, 3) tourism location accessibility, 4) educational values, 5) community 
participation, and 6) the components of organization in tourism management.  

A mixed-methods approach was employed for the data collection and analysis. One 
hundred and fifty completed questionnaires were collected for the community potential in tourism 
management analysis.  Informal interviews, with key informants and community leaders, were 
employed to collect the details for the community potential analysis. Survey and field 
observations were conducted to evaluate the attraction of the places to tourists, plus the facilities 
and infrastructure, and the accessibility of the locations.  The results revealed that this community 
had an overall potential for tourism management at a moderate level.  Tourist-attracting places, 
facilities and infrastructure, and the components of organization in tourism management were 
ranked at a high level.  Educational values and community participation were analyzed and found 
to be at a moderate level.  Tourism place accessibility, however, were at a low level.  The 
obstacles for tourism management were a lack of support from outside organizations and a lack of 
funds.  The community mentioned that training in tourism management is required.  Incentives 
for empowering the community, enhancing their involvement in decision making, and making 
sure that both the will and the incentive to participate comes from the community itself, are also 
needed. 

 
Keywords : COMMUNITY POTENTIAL/ TOURISM MANAGEMENT 
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บทน า 
ปี พ.ศ. 2558  จะมีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 

ประมาณ 120 ลา้นคน  (World Tourism Organization: WTO) ซ่ึงเป็นปีท่ีตรงกบัการกา้วสู่การเป็น 
AEC ดงันั้นแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC  ตอ้งเตรียมความพร้อมและหายุทธศาสตร์ในการตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว รวมถึงประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาชิกของ AEC ควรเร่งปรับตวัโดยใชป้ระโยชน์
จากการเป็น AEC เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยอาศยัจุดแข็ง
ของภาคการท่องเท่ียวของไทย ท่ีเป็นท่ียอมรับของต่างประเทศในด้านเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีงดงาม การมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ความมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี
ของคนไทย และรสชาติของอาหารท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง จะเห็นไดว้่าประเทศไทยมี
ศกัยภาพหลายดา้นท่ีมีขีดความสามารถท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

การท่องเท่ียวมีความส าคญัคือ ช่วยกระตุน้ให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ
และยงัมีบทบาทช่วยให้เกิดการสมดุลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (พิจาริณี, 2011) จะ
เห็นไดว้า่ในหลายปีท่ีผา่นมาการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญัและมุ่งเนน้
ต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มความสามารถในการแข่งทางการตลาดเป็นหลกั ดงันั้นภาครัฐ
จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดยส่งเสริม
สนบัสนุนศกัยภาพของชุมชนในการพฒันาชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อกระจาย
รายไดใ้หแ้ก่ชุมชน ตลอดจนเพิ่มจ านวนแหล่งท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายเป็นทางเลือกส าหรับ
นกัท่องเท่ียวและมุ่งเนน้ให้ชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงผลท่ี
ตามมานอกจากจะท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้ให้ชุมชนเกิด
จิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตนเองและพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนให้มี
ความหลากหลายมากข้ึนเพื่อเป็นการดึงดูดนกัท่องเท่ียว (ระพีพรรณและคณะ, 2551)  จากกระแส
การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย ต่างหนัมาให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวท่ีเนน้การ
อนุรักษธ์รรมชาติ และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึง
ท่ีก าลงัมาแรงและเป็นท่ีน่าสนใจนัน่คือ “การท่องเท่ียวโดยชุมชน” (Community Based Tourism)  

การท่องเท่ียวโดยชุมชนซ่ึงเป็นการอนุรักษก์ารท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริงจากกลุ่มคนในชุมชน 
ท่ีใชท้รัพยากรให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวข้ึนมาการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึง
ความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของมีสิทธิในการจดัการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน 
โดยมีองค์ประกอบหลักของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยู่ 4 ด้าน คือ  ด้านท่ี 1 
ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ดา้นท่ี 2 องค์กรชุมชน ดา้นท่ี 3 การจดัการ และ ดา้นท่ี 4 การ
เรียน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1  เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2  เพื่อวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
1.แนวคิดการท่องเทีย่วโดยชุมชน   (Community Based Tourism :CBT)  

การท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
วฒันธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน การจดัการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น
เจา้ของมีสิทธิในการจดัการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน” ซ่ึงมี 4 องคป์ระกอบหลกัของ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน (วรีะพล, 2547) ดงัน้ี 
 1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ และวิถีการผลิตท่ีพึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน รวมถึงชุมชนมีวฒันธรรม
ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
 2 ด้านองค์กรชุมชน คือ ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเขา้ใจกนั มีปราชญ์ หรือผูมี้ความรู้ และ
ทกัษะในเร่ืองต่างๆ หลากหลาย ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา 
 3 ดา้นการจดัการ คือ มีกฎ-กติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและการท่องเท่ียว มี
องคก์รหรือกลไกในการท างานเพื่อจดัการการท่องเท่ียว และสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการ
พฒันาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม มีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
 4 ด้านการเรียนรู้ คือ ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการรับรู้ และความ
เขา้ใจในวถีิชีวติและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง มีระบบจดัการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งชาวบา้น
กบัผูม้าเยือน รวมทั้งสร้างจิตส านึกเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ทั้งในส่วน
ของชาวบา้นและผูม้าเยอืน 

 
2. แนวคิดด้านศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว 

ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว คือ การเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว รวมถึง
ความน่าสนใจของทอ้งถ่ินนั้นวา่มีเพียงพอท่ีจะดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหต้ดัสินใจเดินทางไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นไดห้รือไม่สามารถท าไดโ้ดยการศึกษาลกัษณะของชุมชนล่วงหนา้ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ดา้น 
ในหวัขอ้ท่ีไดก้ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
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1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืนๆ 
ของแหล่งท่องเท่ียว 

2 ดา้นคุณค่าของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความสวยงาม ลกัษณะเด่นในตวัเอง 
ความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ ความส าคญัทางลทัธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทศัน์ทาง
ธรรมชาติ และ วถีิชีวติ 

3 ดา้นความมีช่ือเสียงหรือไดรั้บความนิยม 
4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ท่ีพกัแรม ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม สถานบริการต่างๆ 

ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์และการรักษาความปลอดภยั 
5 ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ไดแ้ก่ สภาพของเส้นทางท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทาง 

ระยะเวลาจากตวัเมืองไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 
6 ดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี ขอ้จ ากดัทางดา้นบริการ

สาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ผูว้ิจยัจึงออกแบบ
วิจยัเป็นแบบการส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-Method 
Approach) ดว้ยเทคนิควจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีรายละเอียดวธีิการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในต าบลประสาท
สิทธ์ิ  อ าเภอด าเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี เป็นประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีและอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี
มากกว่า 3 ปีข้ึนไป การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
วธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน 150 คน และหวัหนา้ชุมชนจ านวน 5 คน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2  การประเมินศกัยภาพชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ดา้นคุณค่า ความส าคญั การให้การศึกษา 
ดา้นสภาพการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความร่วมมือของชุมชนในการ
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จัดการท่องเท่ียว และด้านองค์กรในการจัดการและการบริหารการท่องเท่ียว และส่วนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามองคป์ระกอบของศกัยภาพชุมชนของการจดัการการ
ท่องเท่ียวโดยใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยน าเสนอ
ในรูปแบบตารางและค าอธิบาย 

การวิเคราะห์ศกัยภาพชุมชน ดว้ยวิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
หรือ เทคนิค SWOT Analysis โดยท าการเสนอขอ้มูลแบบการบรรยายเชิงพรรณนาและสรุปขอ้มูล
ในรูปแบบตาราง 
 
ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาพบวา่ศกัยภาพชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.36 S.D. = 0.59) ศกัยภาพรายดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก (ค่าเฉล่ีย = 4.16 S.D. = 0.56) ดา้นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย = 3.82 S.D. = 0.59) 
และดา้นองค์กรในการจดัการและการบริหารการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย = 3.75 S.D. = 0.36) ส่วน
ศกัยภาพด้านคุณค่าความส าคญั การให้การศึกษาและด้านความร่วมมือของชุมชนในการจดัการ
ท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.61 และ 3.13) ทั้งน้ีศกัยภาพดา้นสภาพการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัต ่า (ค่าเฉล่ีย = 1.66 S.D. = 0.589) โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี1 

 
ประเดน็การประเมนิ X SD ศักยภาพ 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว  3.82 .59 สูง 
ดา้นความร่วมมือของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว  3.13 .70 ปานกลาง 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  4.16 .56 สูง 
ดา้นสภาพการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  1.66 .59 ต ่า 
ดา้นคุณค่า ความส าคญั การใหก้ารศึกษา  3.61 .48 ปานกลาง 
ดา้นองคก์รในการจดัการและการบริหารการท่องเท่ียว 3.75 .36 สูง 

ภาพรวม 3.36 0.59 ปานกลาง 
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การวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ SWOT ตามจุดประสงค์ขอ้ท่ี 2 ซ่ึงไดม้าจากการสัมภาษณ์
พร้อมท าแบบสอบถามของชุมชน ซ่ึงครอบคลุมทั้งส่ีดา้น ไดแ้ก่ จุดแข็งและจุดอ่อนวิเคราะห์จาก
สภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัภายในของชุมชน โอกาสและอุปสรรควิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มหรือ
ปัจจยัภายนอกของชุมชน มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2    

 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

1. ชุมชนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น 
2.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ใหเ้กิดกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว เช่น การท า
ไมมื้อเสือ ดอกไมป้ระดิษฐ์จากดินญ่ีปุ่น เป็น
ตน้ 

3. สภาพแวดลอ้มของชุมชนมีความปลอดภยัสูง 

1. ชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นการ
จดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

2. กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนมีนอ้ยและไม่
ค่อยเป็นท่ีน่าสนใจ 

3. ต าบลประสาทสิทธ์ิยงัไม่มีนโยบายในดา้นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

4. ชุมชนขาดงบประมาณในการพฒันาสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

5. ประชาสมัพนัธ์ของชุมชนยงัไม่มีใหเ้ห็น 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. เ กิดกระแสความนิยมด้านการท่องเ ท่ียว
อนุรักษว์ถีิชีวติแบบดั้งเดิม 

2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวในการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งท่องเท่ียว 

3. ในฐ านะ ท่ี เ ป็ นสมา ชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเ ซียน(AEC)ในปีพ.ศ.2559 
ชุมชนมีโอกาสท่ีจะขยายการท่องเท่ียวจาก
ประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ประเทศลาว ประเทศ
พม่า เป็นตน้ 

4. สถานท่ีท่องเท่ียวสามารถเช่ือมโยงกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงบริเวณใกล้เคียง เพ่ือ
ก่อให้เกิดการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย 

 

1. ชุมชนขาดการสนบัสนุนทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2. ชุมชนขาดงบประมาณในการพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

3. ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้การท่องเท่ียวใหก้บัชุมชน  
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สรุปและการอภิปรายผลการวจัิย 
 

ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวในเทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จงัหวดัราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ส าหรับศกัยภาพรายดา้นส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว และด้านองค์กรในการ
จดัการและการบริหารการท่องเท่ียว ส่วนศกัยภาพดา้นคุณค่าความส าคญั การให้การศึกษาและดา้น
ความร่วมมือของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ศกัยภาพดา้นสภาพการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัต ่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ศกัยภาพชุมชนในรายดา้นของส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัสูง คือ สภาพภูมิอากาศ
เหมาะสมท่ีจะจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียว  สภาพแวดลอ้มและทศันียภาพท่ีสวยงามเหมาะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว  มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  และวิถีชีวิต/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในชุมชนมีความน่าสนใจ ส่วนความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ศกัยภาพรายดา้นคุณค่า ความส าคญั การให้การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมแก่การศึกษาเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
และกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรและสร้างจิตส านกัการอนุรักษ ์ส่วนมีความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และ กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ศกัยภาพของชุมชนรายด้านสภาพการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด จาก
ทั้งหมดของรายขอ้ คือ  ควรมีป้ายบอกเส้นทางคมนาคม และการเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ชดัเจน เขา้ใจง่าย   

ศกัยภาพของชุมชนรายดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงทั้งคู่ คือ  ระบบรักษา
ความปลอดภยัในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเท่ียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
รองรับการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่ีพกั ร้านขายอาหาร ท่ีจอดรถ หอ้งน ้า  

ศกัยภาพของชุมชนในรายดา้นความร่วมมือของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัสูง คือ เร่ืองของชาวบา้นมี   ความสนใจเขา้ร่วมในการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว ส่วนใน
รายข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด สถานท่ีส าหรับจดัเป็นศูนย์บริการเพื่อให้ข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียว ชุมชนของท่านมีศกัยภาพในการให้การบริการน าเท่ียวโดยมคัคุเทศก์ และชุมชนมี
ความรู้ความช านาญในการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว  

ศกัยภาพของชุมชนรายดา้นองค์กรในการจดัการและการบริหารการท่องเท่ียว โดยรวม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง แต่มี 2 หัวขอ้ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากนั ไดแ้ก่ ผูน้  าท่ีเขม้แข็ง มีจิตส านึกในการ
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พฒันาชุมชนและก่อให้เกิดความสามคัคีในชุมชน สามารถพฒันาชุมชนของท่านสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวได ้และควรมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระบบการจดัการขยะระบบบ าบดัน ้ าเสีย ท่ี
ดี ไดแ้ก่ การพฒันาชุมชนของท่านเป็นแหล่งท่องเท่ียว ควรได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส่วนควรก าหนดเขตหรือแบ่งพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบ่งพื้นท่ี
ประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว มีขีดจ ากัดด้านจ านวนนักท่องเท่ียว และควรจ ากัดจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีในแต่ละวนั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีหลายปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรต่อการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนมีรายละเอียดดงัน้ี ชุมชน
ยงัขาดงบประมาณการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาดา้นเส้นทางเขา้ถึงชุมชน เส้นทางคด
เค้ียว มีป้ายบอกทางนอ้ย และขาดบุคลากรท่ีจะเขา้มาช่วยพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

1. จดัตั้งองคก์รเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแนวร่วมในการพฒันากิจกรรม
การท่องเท่ียวของชุมชน  

2. จดัการศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืนๆ และฝึกอบรมให้แก่ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการของ
องคก์รท่ีจดัตั้งและชาวบา้น 

3. ควรมีศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่เก่ียวกบัสถานท่ีและ
ความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวของต าบลประสาทสิทธ์ิ 
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ศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหาร เคเอฟซี 
ทีห้่างสรรพสินค้าซีคอนบางแค 

The Study Satisfaction of Customes Towards the Service at 
Kentucky Fried Chicken Restaurantat  the Seacon Bangkae Department Store 

 
ศศิพมิพ์   แสงพทิกัษ์  

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ใช้บริการ
ร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ
ร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชากรท่ีใชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี 
มีสถานภาพสมรสโสด และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มี
ระดบัรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  2-4 คน ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ใช้บริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแคซ่ึงมากบัครอบครัวมาก
ท่ีสุดความถ่ีในการใชบ้ริการ 2-4 คร้ัง/เดือน ประเภทอาหารท่ีชอบมากท่ีสุด คือ เมนูSET ค่าใชจ่้าย
เฉล่ียในการใช้บริการอยู่ท่ี 101-200 บาท ผูใ้ช้บริการนิยมไปใช้บริการใน วนัอาทิตย ์ช่วงเวลาท่ี
ผูใ้ชบ้ริการนิยมไปอยูใ่นช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น.และระยะเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลา  3 ชัว่โมง 

นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยพบว่า ผู ้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค อยู่ในระดบัมาก โดยผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นบุคลากร รองลงมาคือดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก และมีความพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด การทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขา
บางแค ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน และจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว  
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นอกจากน้ียงัพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไปใช้บริการร่วม 
ความถ่ีไปใชบ้ริการ ประเภทของอาหาร ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ วนัท่ีนิยมไปใชบ้ริการ ช่วงเวลา
ท่ีไปใชบ้ริการ และระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 
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Abstract 
This research aims to explore the demographic of consumres’ service of of KFC 

Restaurant at Seacon Bangkae Department Store, service behavior of KFC Restaurant at Seacon 
Bangkae Department Store and service satisfaction of KFC Restaurant at Seacon Bangkae 
Department Store. The samples used for this study are 400 consumers servicing of of KFC 
Restaurant at Seacon Bangkae Department Store. The samples are purposive sampling. 
Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency distribution, 
percentage, mean and standard deviation. Chi-square test was used for hypothesis testing. 

The results of this study showed that most consumers are females, aged between 20-30 
years, single, worked in private companies, hold higher bachelor’s degree, earned between 
20,001-30,000 Baht, and 2-4 members in family. Most of them consume with their family. The 
service frequency is 2-4 times per month. Most of them like Set Menu. The average expenses are 
101-200 Baht. They prefer to service on Sunday between 6:01-8:00 PM and spend 3 hours.  

In addition, the researcher found that overall of customer satisfaction of of KFC 
Restaurant at Seacon Bangkae Department Store was high level. The highest satisfaction was 
people. Secondly, it was physical evidence. The lowest satisfaction was marketing promotion. 
Hypothesis testing revealed that demographic factors that related to consumers’ service 
satisfaction of KFC Restaurant at Seacon Bangkae Department Store are gender, age, occupation, 
marital status, level of education, level of income per month and member in family. In addition, 
the researcher found that service behavior that related to consumers’ service satisfaction of KFC 
Restaurant at Seacon Bangkae Department Store are people who come with, the service 
frequency, kind of food, service expenses, date of time spent, time spent and period of time spent. 
 
Keyword: Satisfaction, Customer, Kentucky Fried Chicken Restaurantat   
 
 
 
 
 
 
 
 

1272

DP
U



 

บทน า 
 ปัจจุบนัอาหารเป็นส่ิงจ าเป็นของทุกวยัไม่ว่าจะเป็นวยัท างาน วยัเรียนและวยัต่างๆการ
บริโภคอาหารเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัซ่ึงอาหารเพราะทุกวนัน้ีวิถีชีวิตและพฤติกรรมการ
บริโภคของเราเปล่ียนไปจากเม่ือก่อน จากอิทธิพลการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวนัตก 
กลายเป็นแฟชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในช่ือท่ีเราทุกคนรู้จกัก็คือ   ฟาสตฟ์ู้ ด (Fast food)
ฟาสตฟ์ู้ ด (Fast Food) หรือท่ีบางคนเรียกวา่ “อาหารจานด่วน” นั้น เป็นค าท่ีอเมริกนัแดนคาวบอย
คิดข้ึนมาไวส้ าหรับเรียกอาหารหรือขนมทั้งประเภทกินอ่ิมหรือกินเล่นเป็นของว่าง โดยมีการ
ตระเตรียมและปรุงไวจ้นส าเร็จรูปหรือเกือบส าเร็จรูปแลว้สามารถรับประทานไดท้นัที หรือใชเ้วลา
ส าหรับกรรมวิธีขั้นสุดทา้ยก่อนรับประทานเพียงแค่ไม่ก่ีนาที ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะนัง่กินในร้าน
หรือน าออกไปกินนอกร้านก็ได ้

หากพดูถึงอาหารฟาสตฟ์ู้ ดคงไม่มีใครปฎิเสธไดว้า่เคเอฟซี เป็นหน่ึงในอาหารฟาสตฟ์ู้ ดซ่ึง
เป็นท่ีนิยมอย่างมากของคนทัว่โลกถึงแม้ว่าในปัจจุบนัจะมีการเติบโตของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด
ใหม่ๆเพิ่มข้ึนเร่ือยๆก็ตาม เคเอฟซีก็ยงัคงยนืหยดัเป็นผูน้ าในตลาดอาหารฟาสตฟ์ู้ ดอยูเ่สมอ ดูไดจ้าก
ส่วนแบ่งทางตลาดท่ีสูงถึงร้อยละ49 ภายใตแ้นวคิด”ความสุขลน้เมนู” เพื่อเป็นการตอบโจทยข์อง
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความหลากหลายในเร่ืองของเมนูอาหารเคเอฟซีไดน้ าเสนอเมนูท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน นอกจากไก่ทอดซ่ึงเป็นอาหารหลกัแลว้ ยงัคิดคน้เมนูท่ีมีไก่เป็นส่วนประกอบหลกั เช่นขา้วไก่ผู ้
พนัทรงเคร่ือง ขา้วย  าไก่แซ่บพฟัไก่ชีสช่ี เป็นตน้ นอกจากการเพิ่มเมนูท่ีหลากหลายแลว้ ยงัมีการ
เพิ่มการบริการการตกแต่งร้านให้เขา้กบักลุ่มลูกคา้ และการเนน้ Emotional Bonding ท่ีเป็นกลยุทธ์
ภายใตแ้นวคิด”ความสุขลน้เมนู” ซ่ึงผลท่ีออกมาก็เป็นท่ีน่าพอใจอยา่งมาก เพราะไดรั้บการตอบรับ
จากผูบ้ริโภคในระยะเวลาอนัรวดเร็วทางเคเอฟซี ไดมี้เพิ่มการบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้
ผูบ้ริโภคไดห้ลายช่องทาง  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู ้ศึกษามีความสนใจในการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการร้านอาหารเคเอฟซีห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแคเน่ืองจากปัจจุบนัร้านอาหารประเภท
ฟาสตฟ์ู้ ดอยา่งเช่นเคเอฟซีแมคโดนลัด ์อ่ืนๆ ค่อนขา้งเยอะและมีการแข่งขนัการตลาดท่ีเขม้ขน้จึงท า
ใหผู้ศึ้กษาอยากทราบวา่ปัจจยัใดท่ีท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของร้านอาหาร
ประเภทน้ีซ่ึงรวมถึงการบริการในดา้นต่างๆ 
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ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ           
ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคาค่าบริการ 
ดา้นสถานท่ีในการใชบ้ริการ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ดา้นลกัษณะภายนอก 
ส่วนประสมทางการตลาด  7Ps 
โดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
แนวคิดทฤษฎี 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  โดยEngle, BlackweและMiniardกล่าววา่พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง “กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาและการบริโภคใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการซ่ึง
ทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง” เสรี วงษม์ณฑา (2548 
:32-46)  กล่าววา่ พฤติกรรมบริโภคคือพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา 
การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล หรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ  ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้ ชุดา จิตพิทกัษ์ (2525:25)  กล่าวว่า พฤติกรรม
บริโภคหมายถึงการกระท าของบุคคลไม่เฉพาะแสดงปรากฎออกมาภายนอกเท่านั้นแต่รวมถึงส่ิงท่ี
อยูภ่ายในจิตใจของบุคคลสังเกตเห็นไม่ไดโ้ดยตรงเช่นคุณค่าท่ีเขายึดถือเป็นหลกัในการประเมินส่ิง
ต่างๆทศันคติหรือเจตคติท่ีเขามีต่อส่ิงต่างๆความคิดเห็นความเช่ือรสนิยมและสภาพจิตใจซ่ึงถือได้
วา่เป็นลกัษณะของบุคลิกภาพของบุคคลท่ีก าหนดพฤติกรรม 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  กาญจนา  อรุณสุขรุจี(2546) กล่าวว่าความพึงพอใจของ
มนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างไดก้ารท่ีเรา

สถานภาพส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
อาชีพ 
สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา 
ระดบัรายไดต้่อเดือน 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 
บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วม 
ความถ่ีท่ีไปใชบ้ริการ 
ประเภทอาหารท่ีบริโภค 
ค่าใชจ่้ายในการไปร้านอาหาร 
วนัท่ีนิยมไปใชบ้ริการ 
ช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการ 
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 
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จะทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน
และตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคลจึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจดงันั้นการส่ิง
เร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้นความพึงพอใจ (gratification) ตาม
ความหมายของพจนานุกรมทางดา้นพฤติกรรมไดใ้ห้ความจากดัความไวว้า่หมายถึงความรู้สึกท่ีดีมี
ความสุขเม่ือคนเราไดรั้บผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (need) หรือแรงจูงใจ 
(motivation) (Wolman, 1973)  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พนม ไพรยนตทิ์พย,์ เสียง เถาสมบติั, สมชาย อออุดม (2550)การศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การท าธุรกิจบริการอาหารส่งถึงท่ีผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้บริการอาหารส่งถึงท่ี
ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการอาหารส่งถึงท่ีแลว้โดยประเภทอาหารท่ีสั่งมากท่ีสุด
คือ KFC ช่วงเวลาท่ีนิยมใชบ้ริการอยูใ่นช่วงเยน็ตั้งแต่ 17.00-22.00น.โดยประชากรส่วนใหญ่พอใจ
ในระยะเวลาในการส่งท่ี 30 นาทีแนวโนม้ของพฤติกรรมการซ้ือโดยส่วนใหญ่ประชากรมีความ
ประสงคท่ี์จะใชบ้ริการการส่งอาหารถึงท่ีโดยจานวนการใชบ้ริการอยูท่ี่3คร้ังต่อเดือนโดยพึงพอใจท่ี
ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 300บาท 

อมัพวลัย ์ วิศวธีรานนท์ (2548)ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดของ
นกัศึกษาในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่” ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการคือ 18.00 – 20.00 น.
นอกจากน้ีซ่ึงนิยมการสั่งซ้ืออาหารบริการส่งถึงท่ีดว้ยวิธีการสั่งทางโทรศพัท์ส่วนสถานท่ีพบว่า
ส่วนใหญ่จะให้จดัส่งท่ีบา้นโดยมีความถ่ีในการสั่งนานๆคร้ังค่าใชจ่้ายในการสั่งอาหารแต่ละคร้ัง
ราคา 400 -700 บาทและมีระยะเวลาเฉล่ียในการรออาหารไม่เกิน 30 นาทีเหตุผลในการสั่งซ้ือคือไม่
มีเวลาในการประกอบรองลงมามีเหตุผลในการสั่งซ้ือคือติดใจในรสชาติของอาหารท่ีบริโภค
รายการส่งเสริมการขายและความเร่งรีบในการไปท างาน 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีใชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซี
ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซีท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขา
บางแค 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารเคเอฟซีท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค 
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ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคท่ีมาใช้บริการท่ีร้านอาหารเคเอฟซี ใน
ห้างสรรพสินค้าซีคอนสาขาบางแค  ท่ี มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเคเอฟซี ใน
ชีวติประจ าวนั โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 
สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารเคเอฟซี 
หา้งสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารเคเอฟซี ห้างสรรพสินคา้ซีคอนสาขาบางแคมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร เค
เอฟซี ท่ีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค โดยแบ่งการวิจยัตามส่วนประสมทางการตลาด
ออกเป็น 7 รูปแบบ  คือ  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคาค่าบริการ  ด้านสถานท่ีการให้บริการ การ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพภายนอก  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.  วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซี
คอน สาขาบางแค มีวตัถุประสงค์ในการวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการศึกษาประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ช้บริการ รวมทั้งเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้
บริการ ร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ีห้างสรรถสินคา้ซีคอน สาขาบางแค โดยการศึกษาคร้ังน้ีโดยผูว้ิจยัได้
สร้าง และแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างแบบสอบถาม ผูท่ี้ใช้บริการร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ี
ห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล หลงัจากนั้น ได้น าข้อมูลมา
ประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ SPSS for Windows ช่วยในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะใชค้วบคู่กบัค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจาย
ของขอ้มูล ใชส้ถิติ t – test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ซ่ึงเป็นความแตกต่างระหวา่ง
กลุ่ม 2 กลุ่ม ใช ้One – Way ANOVA เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน หรือความแตกต่างในกรณีท่ี

1276

DP
U



 

มากกว่า 2 กลุ่ม และใชว้ิธีการทดสอบแบบ One – Way เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส าหรับผลการศึกษา  

1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.5 และ 35.5 ตามล าดบั มีอายุ
ระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน / รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 90.0 มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.0 
มีระดบัรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.1 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 
คิดเป็นร้อยละ 48.2 

2. ผลการวิ เคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใ ช้บริการร้านร้านอาหาร เคเอฟซี ที่
ห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค 

การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขา
บางแค ของผูใ้ชบ้ริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการกบัครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 45.2 ความถ่ีในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 2-4 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
41.0 ประเภทอาหารท่ีชอบมากท่ีสุด คือเมนูSET คิดเป็นร้อยละ 62.8 วนัท่ีผูใ้ช้บริการมาใชบ้ริการ
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้บริการร้านอาหารต่อคร้ังมากท่ีสุด คือ 101-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.3 
วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมไปใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 43.8 ช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการ
นิยมไปใช้บริการมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น.คิดเป็นร้อยละ 73.3 ระยะเวลาท่ี
ผูใ้ชบ้ริการนิยมไปใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 57.8  

3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการร้านร้านอาหาร เคเอฟซี ที่
ห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค 

การวเิคราะห์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบาง
แค ของผูใ้ช้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (3.71)โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง อาหารมีความสะอาด (3.80) ดา้นราคา
ค่าบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (3.70)โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีป้าย
ราคาบอกชัดเจน(4.07) ด้านสถานท่ีในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.73) โดย
ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง บรรยากาศสถานท่ีมีความสวยงาม(3.85)ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(3.57)โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง 
การใช้ส่ือโฆษณาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้เขา้มาใช้บริการ (3.75)ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมา 
(3.87 )โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มารยาทของพนักงาน (3.99)ด้าน
กระบวนการการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (3.74) โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจระดบั
มากท่ีสุด คือ บริการรวดเร็ว (3.80)ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (3.80) 
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โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีท่ีนั่งส าหรับรอต่อคิวเพียงต่อผูม้าใช้บริการ 
(3.90) 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซี
คอน สาขาบางแค ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นท่ีส าคญัท่ีพบจากการศึกษามาอภิปราย ดงัน้ี  

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ ซีคอน 
สาขาบางแค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เน่ืองจาก ร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขา
บางแค มีคุณภาพในการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั คือ พนกังานมีการแนะน าการใชบ้ริการ
ท่ีชัดเจน มีจ านวนพนักงานต้อนรับเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า พนักงานท่ีให้บริการมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย พูดจาสุภาพอ่อนหวาน แต่งกายเรียบร้อย สะอาด บริการ
รวดเร็ว มีการจดัล าดบัคิวใหก้บัผูม้าใชบ้ริการในร้านและล าดบัการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานในการ
ให้บริการ มีพื้นเพียงพอให้กบัผูใ้ช้บริการท่ีมารอเขา้คิวเพื่อเขา้ใช้บริการอย่างสะดวก สบายมาก
ท่ีสุด รวมทั้งมีการบริการท่ีเท่าเทียมกบัผูใ้ชบ้ริการ มีความฉลาดและมีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหา 
ในดา้นของเมนูอาหาร พนกังานก็จะใหบ้ริการแนะน าเมนูให้ชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัอาหารแต่ละ
ชนิด อาหารมีความสะอาดในการบริการแต่ละคร้ัง  มีสถานท่ีให้บริการท่ีมีท าเลใกลบ้า้น จ านวน
สาขาเพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีท่ีจอดรถสะดวก และเพียงพอ บรรยากาศโดยรวมมี
ความสวยงาม มีการตกแต่งให้น่าเข้ามาใช้บริการ ซ่ึงจากเหตุผลข้างต้นท่ีกล่าวมา ส่งผลให้
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบาง
แค โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อายุ ท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ 
ร้านอาหาร เคเอฟซี  ท่ีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค โดยรวม ทั้งดา้นคุณภาพการให้บริการ 
ดา้นราคาค่าอาหาร ดา้นบุคลากร แตกต่างกนั ซ่ึงจะตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ ซีคอน สาขา
บางแค แตกต่างกนั จากผลการทดสอบ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 - 30 ปีจะมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการ ร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค โดยรวม แตกต่างจาก
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต ่ากวา่ 20ปี อาย ุ31- 40ปี 41-50 ปี และ 50ปี ข้ึนไป โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี 
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านอาหาร เคเอฟซี  ท่ีห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค 
โดยรวม มากกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีต ่ากว่า 20 ปี อายุ 31- 40ปี 41-50 ปี และ 50ปี ข้ึนไป ท่ีเป็นเช่นน้ี 
เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 30 ปี เป็นช่วงอายท่ีุเป็นวยัรุ่นซะส่วนใหญ่  และเร่ิมท างานใหม่ ๆ 
จะมีความตอ้งการไปทานขา้วนอกบา้นมากกว่าทานท่ีบา้น รวมทั้ง จะมีการพบปะเพื่อนฝูงทั้งท่ี
ท างานและมหาลยัในสังคมมากกมาย เพื่อท่ีจะนดัทานขา้วกบัเพื่อน ๆ มากกวา่ ผูใ้ช้บริการท่ีมี ต ่า
กว่า 20 ปี อายุ31- 40ปี 41-50 ปี และ 50ปี ข้ึนไป ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีอาจจะเด็กเกินไปซ่ึงเด็กพวกน้ี
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น่าจะชอบไปนั่งเล่นในร้านเกม หรือร้านขายน ้ าซะเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งช่วงอายุท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
ส่วนมากจะมีครอบครัว และอาจมีการท าอาหารทานกนัภายในครอบครัวมากกวา่ไปทานนอกบา้น  
รวมทั้ง ค่าอาหารท่ีไม่สูงมาก ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี จะเลือกใชบ้ริการมากกวา่ไปใชบ้ริการ
ร้านอาหารท่ีมีราคาสูงกวา่ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาทศันคติ รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการ และ
ความคาดหวงัของลูกค้า เพื่อให้ทราบสภาพการให้บริการโดยรวมให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนนโยบาย และก าหนดกลยทุธ์เพื่อใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ท าการศึกษา เฉพาะผู ้ใช้บริการร้านอาหาร เคเอฟซี ท่ี
ห้างสรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค เท่านั้ น ซ่ึงผูท้  าการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษา
ผูใ้ช้บริการของร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีสาขาอ่ืน ๆ ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล และในต่างจงัหวดั 
ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลุม และแม่นย  า เพื่อใชใ้นการพฒันาการให้บริการในดา้นต่าง 
ๆ ท่ีตรงตามความตอ้งการและรวมถึงความพึงพอใจใหถึ้งลูกคา้  
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษานโยบาย กลยุทธ์ต่าง ๆเพื่อดึงดูดผูใ้ช้บริการมากข้ึน
กว่าเดิมและควรศึกษาคู่แข่ง ว่ามีส่วนไหนท่ีเหมือนหรือแตกต่างกัน มีนโยบาย หรือกลยุทธ์ท่ี
ร้านอาหาร เคเอฟซีมี แต่คู่แข่งไม่มี เพื่อคงรักษานโยบาย หรือกลยทุธ์ดงักล่าวต่อไป เพื่อเป็นจุดแข็ง 
และ มีนโยบาย หรือกลยุทธ์ท่ีคู่แข่งมี แต่ร้านอาหารเคเอฟซี ไม่มี ซ่ึงจะเป็นจุดอ่อน ท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนเพื่อใหมี้นโยบาย และกลยทุธ์ท่ีเหนือคู่แข่ง 
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ศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหาร เอม็เค สุกี ้
ทีห้่างสรรพสินค้าซีคอนบางแค 

THE SATISFACTION STUDY OF CUSTOMERS TOWARDS THE SERVICES 
OF 

MK SUKI RESTAURANT 
AT SEACON BANGKAE DEPARTMENT STORE 

 
ภัทรวดี  จินFดา 

 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อส ารวจลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการท่ีใช้
บริการร้านอาหารเอ็มเค  สุก้ี ห้างสรรพสินคา้ซีคอน  บางแค และศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ 
รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ผูใ้ช้บริการ จ านวน 400 ตวัอย่าง และท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sample) ส่วน
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกรเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การ
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน 
ใชส้ถิติไคสแควร์  
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง  26 – 35 ปี มี
สถานภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน ใช้บริการกบัครอบครัวมากท่ีสุด ความถ่ีใน
การใช้บริการน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ผูใ้ช้บริการชอบรับประทานเป็ดย่างมากท่ีสุด และนิยมใช้
บริการในวนัอาทิตย ์ช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. เป็นเวลา 1 – 2 ชั่วโมง นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ผูใ้ช้บริการมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในดา้นบุคลากรให้บริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านลกัษณะกายภาพภายนอก และมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านการส่งเสริมการตลาด การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้าน
ลักษณะประชากรมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการ ได้แก่ เพศ 
สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้ต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
นอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการ
ใชบ้ริการ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมาใช้บริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ประเภทของอาหาร วนัและเวลาท่ี
ผูใ้ชบ้ริการนิยมไปใชบ้ริการ และระยะเวลาท่ีใชบ้ริการดว้ย 
ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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Abstract 
The objectives of this research are to explore the customers demographic of MK Suki 

Restaurant at Seacon Bangkae Department Store, services behavior and services satisfactions.The 
samples of this study were 400 consumers with the purposive sampling. Questionnaires were used 
as tools of study. The data were analyzed by using frequency distribution, percentage, mean and 
standard deviation. Chi – square test was used for hypotheses analysis.According to the results of 
the study, most customers were females, aged between 26 - 35 years, single, worked in private 
companies with bachelor degree edueation and earned between 10,000 – 20,000 Baht per month. 
They have 2-4 members in family. Most of them came to the restaurant with their families.The 
service frequency was less than one time per month. Most of them like duck-grilled. They prefer 
to use the service on Sunday between 6.01 – 8.00 p.m. and spend approximately 1 hour to 2 
hours.In addition, it was found that overall of cutomer satisfaction was at high level. The highest 
satisfactions was service personnel, fallowed by the restaurant’s physical evidence.The lowest 
satisfaction was marketing promotion. Hypothesis testing revealed that demographic factors that 
related to consumer’s service satisfactions were gender, marital status, occupation, level of 
education, level of income per month and member in family. In addition, the researcher found that 
service behavior that related to consumer’s service satisfactions were people who came with, the 
service frequency, kind of food, day and time spent and period of time spent. 

Keywards : Personal factor , Customers behavious  
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บทน า 
  โลกปัจจุบนั  มีการเปล่ียนแปลงจากในอดีตมาก  การด าเนินชีวิตของผูค้นมีความเร่งรีบ  
ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว  จนไม่ค่อยมีเวลาท่ีจะให้ความส าคญักบัเร่ืองความสมดุลของอาหารท่ี
รับประทาน  รวมทั้งค่านิยมการรับประทานอาหารแบบตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือสัตว ์ไขมนั 
นม เนย เป็นส่วนใหญ่  การรับประทานเน้ือสัตว ์  และนมมากเกินไป  จะท าให้ร่างกายไดรั้บไขมนั
เพิ่ม  เน่ืองจากในเน้ือสัตวแ์ละนมจะมีปริมาณไขมนัค่อนขา้งสูง  ท าให้คนไทยมีโรค ซ่ึงเกิดจาก
การกินดีเกินไป  เช่น  เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคอมัพาต  ซ่ึงโรคเหล่าน้ีลว้น
เก่ียวกบัความเส่ือมของหลอดเลือด  นอกจากนั้นยงัพบวา่  ผูท่ี้รับประทานเน้ือสัตวม์าก ๆ มีโอกาส
เกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ไดสู้ง ควรเปล่ียนแปลงมารับประทานโปรตีนจากพืชพวกถัว่แทน  จึงท าให้
ผูบ้ริโภคเร่ิมตระหนกัถึงพิษภยัของการรับประทานอาหาร  ซ่ึงไม่สมดุล  ไดมี้การชกัชวนให้ลดการ
รับประทาน  เน้ือสัตว ์ นม  เนย  ให้เพิ่มการรับประทาน  พืช  ผกั  และธญัพืช  ซ่ึงอุดมดว้ยเส้นใย
จากธรรมชาติ  และวติามิน  อาหารท่ีควรรับประทานคือ  ผกั  ผลไม ้ ธญัพืช  เช่น  ขา้วซ้อมมือ  ถัว่   
เพราะอุดมไปดว้ย กากใยธรรมชาติ วติามิน และเกลือแร่ 

เม่ือผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความส าคญัของอาหารท่ีรับประทานท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพของ
ตนเอง   จึงท าใหธุ้รกิจดา้นร้านอาหารไดว้างเป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในทุกวยั  โดยมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคทั้งหมด 
ท าให้ธุรกิจมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว  มีการขยายสาขาไปทัว่ประเทศ เพื่อความสะดวกในการใช้
บริการ  รวมทั้งกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ทั้งทางดา้นเนน้การบริการท่ีเป็นกนัเอง  ส่วนลด
ส าหรับสมาชิก  รวมทั้งโปรโมชัน่ต่าง ๆ ในการดึงดูดลูกคา้  ท าใหไ้ดค้รองตลาดเหนือคู่แข่ง 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู ้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
ร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี  ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน  บางแค  เพราะปัจจุบนัแม่บา้นส่วนใหญ่ตอ้งไป
ท างานนอกบา้น ท าให้ไม่มีเวลาท าอาหารรับประทานกนัท่ีบา้น  ตอ้งการความเร่งรีบในการด าเนิน
ชีวติ  รวมทั้งผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัอาหารท่ีรับประทานแลว้ดีต่อสุขภาพ  ตอ้งการร้านอาหารท่ี
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ทั้ งน้ี  ร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี สามารถตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของทุกเพศทุกวยัได ้
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กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง  ความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการร้านอาหาร เอ็ม เค  สุ ก้ี  ท่ี
ห้างสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยั ไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรร่วม 
และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดทฤษฎ ี
 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) เสรี วงษม์ณฑา (2548)  กล่าววา่ 
พฤติกรรมบริโภค คือ  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ 
การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและบริการ  ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้
 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ ภกัดี ดนยัพงศกร (2541 อา้งถึงใน ศิริลกัษณ์ พนัธ์พงษ,์ 
2548) ได้ให้ ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกท่ีดี  ท่ีชอบของบุคคล  ท่ีมีต่อส่ิง หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมถา้บุคคลมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมใดแลว้ ก็จะ
มีผลท าใหบุ้คคลนั้นเกิดความ รู้สึกดี อยากจะอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาท่ีจะกระท ากิจกรรม
นั้น ๆ  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. อาชีพ 

5. ระดบัการศึกษา 
6. ระดบัรายไดต้่อเดือน 

7.จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 

 

1. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
2. ดา้นราคาค่าอาหาร 
3. ดา้นสถานท่ีการใหบ้ริการ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ    
    ภายนอก 

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

1. บุคคลท่ีใชบ้ริการดว้ย 
2. ความถ่ีท่ีไปใชบ้ริการ 
3. อาหารท่ีชอบมากท่ีสุด 
4. วนัท่ีนิยมไปใชบ้ริการ 
5. ช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการ 
6. ระยะเวลาท่ีไปใชบ้ริการ 
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 ทฤษฎคีวามต้องการ 5 ขั้น (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)  เช่ือ
ว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการคน้หา
เป้าหมายท่ีจะท าใหชี้วติของเขาไดรั้บความตอ้งการ ความปรารถนา และไดรั้บส่ิงท่ีมีความหมายต่อ
ตนเอง เป็นความจริงท่ีจะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ 
Maslow โดยเขาเช่ือวา่มนุษยเ์ป็น “สัตวท่ี์มีความตอ้งการ” (Wanting animal) และเป็นการยากท่ี
มนุษยจ์ะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยา่งสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow 
เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะ
ยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความ
ตอ้งการจะไดรั้บส่ิงต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อส ารวจลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีใชบ้ริการร้านอาหารเอ็มเค  สุ
ก้ี  

ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน  บางแค 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเอม็เค  สุก้ี  ท่ีหา้งสรรพสินคา้ 

ซีคอน  บางแค   
3. เพื่อวเิคราะห์ความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจใช้

บริการร้านอาหารเอม็เค  สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน  บางแค 
สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ร้านอาหาร เอม็เค สุก้ี ท่ี    
   หา้งสรรพสินคา้ ซีคอน  บางแค  ไม่แตกต่างกนั 
2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ร้านอาหาร   
    เอม็เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค   

วธีิการด าเนินการวจัิย 
1.การวจิยัน้ีจะศึกษาครอบคลุมเฉพาะผูท่ี้ใชบ้ริการร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้

ซีคอน บางแค เท่านั้น 
 2.ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะศึกษา  ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
ระดบัรายไดต่้อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูใ้ชบ้ริการ 
 3. พฤติกรรมของการใช้บริการของผูใ้ช้บริการ  จะศึกษาครอบคลุมเฉพาะ บุคคลท่ีใช้
บริการดว้ย ความถ่ีท่ีไปใชบ้ริการ  อาหารท่ีชอบมากท่ีสุด วนัท่ีนิยมไปใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีไปใช้
บริการ  และระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 
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 4. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  จะศึกษาครอบคลุมเฉพาะความพึงพอใจในดา้นคุณภาพ
การให้บริการ ดา้นราคาค่าอาหาร  ดา้นสถานท่ีให้บริการ  ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพภายนอก 
สรุปผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาวิจัย เ ร่ืองความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุ ก้ี  ท่ี
หา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค คร้ังน้ี สรุปผลการวจิยัไดเ้ป็นประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 62.8 และ 37.3 ตามล าดบั มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี ร้อย
ละ 60.3 มีสถานภาพสมรสเป็นโสด ร้อยละ 64.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน / รับจา้ง ร้อย
ละ 90.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.8 มีระดบัรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
ร้อยละ 66.3 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 7 ร้อยละ 48.8  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการกบัครอบครัว 
ร้อยละ 43.3 รองลงมาจะใชบ้ริการกบัเพื่อน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมความถ่ีการใชบ้ริการ พบวา่ ความถ่ีในการใชบ้ริการส่วน
ใหญ่จะอยูท่ี่ นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาจะใชบ้ริการ 1 คร้ังต่อเดือน และ
ใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ มากกวา่ 6 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.0  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประเภทอาหารท่ีชอบของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ ประเภทอาหารท่ีชอบ
มากท่ีสุด คือ เป็ดยา่ง คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมา คือ เน้ือสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 15.3 และ ประเภท
อาหารท่ีชอบนอ้ยท่ีสุด คือ ลูกช้ิน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นวนัท่ีนิยมใชบ้ริการ พบวา่ วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมไปใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด คือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาก คือ วนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 19.8 และผูใ้ชบ้ริการ
นิยมไปใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ วนัพุธ และพฤหสับดี คิดเป็นร้อยละ 1.0 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเวลาท่ีนิยมใช้บริการ พบว่า เวลาท่ีผูใ้ช้บริการนิยมไปใช้บริการ
มากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น.คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 14.01 – 16.00 
น. คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนช่วงเวลาท่ีนิยมไปใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ 20.01 เป็นตน้ไป คิดเป็นร้อย
ละ 1.0  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นระยะเวลาการใชบ้ริการ พบวา่  ระยะเวลาท่ีผูใ้ช้บริการนิยมไปใช้
บริการมากท่ีสุด คือ 1 – 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาก คือ 2 -3 ชัว่โมง และระยะเวลาท่ี
ผูใ้ชบ้ริการนิยมไปใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ มากกวา่ 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 2.3 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้ ซี
คอน บางแคพบว่า ผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( 
3.70 )เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้าน
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บุคลากรผูใ้ห้บริการ(3.88) รองลงมา ได้แก่ ด้านลกัษณะกายภาพภายนอก(3.80) และมีความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการตลาด(3.58) 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(3.70)โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง บุคลิกภาพของพนักงานท่ีให้บริการ 
กิริยามารยาทของพนักงาน และการให้บริการท่ีเท่าเทียมกบัผูบ้ริการ (3.78) รองลงมาคือ ความ
กระตือรือร้น และการดูแลเอาใจใส่ในการบริการลูกคา้ของพนกังาน (3.76) และผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การแกไ้ขปัญหา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ (3.58) 
 ความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านราคาค่าอาหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (3.73)โดย
ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีการแสดงราคาอาหารท่ีชดัเจน (4.05) รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของราคากบัรสชาติของอาหาร (3.65) และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ 
ความเหมาะสมของราคากบัปริมาณของอาหาร (3.55) 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ดา้นสถานท่ีในการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (3.57) โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีสาขาเพียงพอต่อความตอ้งการ
ใชบ้ริการ(3.84) รองลงมาคือ มีความเพียงพอในการรับลูกคา้ (3.81) และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด คือ มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย (3.57) 
 ความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
(3.88)โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง การใชส่ื้อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้เขา้มา
ใชบ้ริการ (3.73) รองลงมาคือ บตัรก านลัใชแ้ทนเงินสด (3.61) และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด คือ บตัรส่วนลดพิเศษ และการท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเดินทางรายเดือน (3.50) 
 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมา (3.75 )โดยผูใ้ชบ้ริการ
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มารยาทของพนักงาน (3.98) รองลงมาคือ การแต่งกายของ
พนกังาน (3.94) และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การช่วยเหลือและแกปั้ญหา(3.78 ) 
 ความพึงพอใจในการใช้บริการ ดา้นกระบวนการการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(3.80) โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจทั้งล าดบัขั้นตอนการจดัล าดบัคิวในการใชบ้ริการ และล าดบั
ขั้นตอนในการใหบ้ริการเท่า ๆ กนั (3.75)  
 ความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านลกัษณะกายภาพภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(3.84) โดยผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง การจัดวางตกแต่งจานอาหาร(3.90) 
รองลงมาคือ การตกแต่งร้านอาหาร (3.86) และผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ มีท่ีนั่ง
ส าหรับรอต่อคิวเพียงต่อผูม้าใชบ้ริการ (3.59) 
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การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้ ซี
คอน บางแค ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นท่ีส าคญัท่ีพบจากการศึกษามาอภิปราย ดงัน้ี  

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหาร เอม็เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน 
บางแค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เน่ืองจาก มีคุณภาพในการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั คือ 
พนักงานมีการแนะน าการใช้บริการท่ีชัดเจน เพื่อท าให้ลูกค้าเข้าใจ มีจ านวนพนักงานต้อนรับ
เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า ทั้ งในช่วงเวลาปกติ หรือช่วงวนัหยุด พนักงานท่ีให้บริการมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย สะอาด บริการรวดเร็ว มี
ล าดับคิว และล าดับการให้บริการท่ีเป็นขั้นตอน มีพื้นท่ีส าหรับลูกค้าท่ีรอคิวเพื่อเข้าใช้บริการ 
รวมทั้งมีการบริการท่ีเท่าเทียมกบัผูใ้ช้บริการ มีความฉลาดและมีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหา ใน
กรณีท่ีเจอปัญหาท่ีไม่คาดคิด ด้านราคาอาหาร จะมีการแสดงราคาของอาหารท่ีชัดเจน ราคา
เหมาะสมกบัอาหารแต่ละชนิด อาหารมีความสะอาด สดใหม่  มีสถานท่ีให้บริการท่ีมีท าเลใกลบ้า้น 
มีท่ีจอดรถสะดวก และเพียงพอ บรรยากาศโดยรวมมีความสวยงาม ดูสะอาดตา น่าเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึง
จากเหตุผลขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหาร เอ็มเค 
สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน บางแค โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อ
เดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้บริการ ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงผลท่ีได ้ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้
บริการแตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจาก ทั้งเพศหญิง และเพศชายจะท างานนอกบา้น จึงท าให้ไม่มี
เวลาในการท าอาหารท่ีบา้น รวมทั้ง ความตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง จึงเลือกทานอาหารท่ีดี และ
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพ ท่ีเป็นโสด หรือมีครอบครัว มีจ านวนสมาชิก
มาก หรือนอ้ยก ก็เลือกท่ีจะไปใชบ้ริการท่ีร้านเอ็มเค สุก้ี เน่ืองจาก มีอาหารท่ีหลากหลาย เหมาะกบั
ทุกเพศทุกวยั ทุกอาชีพ รวมทั้ง มีราคาอาหารท่ีไม่แพง คนทุกอาชีพ ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มี
รายไดไ้ม่เท่ากนั ก็สามารถเขา้ใชบ้ริการไดเ้ช่นกนั เพราะทางร้านมีบริการท่ีเท่าเทียมกนั ให้บริการ
ดว้ยความเตม็ใจ ประทบัใจทุกระดบั 

ลกัษณะทางประชากร คือ อาย ุท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โดยรวม ทั้งดา้น
คุณภาพการให้บริการ ดา้นราคาค่าอาหาร ดา้นบุคลากร แตกต่างกนั ซ่ึงจะตรงตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกนั จากผลการ
ทดสอบ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ16 – 25 ปี มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโดยรวม แตกต่างจาก
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 26 – 35 ปี 36 – 45 ปี และ 46 – 55 ปี โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 16 – 25 ปี มีความ
พึงพอใจต่อการใชบ้ริการโดยรวม มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 26 – 35 ปี 36 – 45 ปี และ 46 – 55 ปี 
ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 16 – 25 ปี เป็นช่วงอายุท่ีเป็นวยัรุ่น และเร่ิมท างานใหม่ ๆ 
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จะมีความต้องการไปรับประทานข้าวนอกบ้านมากกว่าท่ีบ้าน รวมทั้ง จะมีการพบกับเพื่อน ๆ 
มากกว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ 26 – 35 ปี 36 – 45 ปี และ 46 – 55 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีเป็นผูใ้หญ่ มี
ครอบครัว จะมีการท าอาหารกันภายในครอบครัวมากกว่าไปรับประทานนอกบ้าน รวมทั้ ง 
ค่าอาหารท่ีไม่สูงมาก ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ 16 – 25 ปี จะเลือกใช้บริการมากกว่าไปใช้บริการ
ร้านอาหารท่ีมีราคาสูงกวา่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการเน่ืองจาก ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความตอ้งการ หรือมีความนิยม
ประเภทของอาหาร สถานท่ี รวมทั้งลกัษณะต่าง ๆ ในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั โดยผูห้ญิงจะนิยม
ทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ไม่ท าให้อ้วนมากกว่าผูช้าย ส่วนอายุท่ีแตกต่างกัน จะท าให้มีความ
ตอ้งการในการใชบ้ริการร้านอาหารแตกต่างกนัไปดว้ย มีความช่ืนชอบในประเภทของร้านอาหาร
แตกต่างกนัดว้ย ส่วนดา้นสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั จะท าให้ผูใ้ช้บริการ มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการต่างกนัด้วย รวมทั้งอาชีพท่ีแตกต่างกนั ก็จะท าให้มีแนวคิด และค่านิยมในการใช้
บริการแตกต่างกนัดว้ย ส่วนผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาสูง จะมีหลกัการและเหตุผลในการเลือกใช้
บริการร้านอาหาร ในขณะท่ีคนท่ีมีรายไดสู้ง จะมีความพร้อม และความถ่ีในการใชบ้ริการมากกวา่ 
คนท่ีมีรายได้น้อยกว่า นอกจากน้ี จ  านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกัน จะท าให้แต่ละ
ครอบครัวมีแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ จะมีค่านิยม ความตอ้งการ ความพึง
พอใจในการใช้บริการแตกต่างกนั ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการ ร้านอาหาร เอม็เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน บางแค 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร เอม็เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ 
ซีคอน บางแค ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั และการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
ส่วนที ่1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย และการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 ดา้นคุณภาพการบริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจ ดา้นคุณภาพบริการโดย
รวมอยู่ในระดบัมากโดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง บุคลิกภาพของพนักงานท่ี
ให้บริการ รองลงมาคือ ความกระตือรือร้น และการดูแลเอาใจใส่ในการบริการลูกคา้ของพนกังาน 
จากผลการทดสอบ ผูป้ระกอบร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี สามารถน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการให้
ความส าคญักบัการฝึกอบรมพนกังานท่ีให้บริการ ให้พนกังานทุกคนปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
และใหค้วามส าคญัในการปลูกจิตส านึกในดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ 
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 ดา้นราคาค่าอาหาร ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี สามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ในการก าหนดต าแหน่งของราคาอาหาร และมีความชดัเจนของราคาในอาหารแต่ละ
เมนู รวมทั้งการตั้งราคาอาหารแต่ละเมนู ท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกว่า ราคาท่ีตั้งมีความเหมาะสม 
รวมทั้ งการได้รับส่วนลด กรณีช าระเป็นเงินสด หรือการช าระผ่านบัตรเครดิตท่ีเป็นคู่ค้ากับ
ร้านอาหาร เพื่อเป็นการกระตุน้การเขา้มาใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการให้เพิ่มมากข้ึน 
 ด้านสถานท่ีให้บริการ ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี สามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการส ารวจพื้นท่ี หรือเขตชุมชนท่ียงัมีความตอ้งการสาขาในการใชบ้ริการ เพื่อเขา้ถึง
ลูกคา้มากข้ึน เพิ่มความสะดวกสบายให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการเขา้ใช้บริการ การรักษามาตรฐานทั้ง
ทางด้านบรรยากาศของร้าน ความสะอาดทั้งในร้าน และภายนอกร้าน ให้ดูสะอาดตา น่าเขา้ใช้
บริการ ท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้น
การสร้างส่ือโฆษณาท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผูใ้ช้บริการให้มากท่ีสุด เพื่อการชักชวนให้
กลุ่มเป้าหมายมาใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด มีการออกโปรโมชัน่บตัรก านลั และบตัรสะสมแตม้ ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการตามมูลค่าท่ีก าหนดไว ้การใหส่้วนลดกบัลูกคา้ท่ีช าระดว้ยเงินสด หรือการช าระ
ผา่นบตัรเครดิตท่ีเป็นคู่คา้กบัร้านอาหาร เพื่อเป็นการกระตุน้การเขา้มาใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการให้
เพิ่มมากข้ึน 

ด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจัด
ฝึกอบรมพนกังาน ในดา้นกิริยามารยาท การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกคา้เกิด
ความประทบัใจสูงสุด รวมทั้งการออกแบบชุดพนกังานท่ีสุภาพ เรียบร้อย มีความกระฉบัพอดีตวั มี
ความคล่องตวัในการให้บริการ และการออกแบบชุดท่ีแตกต่างกนั เพื่อบ่งบอกหนา้ท่ีของพนกังาน
แต่ละคน เพื่อง่ายต่อการเรียกใชบ้ริการของลูกคา้ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เอม็เค สุก้ี สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้น
การจดัโซนพื้นท่ีในการให้บริการท่ีเหมาะสมกบัจ านวนของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อง่ายต่อการจดัล าดบัคิว 
และการจดัล าดบัขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ ลูกคา้ไม่รอนาน
จนเกินไป เพื่อใหเ้กิดความประทบัใจสูงสุด 

ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เอม็เค  สุก้ี สามารถน าขอ้มูลไปใช้
ในการก าหนดให้มีมาตรฐานเดียวกนัในแต่ละสาขา เพื่อให้ทุกสาขามีการจดัวางจานอาหาร การ
ตกแต่งร้าน และความสะอาดทั้งภายนอก และภายในร้านให้เหมือน ๆ กนั มีการสร้างทีมตรวจสอบ 
เพื่อสุ่มตรวจขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละสาขา เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ดา้นลกัษณะกายภาพ
ภายนอกท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  
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ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาทศันคติ รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการ และ

ความคาดหวงัของลูกค้า เพื่อให้ทราบสภาพการให้บริการโดยรวมให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนนโยบาย และก าหนดกลยทุธ์เพื่อใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

2.การศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ท าการศึกษา เฉพาะผู ้ใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี ท่ี
ห้างสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค เท่านั้น ซ่ึงผูท้  าการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาผูใ้ชบ้ริการ
ของร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี ท่ีสาขาอ่ืน ๆ ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล และในต่างจงัหวดั ทั้งน้ี 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลุม และแม่นย  า เพื่อใชใ้นการพฒันาการให้บริการในดา้นต่าง ๆ ท่ี
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  

3.การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษานโยบาย กลยุทธต่าง ๆ ท่ีร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี และท่ี
คู่แข่งใช้ ว่ามีส่วนใหนท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั มีนโยบาย หรือกลยุทธท่ีร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ีมี 
แต่คู่แข่งไม่มี เพื่อคงรักษานโยบาย หรือกลยุทธดงักล่าวต่อไป เพื่อเป็นจุดแข็ง และ มีนโยบาย หรือ
กลยุทธท่ีคู่แข่งมี แต่ร้านอาหาร เอ็มเค สุก้ี ไม่มี ซ่ึงจะเป็นจุดอ่อน ท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนเพื่อใหมี้นโยบาย และกลยทุธท่ีเหนือคู่แข่ง 
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ศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารเอม็ เค สุกี ้ 
ทีห้่างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค 

The Study of Consumer’s Satisfaction of MK Suki Restaurant 
at the Mall Department Store, Bangkae Branch 

 
สุนิสา เพ่งเซ้ง 

 

บทคัดย่อ  
วตัถุประสงค ์ในการศึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือส ารวจประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุ

ก้ี ท่ีตั้งอยู่ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของในการใชบ้ริการร้านอาหาร
เอม็ เค  สุก้ี  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชร้้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขา
บางแค กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะ
มอลล์ สาขาบางแค จ านวน 400 ตวัอย่าง และท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ส่วน
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชแ้บบสอบถาม  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพโสด เป็นพนักงานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 - 20,000 บาท ใชบ้ริการกบัเพ่ือนมากท่ีสุด การบริการ
เลือกใชบ้ริการท่ีร้านมากท่ีสุด ชอบอาหารประเภทสุก้ีมากท่ีสุด นิยมใชบ้ริการในวนัเสาร์ มีความถ่ีในการใช้
บริการ 2 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด โดยจะใชบ้ริการในช่วงเวลาระหว่าง 18.00 น. - 20.00 น. นอกจากน้ีผูวิ้จยัพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการยงัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขา
บางแค โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดดา้นบุคลากรรองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นลกัษณะทางกายภาพ         

การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนมี
ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมดว้ย ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการ
ใชบ้ริการ และเวลาท่ีใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใชใ้นการใชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ี
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค  
ค าส าคัญ  ความพึงพอใจ, การใชบ้ริการ, ร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี  
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Abstract  
 The purposes of this research are to explore the demographic consumer servicing, behavior 
servicing and the consumer satisfaction of MK Suki Restaurant at the Mall Department Store, 
Bangkae Branch. The samples used for this study are 400 consumers of MK Suki Restaurant at the 
Mall Department Store, Bangkae Branch. The samples are purposive sampling. Questionnaires were 
used to collect data. The data was analyzed as frequency distribution, percentage, mean, and standard 
deviation.  Chi-square test was used for analysis.  The results of the study are as follows:    
 Most consumers are females, aged between 20 - 30 years, single, hold bachelor’s degree, 
worked in private companies/enterprises, earned between 10,000 - 20,000 Baht. Most of them 
consume with their friends. The most consumers used servicing on Saturday. The service frequency is 
2 times per month. The most of time is           6 pm. – 8 pm. In addition, the researcher found that 
overall of the level of service satisfaction of MK Suki Restaurant at the Mall Department Store, 
Bangkae Branch was high level. The highest satisfaction was the store’s staffs, followed by the 
process. The lowest satisfaction was physical evidence. 
 Hypothesis testing revealed that individual factors of gender, age, occupation, marital status, 
educational level, and income per month are associated with consumer’s service satisfaction. In 
addition, the researcher found that service behavior – people who consume with, the service 
frequency, period of time spent and time spent related to consumer’s service satisfaction of MK Suki 
Restaurant at the Mall Department Store, Bangkae Branch. 
Keyword:  Satisfaction, Using, MK Suki Restaurant 
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บทน า 
 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการสินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ท าให้ตลาดด้าน
อาหารหนัมาใหค้วามสนใจและต่ืนตวักบัอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน สุก้ีเป็นอาหารประเภทหน่ึงท่ีถือได้
วา่มีประโยชน์ต่อร่างกายและใหส้ารอาหารครบถว้น สุก้ีหรือสุก้ียาก้ีเป็นอาหารท่ีปรุงดว้ยเน้ือสัตว ์เตา้หู ้
ผกั วุน้เส้น ไข่ รับประทานกบัน ้าจ้ิม เป็นอาหารยอดนิยมในเอเชียมีหลายแบบ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายใน
เมืองไทยเป็นสุก้ีแบบจีนและแบบญ่ีปุ่น สุก้ีแบบจีนแบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี สุก้ีไหหล า ส่วนใหญ่ปรุงดว้ย
เน้ือววั น ้ าจ้ิมใชเ้ตา้หู้ยี้ผสมน ้ ามนังา เน้ือท่ีใชเ้ป็นเน้ือหมกักบัเตา้เจ้ียว เตา้หู้ยี้และผงพะโล ้เคร่ืองปรุงมี
ไม่มากแต่ท่ีขาดไม่ไดคื้อหมึกแช่ ผกัส่วนใหญ่เป็นผกักาดขาวและผกับุง้ ,สุก้ีกวางตุง้ นิยมรับประทาน
แบบหมอ้ไฟ มีเคร่ืองปรุงหลายแบบน ้ าจ้ิมใช้ซอสพริกเป็นเคร่ืองปรุงหลกั ไม่เน้นเน้ือหมกั แต่เน้น
เน้ือสัตวห์ลากหลายรูปแบบ สุก้ีในภตัตาคารในเมืองไทยเป็นแบบน้ี, สุก้ีเสฉวน เป็นสุก้ีท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน เผ็ดด้วยหมาร่าท่ีเป็นเคร่ืองเทศเฉพาะของเสฉวน, สุก้ีกุ ้ยหลิน เป็นสุก้ีท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน ปรุงดว้ยเห็ดและเคร่ืองยาจีน และสุก้ีแตจ๋ิ้ว สุก้ีอีกแบบคือสุก้ีแบบญ่ีปุ่นคือ สุกียาก้ี  หรือ
เรียกโดยยอ่วา่ สุก้ี เป็นอาหารญ่ีปุ่นชนิดหน่ึง มีลกัษณะคลา้ยซุป โดยมีส่วนประกอบไดแ้ก่ ผกั เห็ด ไข่ 
เตา้หู ้น ้าซุป และเน้ือสัตวซ่ึ์งอาจจะเป็นเน้ือววั เน้ือหมู หรืออาหารทะเล ใส่วตัถุดิบลงในหมอ้เหล็กแบบ
แบนตม้รวมกนัแลว้ปิดฝาแลว้รอให้สุก จ้ิมเน้ือกบัไข่ดิบ สุกียาก้ีเป็นอาหารท่ีรับประทานพร้อมกนัได้
หลายคน สุกียาก้ีตม้กบัเหลา้หวานกบัซอส ไม่ใช่น ้า 
 ร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี เป็นสุก้ีแบบเกาหลี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ นึกถึงร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี เป็น
ร้านอันดับ    ต้น ๆ เน่ืองจากเป็นร้านอาหารแบบสุก้ีสไตล์เกาหลีท่ีประสบความส าเร็จ ด้วย
แนวความคิดท่ีตอ้งการใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคอาหารท่ีอร่อยและการบริการท่ีดีแลว้ ร้านอาหารเอ็ม เค สุ
ก้ี ยงัตอ้งการท่ีจะมอบ “ความคุ้มค่า” ในการบริโภคให้กับลูกคา้เพิ่มมากข้ึน มีระบบการควบคุม
มาตรฐานสินคา้และบริการให้อยู่ในระดบัดีเยี่ยม และให้ความสนใจในดา้นคุณภาพอาหารและความ
พิถีพิถนัในการคดัสรรวตัถุดิบ โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประทานอาหารท่ีมี คุณภาพและมี
ประโยชน์ต่อร่างกายสไตลเ์กาหลี (สยามธุรกิจ, 2557) 
 ในปัจจุบันมีร้านอาหารประเภทหม้อต้มอาหารหรือสุก้ี แบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ญ่ีปุ่น ท่ีเปิด
ด า เนินการเป็นจ านวนมาก เช่น ร้านชาบูชิ  ร้านโกเบ เป็นต้น ท าให้เ กิดการแข่งขันระหว่าง
ผูป้ระกอบการอยา่งมาก โดยในแต่ละรายพยายามสร้างกลยุทธ์ต่างๆให้กบัตราสินคา้ เพื่อให้ไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่งขนัและจูงใจให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการ เช่น การมีแยกหมอ้ตม้ให้แต่ละคน การมีอาหารท่ี
หลายหลากใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกรับประทานตามความชอบ การใชว้ตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศ การใช้
วตัถุดิบปลอดสารอนัตราย การมีการให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจ
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ในสินค้าและบริการและกลับมาใช้บริการอีกในภายหลัง ดังนั้ น จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิจยัในเร่ือง “ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะ
มอลล์ สาขาบางแค” ว่าผูบ้ริโภคมีความพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ คุณภาพของ
อาหาร คุณภาพของบริการ ดา้นราคาอาหาร ดา้นสถานท่ีท่ีใหก้ารบริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด
อยู่ในระดับใดบ้าง และมีผู ้บริโภคมีพฤติกรรมในการใช้บริการของร้านอาหารเอ็ม เค สุ ก้ี  ท่ี
ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค เป็นอย่างไร ท่ีจะส่งผลท าให้ร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ข้ึนเป็น
ผูน้ าตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อส ารวจลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ 
เดอะมอลล ์ 
สาขาบางแค 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ เดอะมอลล ์ 
สาขาบางแค  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ เดอะ
มอลล ์ 
สาขาบางแค 
 
แนวความคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าววา่การตดัสินใจเป็นวิธีการท่ีบุคคลควรประพฤติเพื่อให้ไดผ้ล
สูงสุด โดยมีวิธีการตดัสินใจ 6 ขั้นตอน คือ (1) คน้หาความตอ้งการในการตดัสินใจ (2) สร้างเกณฑ์ใน
การตดัสินใจ (3) แบ่งน ้ าหนกัในแต่ละเกณฑ์ (4) พฒันาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) 
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  

อดุลย ์จาตุรงกุล (2543) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดรั้บและใชสิ้นคา้ และบริการท า รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงเกิดก่อน
และเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่าน้ี ส่วน Kotler (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง 
ผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นส่วนบุคคล กลุ่มและองคก์รนั้น เลือกซ้ือ ใช ้และไม่ชอบสินคา้ บริการ ความคิด หรือ
ประสบการณ์ ท่ีสร้างความพึงพอใจตามความตอ้งการ และความปรารถนาของตนไดอ้ยา่งไร อีกทั้งยงั
ดารา ทีปะปาน (2542) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าใด ๆ ของผูบ้ริโภคท่ี
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เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึง
เป็นตวัน าหรือตวักระท าดงักล่าว เพื่อสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความ
พอใจ  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 วรรณวิไล สินศิริ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อร้านอาหารใน
อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีตวัแปรอิสระไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
สูงสุด รายไดต่้อเดือน ลกัษณะร้านอาหาร ดา้นตราสินคา้ ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ดา้นความคุม้ค่าของ
ราคา ดา้นส่วนลดท่ียอมให้ ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นควานเช่ือมัน่ต่อ
การบริการ ตัวแปรตามได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
สูงสุดต ่ากว่าปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 2) ผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นว่าร้านอาหารมีลกัษณะดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์และดา้นความเช่ือถือได ้อยู่ในระดบัมาก ด้านตรา
สินคา้ ด้านความคุม้ค่าของราคา ด้านส่วนลดท่ียอมให้ ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ และด้านควาน
เช่ือมัน่ต่อการบริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 3) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 4) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวม
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อร้านอาหารมีความสัมพนัธ์กบัอาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน 
ตราสินคา้ และความเช่ือมัน่ต่อการบริการ  
 อรุณศรี เอกเศวตอนนัต ์(2551) ศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการให้บริการดา้นอาหารของ
ภตัตาคารเอม็ เค โกลด สาขาสยามพารากอน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อการบริการดา้นอาหารตามหลกัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ของภตัตาคารเอ็ม เค โกลด สาขา
สยามพารากอน ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการดา้นอาหารของภตัตาคาร
อยูท่ี่ระดบั “พอใจ” ถึง “พอใจมาก” 68.8% ของลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้น “ความสะดวกใน
การเดินทาง” นอกจากน้ีผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้มีความเห็นวา่การบริการดา้นอาหารของภตัตาคารมี
ความ “ส าคญั” ถึง “ส าคญัมาก” 65% ของลูกคา้ มีความเห็นว่าการให้บริการดา้น “การเก็บเงิน” มี
ความส าคญัมากท่ีสุด 
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กรอบแนวคิด 
 

 
 

สมมติฐานของการวจัิย  
 1. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ
ร้านอาหาร 
เอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค ไม่แตกต่างกนั   
 2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านอาหาร      เอม็ เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์
สาขาบางแคโดยมีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1.  การก าหนดประชากร ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์
สาขาบางแค 

1. บุคคลท่ีไปใช้บริการร่วมด้วย
2.ความถ่ีในการใช้บริการ
3.ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ
4. เวลาท่ีเลือกใช้บริการ

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ

1. เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.อาชีพ
5.ระดับการศึกษา
6.รายได้

ประชากรศาสตร์

1. ด้านคุณภาพการให้บริการ
2. ด้านราคาค่าบริการ
3. ด้านสถานท่ีการให้บริการ
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
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2. การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงของของผูใ้ชบ้ริการ
ร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดก้ าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งจากสูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (นราศรี ไววนิชกุล, 2539) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% โดยค านวณกลุ่มตวัอยา่งได ้384 ตวัอยา่ง แต่เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลในการเก็บตวัอยา่ง 
ผูว้จิยัจึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการผูใ้ช้บริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้
เดอะมอลล์ สาขาบางแค ใช้มาตรวดัแบบนามบญัญติั ส่วนตวัแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 
ความพึงพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาด ใช้มาตรวดัแบบช่วงระยะ (Interval scale) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ระดบัมากท่ีสุด = 5, ระดบัมาก = 4, ระดบัปานกลาง = 3 ระดบันอ้ย = 2 และระดบันอ้ย
ท่ีสุด  = 1  

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการสร้างโดยแบ่ง
ออกเป็น ส่วนท่ี 1 ครอบคลุมเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ส่วนท่ี 2 ครอบคลุมเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ 
ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมดว้ย ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ เวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 3 ครอบคลุมเก่ียวกบัความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจใช้
บริการท่ีประกอบไปด้วย  ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานท่ีการให้บริการ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
วนัจนัทร์ถึง   วนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. จ านวนวนัละ 40 ตวัอย่าง เป็นเวลา 10 วนั 
โดยจะเก็บขอ้มูลจากลูกคา้     ทุก ๆรายท่ีเขา้มาใช้ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้
เดอะมอลล ์สาขาบางแค โดยเก็บขอ้มูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้จากค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) และ ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตรส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติท่ีใชห้า
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
(ประคอง กรรณสูต, 2542) ผลการทดสอบความเช่ือมัน่พบวา่   = 0.907 และสถิติท่ีใชส้ าหรับทดสอบ
สมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้
สถิติ t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
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analysis of variance) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  ขอ้ 1 และใชส้ถิติ
ไคสแควร์ (Chi – Square) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546)  เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2   

 
ผลการวจัิย 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้บริการ จ านวน 400 คน จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และ 45.00 ตามล าดบั มี
อายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50  สถานภาพสมรสเป็นโสดมากกว่าสมรส คิดเป็นร้อยละ 
51.50 ท าอาชีพบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.50 
และมีรายได ้10,000 บาท -  20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.50 

 
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเอม็ เค สุกี ้ทีห้่างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค 

จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการกบัเพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.00 
รองลงใช้บริการกบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 28.00 และใช้บริการคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 5.50 ส่วน
ความถ่ีในการใชบ้ริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้
เดอะมอลล ์สาขาบางแค จะมาใชบ้ริการ 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาใชบ้ริการ 1  คร้ัง
ต่อเดือนหรือคิดเป็นร้อยละ 36.25 และมากกวา่ 3 คร้ัง  และนอ้ยกวา่ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.75,  13.00 
ตามล าดบั ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่นิยมใชบ้ริการ ในวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาใชบ้ริการใน
วนัพุธ คิดเป็นร้อยละ 17.00 และใชบ้ริการในวนัจนัทร์น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.25 ผูใ้ช้บริการส่วน
ใหญ่นิยมเลือกใช้บริการท่ีร้าน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาใช้บริการสั่งกลบับา้น คิดเป็นร้อยละ 
30.00 และใช้บริการจดัเล้ียงนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.75 ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา
ระหว่าง 18.00 น.- 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาใช้บริการในช่วงเวลาระหว่าง 16.00 น.- 
18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 28.75 และใชบ้ริการในช่วงเวลาระหวา่ง 10.00 น.- 12.00 น. นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 
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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีความส าคัญต่อความพงึพอใจต่อการใช้บริการ 
 จากผลการวิจยั พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ี
ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ( x = 4.40) รองลงมาไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ( x = 4.34) และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( x = 4.15) 
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อการใชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เพราะ
ความสะอาดภายในร้าน การบริการท่ีมีคุณภาพ มีการก าหนดราคาค่าอาหารท่ีเหมาะสม  มีการส่งเสริม
การขายอย่างต่อเน่ือง มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ช้บริการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารของทาง
ร้านและมีการอบรมมารยาทในการใหบ้ริการของพนกังาน ท าให้พนกังานมีความกระตือรือร้นและการ
ดูแลเอาใจใส่ในการบริการ ตลอดจนทางร้านมีการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนการ
รับการสั่งอาหาร ส่วนกล่ิน ควนั ของการปรุงอาหารท่ีรบกวน อาจจะเป็นเหตุผลท าให้ผูใ้ช้บริการมี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นลกัษณะทางกายภาพ แสดงผลดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุ
ก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความพงึพอใจ 
ดา้นคุณภาพอาหาร 4.33 0.395 มากท่ีสุด 
ดา้นคุณภาพของบริการ 4.29 0.437 มากท่ีสุด 
ดา้นราคาของอาหาร 4.21 0.465 มากท่ีสุด 
ดา้นสถานท่ีในการใชบ้ริการ 4.21 0.465 มากท่ีสุด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.30 0.654 มากท่ีสุด 
ดา้นบุคลากร 4.40 0.642 มากท่ีสุด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.34 0.726 มากท่ีสุด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.15 0.839 มาก 

รวม 4.26 0.660 มากท่ีสุด 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อ 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายไดต่้อเดือน มีความพึง

 x
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พอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะพบว่าค่า p-value โดยรวม มีค่ามากกว่า 0.05  แต่
ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโดยรวมท่ีแตกต่างกนั 
เพราะผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variances) ท่ีใช้ในการ
ทดสอบ พบวา่ค่า   p-value โดยรวม มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 เพราะระดบัสถานภาพท่ีแตกต่างกนัท่ีมีความรู้
หรือความคิดเห็นในการใช้บริการท่ีไม่เหมือนกนั อาจจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค แตกต่างกนั ท่ีแตกต่างกนั จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 สามารถสรุปผลการทดลองสมมติฐานไดด้งัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2  วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจการใชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้
เดอะมอลล ์ 
สาขาบางแค แตกต่างกนั 
 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F p-value 
 จ  าแนกตามอาย ุ
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.035 2 0.018 0.301 0.740 
ภายในกลุ่ม 14.375 397 0.058   

รวม 14.410 399    
 จ  าแนกตามอาชีพ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.304 4 0.076 1.320 0.263 
ภายในกลุ่ม 14.106 392 0.058   

รวม 14.425 398    
 จ  าแนกตามสถานภาพ    
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.862 3 0.287 5.219 0.002* 
ภายในกลุ่ม 13.547 393 0.055   

รวม 14.410 398    
 จ  าแนกตามการศึกษา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.068 2 0.034 0.278 0.758 
ภายในกลุ่ม 30.439 395 0.123   

รวม 30.508 398    
 จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.053 3 0.018 0.143 0.934 
ภายในกลุ่ม 30.455 393 0.124   

รวม 30.508 398    
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สมมติฐานที่ 2  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั บุคคลท่ี
ไปใชบ้ริการร่วมกนั และความถ่ีในการใชบ้ริการ ส่วนอายุ มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการใชบ้ริการ 
และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมกนั ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ี
ใช้บริการ และเวลาท่ีเลือกใช้บริการ จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมุติฐานไดด้งัตางรางท่ี 3  
 
ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหาร 
  เอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค 
 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเอม็ เค สุกี ้ 

บุคคลทีไ่ปใช้ 
บริการร่วมกนั 

ความถี่ 
ในการใช้บริการ 

ช่วงเวลา 
ทีใ่ช้บริการ 

เวลาทีเ่ลอืก 
ใช้บริการ 

เพศ     
อาย ุ     
สถานภาพสมรส     
อาชีพ     
ระดบัการศึกษา     
รายไดต่้อเดือน     
หมายเหตุ :  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนั  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหาร    เอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแคโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ี
เพราะก่อนท่ีผูใ้ช้บริการจะใช้บริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค 
จะตอ้งมีการประเมินทางเลือกอาหารดีท่ีสุดเพื่อท่ีจะตดัสินใจใช้บริการ ซ่ึงการประเมินทางเลือกนั้น
ผูใ้ชบ้ริการจะค านึงหรือให้ความส าคญักบัคุณภาพของอาหาร ราคาอาหารท่ีเหมาะสม ความรวดเร็วใน
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การใหบ้ริการ และมีความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านอาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2546)  ท่ีกล่าววา่การตดัสินใจเป็นวิธีการท่ีบุคคลควรประพฤติเพื่อให้ไดผ้ลสูงสุด โดยมี
วิธีการตดัสินใจ 6 ขั้นตอน คือ (1) คน้หาความตอ้งการในการตดัสินใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตดัสินใจ 
(3) แบ่งน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ ์(4) พฒันาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด  
 2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษาและ
รายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้
เดอะมอลล์ สาขาบางแค ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพฤติกรรมการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการนั้น ยอ่มแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยผูท่ี้มีอายุต่างกนัย่อมมีพฤติกรรมการใช้บริการเปล่ียนไป
ตามประสบการณ์ในการเคยใช้บริการ นอกจากน้ีคนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีการพิจารณาหรือหาขอ้มูล
ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้บริการ ส่วนคนท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิยมท่ีมีต่อการบริการ
แตกต่างกนัออกไปตามอาชีพท่ีประกอบอาชีพอยู ่ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้งยอ่มมีพฤติกรรมการใชจ่้ายหรือ
ใชบ้ริการมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้  ่า ซ่ึงตอ้งคิดพิจารณาในการเลือกซ้ือ และเลือกใช้บริการท่ีจ าเป็นจริง ๆ 
แต่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะ
มอลล์ สาขาบางแค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของอรุณศรี เอกเศวตอนนัต์ (2551)  “ศึกษาความคิดเห็นของ
ลูกค้าต่อการให้บริการด้านอาหารของภัตตาคารเอ็มเค โกลด สาขาสยามพารากอน” พบว่า อาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการภตัตาคารเอ็มเค โกลด 
สาขาสยามพารากอน 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจการให้บริการในดา้นบุคลากรมากท่ีสุดนั้น 
ผูป้ระกอบการจึงควรมีการอบรมมารยาท การแต่งกาย บุคลิกภาพ และการช่วยเหลือแก้ปัญหาของ
พนกังานใหมี้คุณภาพเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และจากความ
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นลกัษณะทางกายภาพ  นั้น ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงกล่ิน ควนั ในการปรุง
อาหารบนโต๊ะดว้ยการติดตั้งปล่องดูดควนั เพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ และ
กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการท่องเทีย่วทีม่อีทิธิพลต่อ
การตัดสินใจเดินทางไปท่องเทีย่วทีป่ระเทศเกาหลขีองนักท่องเทีย่วชาวไทยใน

กรุงเทพมหานคร 
Service Marketing Mix, Attitude, and Tourism Motivation Affect to Decision-

Making to Travel to Korea of Thai Tourists in Bangkok 
 

สิริภา กจิประพฤทธ์ิกุล 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการ

ท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรตน้คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียว ตัวแปรตามคือการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี กลุ่มตัวอย่างคือ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 18 – 25 
ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
ระดบั 20,001 - 30,000 บาท นิยมเดินทางไปท่องเท่ียวโดยวิธีไปดว้ยตนเองมากท่ีสุด บุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวด้วยมากท่ีสุดคือครอบครัว ส่วนใหญ่เดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีเป็นคร้ังแรก ใช้เวลาในการเดินทางท่องเท่ียว 3-5 วนั ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการท่องเท่ียว โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ทศันคติ และแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศ
เกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทศันคติ  แรงจูงใจในการท่องเท่ียว การตดัสินใจ 
ประเทศเกาหลี 
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Abstract 
The purposes of this research are to study Service Marketing Mix, Attitude, and Tourism 

Motivation Affect to Decision-Making to Travel to Korea of Thai Tourists in Bangkok.  The 
independent variables are service marketing mix, attitude, and tourism motivation.  The 
dependent variable is decision-making to travel to Korea if Thai tourists in Bangkok.  The sample 
consisted of 400 tourists in Bangkok who’re more than 18 years old via purposive sampling.  
Data is collected by using questionnaire.  The statistical analysis methods are percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regressions.  
 The results found that most of the respondents are female, age between 18 – 25 years old.  
Their highest education is bachelor degree.  Most of them are employees of private company and 
have average monthly income between 20,001 - 30,000 Baths.  The most popular way to travel is 
by themselves.  The person who has the most effect to the decision-making to travel to Korea is 
family.  Most tourists spend 3-5 days for travelling.  Many of them visit Korea for the first time.  
The overall mean of service marketing mix level, attitude level, and tourism motivation level is at 
high level.  The hypothesis testing found that service marketing mix, attitude, and tourism 
motivation affect to decision-making to travel to Korea of Thai tourists in Bangkok at the 
statistical significant level of 0.05.   
 
Keywords: Service Marketing Mix, Attitude, Tourism Motivation, Decision-Making, Korea 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของนานาประเทศในการสร้างรายได ้
และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศ
ไดเ้ป็นอยา่งมากทางหน่ึงจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าจบัตามอง ดงัจะเห็นไดว้า่ในหลายๆประเทศเกิด
ความต่ืนตวัในดา้นการท่องเท่ียวและน าไปสู่การพฒันาและการเพิ่มศกัยภาพในดา้นต่างๆเพื่อให้
สามารถรองรับและดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเขา้สู่ประเทศตนเอง จากตวัเลขสถิติแสดงให้เห็น
วา่อตัราการเพิ่มข้ึนของตวัเลขของนกัท่องเท่ียวในภาพรวมของโลกนั้นมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนในทุกๆปี 
โดยในปี 2556 นั้นมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนถึง 5% (UNWTO, 2557) ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ประเทศไทย
ไดเ้กิดกระแสเกาหลีฟีเวอร์มาโดยตลอด ซ่ึงปัจจุบนัเราจะเห็นวา่ กระแสและวฒันธรรมของเกาหลี
นั้นไดเ้ขา้มามีบทบาทและอิทธิพลในสังคมไทยเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีส่ิงส าคญัท่ีตามมาอีกอยา่ง
หน่ึงก็คือ กระแสการไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลี จนท าให้ประเทศเกาหลีกลายมาเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยใฝ่ฝันและต้องการท่ีจะไปสัมผสั ประเทศเกาหลีนั้นประสบ
ความส าเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างสูงภายใตก้ลยุทธ์ของการใชส่ื้อบนัเทิงเพื่อเป็น
ตวักระตุน้และเผยแพร่วฒันธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียว ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุน
จากรัฐบาลอยา่งเป็นทางการ มีการวางแผนและร่วมมือกนัทั้งในระดบั ประเทศและระดบัภูมิภาคใน
การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัต่างๆ ประเทศเกาหลีจดัวา่เป็นประเทศท่ีสวยงาม และ
มีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ถึงแมว้า่กระแสการท่องเท่ียวเกาหลีนั้นยงัคงไดรั้บความ
นิยมมาอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย แต่ทั้งน้ีทั้ งนั้นในสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ในสถานการณ์ปัจจุบนันั้นมีความเขม้ขน้เป็นอยา่งมาก จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาถึง
ปัจจยัต่างๆท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียวและการเรียนรู้ถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีคือ 
1.เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร  
2.เพื่อศึกษาถึงทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี 
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3.เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี 
4.เพื่อศึกษาถึงการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
         (Independent Variables)              (Dependent Variables) 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
สมมติฐาน  

1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศ
เกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

2. ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

3. แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละ

เป็นแนวคิดการตลาดแบบสมยัใหม่ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่ม

1. ส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นบุคคล 
- ดา้นกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 
 
  

2. ทศันคติ 
 

 
 
 
 

การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวท่ี
ประเทศเกาหลี 

 
3. แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
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ลูกคา้เป้าหมาย และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคคล ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ (Kotler, 1997) 
2. ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วกับทศันคติ 

Triandis (1971 อา้งถึงใน อธิภทัร สายนาค, 2543: 24-25) กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ทศันคติไวว้า่ มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นความเขา้ใจ (The Cognitive Component) หมายถึง ความเช่ือ ความรู้ และความคิด
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงก็คือความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บ บวกกบัประสบการณ์โดยตรงใน
อดีตท่ีผา่นมาต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล โดยความรู้น้ีและผลกระทบต่อ
การรับรู้น้ี จะก าหนดความเช่ือถือ (Beliefs) และความเช่ือน้ีมาจากการประเมิน และมกัออกมาเป็น
ผลในลกัษณะวา่ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ  

2. ดา้นความรู้สึก (The Effective Component) หมายถึง ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ 
ความรู้สึกท่ีชอบหรือไม่ชอบต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงค่อนขา้งละเอียดอ่อน การวิจยัไดร้ะบุ
วา่สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ดา้นบวกหรือลบ ซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบดา้น
จิตใจ 

3. ดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้ม หรือความพร้อมท่ี
บุคคลจะตอบรับหรือปฏิเสธงส่ิงใด ซ่ึงสะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม
ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความตั้ งใจท่ีจะซ้ือ ซ่ึงอาจ
สอดคลอ้งกบัทศันคติหรือไม่สอดคลอ้งก็ได ้ 
3.แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัตัวแปรเร่ืองแรงจูงใจในการท่องเทีย่ว 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2546) กล่าวไวว้า่ แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง การผสมผสานของ
แรงผลักดันอนัเกิดมาจากความตอ้งการทางด้านร่างกาย จิตใจ และวฒันธรรมความเป็นอยู่ ซ่ึง
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนสามารถท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายอย่างชดัเจนใน
การบริโภค และถ้าเป็นแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว ย่อมแสดงให้เห็นถึงค่านิยม พฤติกรรมการ
บริโภคสินค้า และบริการการท่องเท่ียว การแสวงหาประสบการณ์ ณ จุดหมายปลายทางการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
นกัท่องเท่ียวผูน้ั้นได ้แรงจูงใจท าให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผู ้
ให้บริการการท่องเท่ียวจะเขา้ใจเหมือน ๆกนัวา่ นกัท่องเท่ียวมาดว้ยวตัถุประสงคต่์างกนั และหาก
ศึกษาในภาพรวมของแรงจูงใจแล้ว จะหมายถึงการศึกษาอุปสงค์ของการท่องเท่ียว (Tourism 
Demand) ส่วนหน่ึงซ่ึงมีความจ าเป็นในงานการตลาดการท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิ่ง   ไม่ไดต้ดัออกแต่
เอาไวอ้า้งบท 5 เร่ืองแรงจูงจูงในส่วนอา้งอิงถึงทฤษฏี 
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Pizam, Neuman, and Reichel (1979) ไดเ้สนอวา่แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเกิดมาจากความ
ตอ้งการบางอย่างท่ีจะผลกัดนัให้บุคคลเกิดความตอ้งการและเกิดเป็นการกระท าบางอย่างข้ึน ซ่ึงก็
คือการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวนัน่เอง โดย (Uysal and Hagan, 1993) ไดน้ าเสนอถึงปัจจยัในเร่ือง
ของความเขา้ใจ ซ่ึงมีผลต่อการผลกัดนัให้บุคคลนั้น ๆ ท าการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว โดยเช่ือวา่
ความเข้าใจดงักล่าวนั้นเป็นส่วนช่วยให้เกิดจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเท่ียว และใน
ทา้ยท่ีสุดจะเป็นส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันาในการการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมข้ึน 
4.ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วกับการตัดสินใจ 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2543) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวว่าคนเรา
นั้นเม่ือมีความตอ้งการอยากท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว ก็จะท าการตดัสินใจก่อนว่าท่ีไหนท่ีจะเดินทาง
ไปท่องเท่ียว ใช้บริการรูปแบบไหน ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวก่ีวนั ซ่ึงการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวจะมีกระบวนการตดัสินใจอยู่ 10 ขั้นตอน ดงัน้ี การส่งเสริมการท่องเท่ียวไปยงั
ตลาดเป้าหมาย นกัท่องเท่ียวไดรั้บข่าวสารการท่องเท่ียว ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว ส่ิงจูงใจ
ทางการท่องเท่ียว การตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว การวางแผนค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว การเตรียม
ตัวก่อนเดินทางท่องเท่ียว การเดินทางท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีนักท่องเท่ียวออกเดินทางสู่
จุดมุ่งหมายปลายทาง ประสบการณ์จากการเดินทางท่องเท่ียว ทศันคติต่อการเดินทางท่องเท่ียว  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ีคือ 
1.ประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา เลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใชจ้  านวน 400 คนเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาด
ตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ ±5 (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2545: 26) 
3.สถานท่ีศึกษาท่ีผูว้จิยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยเดินทางไปประเทศเกาหลี โดยไม่จ  ากดัสายการบิน เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีตรงกบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีสุด 
4.สถิติท่ีใชคื้อ การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจยั

ด้านทศันคติ และปัจจยัด้านแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนักท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 18 – 25 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือนท่ีระดบั 20,001 - 30,000 บาท นิยม
เดินทางไปท่องเท่ียวโดยวิธีไปดว้ยตนเองมากท่ีสุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเดินทางไป
ท่องเท่ียวดว้ยมากท่ีสุดคือครอบครัว ส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีเป็นคร้ังแรก ใช้
เวลาในการเดินทางท่องเท่ียว 3-5 วนั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ สามารถหาขอ้มูลการท่องเท่ียวไดง่้ายจากอินเตอร์เน็ต รองลงมาไดแ้ก่ การอ านวยความ
สะดวกในการท่องเท่ียวแบบครบวงจร และเลือกซ้ือโปรแกรมการท่องเท่ียวไดง่้ายจากอินเตอร์เน็ต 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การลดราคาค่าท่ีพกัและพาหนะการเดินทาง ปัจจยัด้านทศันคติ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีอยู่
ในเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก ได้แก่ ท่านคิดว่าประเทศเกาหลีมีแหล่งช้อปป้ิงท่ีดึงดูดใจ 
รองลงมาไดแ้ก่ ท่านเช่ือว่าประเทศเกาหลีมีเทคโนโลยีทนัสมยั และท่านรู้สึกว่าประเทศเกาหลีมี
ความคุม้ค่าในการเดินทางไปท่องเท่ียว ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านเช่ือว่าคนเกาหลีเป็น
มิตรมีอธัยาศยัดี ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์เป็นราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ บรรยากาศดี รองลงมาไดแ้ก่ ชอบความ
สนุกสนานและตอ้งการพกัผ่อน และเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจากเดิม ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การชอบเขา้สังคมพบปะผูค้น และปัจจยัดา้นการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียว
ท่ีประเทศเกาหลี โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทางเขา้ประเทศ/ไม่ตอ้งขอวีซ่า 
รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ความคุม้ค่าในภาพรวมท าให้ท่านตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว และ
การเดินทางภายในประเทศท่ีสะดวก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศเกาหลีเพราะตอ้งการยกระดบัสถานะตนเองใหสู้งข้ึนและมีช่ือเสียงมากข้ึน  

ผลการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระดา้นส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และแรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ 
ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ทศันคติ 
แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 

.323 

.245 

.220 

.316 

.292 

.234 

6.913 
5.850 
4.815 

.000 

.000 

.000 

Adjust R2 = .542, F = 234.443, p < 0.05 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวในภาพรวม แสดงให้เห็นว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนักท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ี 0.000 เม่ือพิจารณาน ้ าหนักของ
ผลกระทบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Beta 
= .316) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นทศันคติ (Beta = .245) มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ตาม
ดว้ย ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียว (Beta = .220) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ตามล าดบั เม่ือวิเคราะค่า
สัมประสิทธ์ิการก าหนด  (Adjust R Square =.542) พบวา่ ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ส่งผลต่อตวัแปรตามคือ การตดัสินใจ
เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี 54.2% ส่วนท่ีเหลืออีก 45.8% มาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีอาจ
เกิดจากการท่ีมีตวัแปรอิสระอ่ืนๆท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแนวคิดน้ีมีความเหมาะสมมากกว่า ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีท่ี t = 
6.913 ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีท่ี t = 5.850 
และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศ
เกาหลีท่ี t = 4.815 การวเิคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 234.443 ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
0.05 แสดงว่า ตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม สรุปได้ว่าปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นแรงจูงใจ
ในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอสรุปการอภิปรายผล ดงัน้ี 

จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียว สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ ดงัน้ี ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
โดยผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อ ส่วนผสมทางการตลาดบริการใน
เชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถหาขอ้มูลการท่องเท่ียวไดง่้ายจากอินเตอร์เน็ต 
การอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวแบบครบวงจร และเลือกซ้ือโปรแกรมการท่องเท่ียวไดง่้าย
จากอินเตอร์เน็ต ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงษ ์(2542, หนา้ 50) ท่ีวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดบริการเป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุด และตอ้งสร้างความเช่ือมัน่โดยจะตอ้งพยายามหาหลกัประกนัให้ผูซ้ื้อ
สามารถท าการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึนซ่ึงก็คือ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือ 7Ps และ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน์ (2541) สรุปเก่ียวกบัแนวคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรับ
ธุรกิจการบริการวา่ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือเป็นล าดบัขั้นของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และ
พบว่าผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน ซ่ึงก็คือส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing 
Mix’s) หรือ 7Ps นัน่เอง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประพินรัตน์ จงกล, แสนศกัด์ิ ศิริพานิช, 
ชูตา ประโมจนีย ์และป้องศกัด์ิ ทองเน้ือแข็ง (2556) ท าการวิจยัศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ท่ีพบวา่ในดา้นความส าคญัของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก และ ฐิติพรรณ ศิริตระกูล
วงศ ์(2554) ท าการวิจยัศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศ
ไทย และพบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศ
ไทย ซ่ึงตามการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดบริการจะมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

ต่อมาด้านทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวมีทศันคติอยู่ในเชิงบวก
มากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านคิดวา่ประเทศเกาหลีมีแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดึงดูดใจ ท่านเช่ือว่า
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ประเทศเกาหลีมีเทคโนโลยีทนัสมยั และท่านรู้สึกวา่ประเทศเกาหลีมีความคุม้ค่าในการเดินทางไป
ท่องเท่ียว ตามล าดบั ผลดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2543, หนา้ 
78 - 79) ท่ีวา่ทศันคติเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ กล่าวไดว้า่ ทศันคติและความเช่ือนั้นมีอิทธิพล
ซ่ึงกันและกัน ทัศนคติเป็นปัจจัยภายในท่ีนักจิตวิทยาหลายคนเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการ
ตอบสนองท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และประภาเพญ็ สุวรรณ (2536, หนา้ 1) ท่ีวา่ ทศันคติเป็น
ความรู้สึก ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงทศันคติแสดงออกในด้านการปฏิบติั และเป็น
นามธรรม เป็นแนวทางของการตอบสนองของบุคคลต่อส่ิงเร้า และ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2526, หนา้ 
197) ท่ีวา่ ทศันคติเป็นผลอนัเกิดมาจากปัจจยัต่าง ๆ ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal Experience) 
ทศันคติของผูบ้ริโภคก่อตวัข้ึนมาเน่ืองจากผลการเรียนรู้ของบุคคล และ ยุทธนา ธรรมเจริญ และ
คณะ (2539: 154) ท่ีวา่ “จุดประสงคส่์วนใหญ่ของความพยายามในการตลาด คือ ความตอ้งการท่ีจะ
มีอิทธิพลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติในทางท่ีดีต่อสินคา้และบริการ” 
เพื่อให้ทัศนคติท่ีดีนั้ นผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่าทัศนคติท่ีดีจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ท่ีท าการวิจยั
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์ยูไนเต็ดของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดับุรีรัมย์ และพบว่าถ้าค่าทศันคติในทางบวกความพึงพอใจท่ีมีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์
ยไูนเต็ดเพิ่มข้ึน 1 ระดบั โอกาสท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึนนั้นมีประมาณ 2 เท่า และ อคัค์จินดา ตรี
สุวรรณ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการเดินทางไปท่องเท่ียวเกาหลี พบวา่ ในส่วน
ของทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อประเทศเกาหลีนั้นนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดี
ต่อประเทศเกาหลีและส่งผลต่อความถ่ีในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว จากผลการศึกษาพบว่า 
ทศันคติสามารถคาดเดาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวไดแ้ละสามารถบอกถึงกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียว
ต้องการได้ ดังนั้ นถ้านักท่องเท่ียวมีทัศนคติท่ีดีก็จะท าให้แนวโน้มในอนาคตของกระแสการ
ท่องเท่ียวเกาหลีเพิ่มข้ึนได ้ซ่ึงตามการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลไดว้า่ทศันคติจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

ต่อมาด้านแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ี
ประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ 
ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวมีแรงจูงใจอยู่ในเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ได้แก่ บรรยากาศดี ชอบ
ความสนุกสนานและต้องการพกัผ่อน และเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจากเดิม ผล
ดงักล่าว สอดคล้องกบัแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจ คือ การ
ผสมผสานของแรงผลกัดนัอนัเกิดมาจากความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และวฒันธรรมความ
เป็นอยู ่ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนสามารถท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายอยา่ง
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ชดัเจนในการบริโภค และหากศึกษาในภาพรวมของแรงจูงใจแลว้ จะหมายถึงการศึกษาอุปสงคข์อง
การท่องเท่ียว ซ่ึงมีความจ าเป็นในงานการตลาดการท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง และ ปณิศา มีจินดา 
(2553, หนา้ 148) ท่ีกล่าววา่ แรงจูงใจ คือความตอ้งการท่ีมีแรงผลกัดนัพอท่ีจะชกัน าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการได้ การตอบสนองนั้นมี
การก าหนดทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจง และกระตุน้ให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติกรรม และ Pizam, 
Neuman, and Reichel (1979) ท่ีกล่าววา่แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเกิดมาจากความตอ้งการบางอยา่ง
ท่ีผลกัดนัให้เกิดกระท าบางอย่างข้ึนซ่ึงนัน่ก็คือการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวนัน่เอง และ (Uysal 
and Hagan, 1993) ไดก้ล่าววา่ปัจจยัในเร่ืองของความเขา้ใจท่ีมีผลท าให้เกิดการผลกัดนัเกิดข้ึนกบั
บุคคลนั้น ๆ ในการท าการเดินทางไปท่องเท่ียว โดยความเขา้ใจนั้นจะเช่ือว่าเป็นส่วนท่ีช่วยให้เกิด
จุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาท่ีเหมาะสมในการสร้างกล
ยทุธ์ทางการตลาด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา บุญปราการ (2553) ท าการวจิยัศึกษาเร่ือง
ระดับการจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวตามพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึง
ตามการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลได้ว่าแรงจูงใจในการท่องเท่ียวจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับปัจจยัด้านการตดัสินใจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ/ไม่ต้องขอวีซ่า ปัจจยัด้านราคา ความคุ้มค่าใน
ภาพรวมท าใหท้่านตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว และการเดินทางภายในประเทศท่ีสะดวก ผลดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2543) ท่ีวา่กระบวนการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
วา่คนเรานั้นเม่ือมีความตอ้งการอยากท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวก็จะท าการตดัสินใจก่อนวา่ท่ีไหนท่ีจะ
เดินทางไปท่องเท่ียว ซ่ึงจะมีกระบวนการตัดสินใจอยู่หลายขั้นด้วยกัน เช่น การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การรับข่าวสารส่ิงจูงใจ และทศันคติ เป็นตน้ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ น ้ าฝน 
จนัทร์นวล (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ในระดับมาก แต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริเพญ็ เยี่ยมจรรยา (2554) ซ่ึงวิจยั เร่ือง พฤติกรรมและการตดัสินใจเขา้
เยีย่มชมพิพิธภณัฑต์ าหนกัสายสุทธานภดลในวงัสวนสุนนัทาของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีระดบัความส าคญัในระดบัมาก แต่ในการวิเคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของพิพิธภณัฑ์ต าหนักสาย
สุทธานภดล และการตดัสินใจเขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑ์ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากกวา่ 
1 ตวั ในทุกประเภทส่วนประสมทางการตลาดของพิพิธภณัฑ์ต าหนกัสายสุทธานภดล ยกเวน้ดา้น
ราคาและค่าใชจ่้าย มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑ ์
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ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้นจะมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ทางธุรกจิ 

1. จากผลการศึกษา ดา้นขอ้มูลทัว่ไป ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศ
เกาหลี องค์กรค์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปวางแผนในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนและเจาะลึกลงไป โดยการน าขอ้มูล และลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายไปท า
การตลาด และท าแพค็เก็จท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เกิดการขายท่ีง่ายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน หรือ อาจจะ
น าไปใช้เพื่อวางแผน พยากรณ์ ความต้องการในอนาคต ซ่ึงผลจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงน้ี จะช่วยให้ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวประเทศเกาหลี องค์กร หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถท่ีจะวางแผนกลยุทธ์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง แยกเป็นกลุ่มๆได้
ชดัเจน  

2. จากผลการศึกษา โดยรวม ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่นกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญักับการเข้าถึงข้อมูลการท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ดังนั้นผูป้ระกอบการ 
องค์กรค์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะให้ความส าคญัเก่ียวกบัดา้นน้ี จดัท าการโปรโมท และ
น าเสนอรายละเอียดการท่องเท่ียวต่างๆให้มีขอ้มูลท่ีครอบคลุม มีการปรับปรุงขอ้มูลข่าวสารอยู่
ตลอดเวลาเพื่อสะดวกต่อนกัท่องเท่ียวในการคน้หาขอ้มูล โดยการปรับปรุงรูปแบบเวบ็ไซด์ในการ
คน้หาขอ้มูลให้มีความละเอียดมากยิ่งข้ึน หรือเพิ่มแหล่งขอ้มูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตให้มากข้ึน
เพื่อง่ายต่อการคน้หา หรือมีบริการการโตต้อบผา่นขอ้ความทางเวบ็ไซด์ หรือแอพพลิเคชัน่ต่างๆให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมีค าถามเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวสามารถเขา้มาถามจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งได ้
อีกทั้งส่วนประสมทางการตลาดบริการนั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศ
เกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดงันั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์รคห์รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะ
น าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปพฒันา ต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ และเป็นฐานขอ้มูลในการปรับใช้เพื่อ
วางแผนและพฒันากลยทุธ์เพื่อเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวได ้

3. จากผลการศึกษา ดา้นทศันคติ พบวา่ โดยรวมนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัทศันคติท่ีดี
ต่อประเทศเกาหลี อีกทั้งทศันคตินั้นยงัมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ี
ประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยดว้ย จึงควรมีการสร้างภาพลกัษณ์ และส่ิงต่างๆ ท่ีคาดวา่จะ
ส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวในดา้นอารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ และจากท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่
นั้นมีทศันคติท่ีดีต่อประเทศเกาหลีอยูแ่ลว้ ดงันั้น จึงง่ายต่อการท่ีผูป้ระกอบการ และนกัการตลาดจะ
น ากลยทุธ์ในดา้นต่าง ๆ เช่น การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวมาช่วยกระตุน้การขาย จดัท าโปรโมชัน่
ให้มากข้ึน เพื่อให้นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีทัศนคติท่ีดีอยู่แล้วมีการตัดสินใจท่ีจะเดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีมากข้ึน ตลอดจนควรมีการกระจายข่าวสารและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจต่างๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัมากข้ึน เช่น การสร้างแอพพลิเคชัน่เพื่อ
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โปรโมทการท่องเท่ียวเกาหลี เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารของประเทศเกาหลีเพื่อกระตุ้นให้
นกัท่องเท่ียวเกิดการรับรู้และมีความรู้สึกท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีแอพพลิเคชัน่ทางมือถือ 
เช่น โปรแกรมไลน์ และอินสตาแกรมนั้นสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเป็นวงกวา้ง ดงันั้นถา้ใช้
เคร่ืองมือเหล่าน้ีเขา้มาเสริมในการโปร- โมทก็จะช่วยให้ข่าวสารต่างๆท่ีตอ้งการให้นกัท่องเท่ียว
รับรู้สามารถกระจายเข้าถึงนักท่องเท่ียวได้ง่ายข้ึน และเพื่อเป็นการกระจายข้อมูลไปสู่กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจท่ีจะไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีนั้นเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ยดว้ย 

4. จากผลการศึกษา ดา้นแรงจูงใจในการท่องเท่ียวพบว่า โดยรวมนกัท่องเท่ียวชาวไทยมี
ระดบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวต่อประเทศเกาหลีในระดบัมาก ดงันั้นเพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศท่ี
ดีในการท่องเท่ียว องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้ามาดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว และ
สถานท่ีท่องเท่ียวให้ดูดีอยูเ่สมอ และควรมีการโฆษณาและท าการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประเทศ
เกาหลี เทศกาล และสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ เพื่อเป็น
แรงจูงใจและดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยอยากไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีมากข้ึน โดยการจดั
งานท่องเท่ียวต่างๆเพื่อโปโมทการท่องเท่ียวเกาหลี หรือจดัโปรแกรมทวัร์ท่ีสอดคล้องต่อความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น ในดา้นแรงจูงใจขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ บรรยากาศดี ซ่ึงการจดั
โปรแกรมทวัร์ต่างๆก็ควรจะพิจารณาหาสถานท่ีท่ีมีความงดงามและบรรยากาศดีเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป    

เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทัศนะท่ีกว้างมากข้ึนอันจะเป็น
ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ี
ประเทศเกาหลี หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท า
วจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1. ควรท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ โดยขยายขอบเขตกลุ่มตวัอย่างไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อดูว่าผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมหรือไม่ 
อยา่งไร 
 2. ควรท าการศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี เพื่อ
คน้หาปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนๆเพิ่มเติม  
 3. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองคุณภาพการให้บริการของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว
ประเทศเกาหลีเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว
ประเทศเกาหลีและการบริการใหก้บับริษทัทวัร์ต่างๆให้มีความเหมาะสมมากข้ึน และสามารถสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดใหก้บันกัท่องเท่ียวไดดี้ยิง่ข้ึน  
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อทิธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (eWOM Marketing) และ
ปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ 3มติิ (3i Model of Brand Development) ทีส่่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของประชากรให้เขตกรุงเทพมหานคร 
The Influence of Electronic Word-of-Mouth (eWOM) Marketing and 3i Model of 

Brand Development on the Decision to Buy Motorcycles of People in Bangkok 
 

ณฐัพร พละไชย   
นิตนา ฐานิตธนกร  

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (eWOM Marketing) และปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3 มิติ (3i Model of Brand 
Development) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชากรใหเ้ขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท่ี้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์หรือผูท่ี้ใช้
รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ และอาศยัอยู่ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั และนิยมสืบคน้ขอ้มูลแบบ
ปากต่อปากผา่นทางเวบ็ไซต ์ยีห่อ้รถจกัรยานยนตท่ี์ใชม้ากท่ีสุด คือ ยีห่อ้ฮอนดา้ ท่ีราคาระหวา่ง 50,001-
100,000 บาท โดยเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์คือ ราคาท่ีเหมาะสม ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางวิดีโอ
ออนไลน์ และปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3 มิติ ดา้นการสร้างเอกลกัษณ์ ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ และ
ด้านการสร้างความซ่ือสัตย์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะท่ี ปัจจัยการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางอีเมล และทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ: การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างแบรนด ์3 มิติ การตดัสินใจซ้ือ 

รถจกัรยานยนต์ 
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Abstract  
The study aimed to explore the electronic word-of-mouth (eWOM) Marketing and 3i model 

of brand development affecting the decision to buy motorcycle of people in Bangkok. A closed-ended 
questionnaire survey was implemented to collect data from 400 people who owned or rode 
motorcycles in Bangkok. In addition, data were statistically analyzed using percentage, mean, and 
standard deviation. Inferential statistics methods on multiple regressions were used to test hypotheses 
in the study. The research results revealed that the majority of respondents were single male who 
were 20-30 years old.  They graduated a bachelor’s degree. They were private employees who used 
electronics word of mouth for information search.  Honda was top picked brand with the price was 
between 50,001-100,000 baht.  The buying decision’s reason was reasonable price. The results of 
hypothesis testing showed that eWOM marketing in terms of online VDO and 3i model of brand 
development in terms of brand image, brand identity, brand integrity affecting motorcycle buying 
decision in Bangkok. On the other hand, eWOM in terms of Internet, e-mail, and social network did 
not affecting motorcycle buying decision in Bangkok. 

Keywords : Electronic word-of-mouth marketing, 3i model of brand development, Buying decision, 
motorcycle 
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บทน า 
รถจกัรยานยนต์ (Motorcycle) เป็นยานพาหนะท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั ทั้งน้ี

เน่ืองจากการใชร้ถจกัรยานยนตมี์ความคล่องตวั ประหยดัน ้ ามนั และท่ีส าคญัรถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่
ราคาไม่สูงมาก ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือไดง่้าย สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีประชาชนตอ้ง
ระมัดระวังในการใช้ จ่ าย  ประกอบกับสภาพการจราจาร ท่ี ติดขัดในเขตชุมชนเช่นในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนนิยมใช้รถจกัรยานยนตเ์พื่อลดระยะเวลาการเดินทาง นอกจากน้ี ใน
ปัจจุบนัดาราหรือผูท่ี้มีช่ือเสียงนิยมใช้รถจกัรยานยนต์ในการเดินทางเพิ่มข้ึน โดยใช้รถจกัรยานยนต์
ขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต ์250 ซี.ซี.ข้ึนไป หรือท่ีเรียกกนัวา่ บ๊ิกไบค ์(Big Bike) (สนุกดอทคอม, 
2556) นอกจากน้ี ปัจจยัในดา้นราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ยิ่งส่งผลให้การใชร้ถจกัรยานยนตไ์ดรั้บความ
นิยมมากข้ึน 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ จ  านวนรถจกัรยานยนตท่ี์จดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศตามสถิติ ณ 
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 มีจ านวนทั้งหมด 20,036,388 คนั (กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการ
ขนส่งทางบก, 2557) ซ่ึงมีจ  านวนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัรถยนต์ประเภทอ่ืนท่ีจดทะเบียนกบั
กรมการขนส่งทางบก ซ่ึงหมายความวา่ ตลาดรถจกัรยานยนตเ์ป็นตลาดขนาดใหญ่และน่าสนใจส าหรับ
นกัลงทุน โดยในอดีตมีบริษทัผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์ท่ีเขา้มาตั้งโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ
ไทย 5 บริษทั คือ ฮอนดา้ ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ และคาจิวา่ (รังสิต กุศลสมบูรณ์, 2546) นอกจากน้ี ยงั
มีบริษทัผูผ้ลิตรถจกัรยายนตข์นาดใหญ่ (Big Bike) เขา้มาตั้งโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ
ไทยเพิ่มข้ึนเช่น ไทรอมัพ ์(Triumph) (เวิลด์ลีส, 2550) บีเอ็มดบัเบิลย ู(BMW) (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) 
ดูคาติ (Ducati) (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) เป็นตน้ ทั้งน้ี จากสถิติการจดทะเบียนรถจกัรยานยนตป้์ายแดง
ปี 2557 โดยรถจกัรยานยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ครองต าแหน่งผูน้ าตลาดรถจกัรยานยนต ์ (กลุ่มสถิติการขนส่ง 
กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก, 2557) 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนรถจกัรยานยนตท่ี์จดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
ประเภทรถ                 ทัว่ประเทศ (คนั) 

รย. 1 รถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (Sedan Not more than 7 Pass) 
รย. 2 รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน (Microbus & Passenger Van) 
รย. 3 รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล (Van & Pick Up) 
รย. 4 รถยนตส์ามลอ้ส่วนบุคคล (Motortricycle) 
รย. 5 รถรับจา้งระหวา่งจงัหวดั (Interprovincial Taxi) 
รย. 6 รถรับจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (Urban Taxi) 
รย. 7 รถยนตส่ี์ลอ้เลก็รับจา้ง (Fixed Route Tax) 
รย. 8 รถยนตรั์บจา้งสามลอ้ (Motortricycle Taxi Tuk Tuk)) 
รย. 9 รถยนตบ์ริการธุรกิจ (Hotel Taxi) 
รย.10 รถยนตบ์ริการทศันาจร (Tour Taxi) 
รย.11 รถยนตบ์ริการใหเ้ช่า (Car for Hire) 
รย.12 รถจกัรยานยนต ์(Motorcycle) 
รย.13 รถแทรกเตอร์ (Tractor) 
รย.14 รถบดถนน (Road Roller) 

7,011,055 
432,890 

5,848,737 
1,594 

3 
114,630 

3,131 
20,564 

2,982 
1,820 

72 
20,036,388 

420,095 
11,375 

รย.15 รถใชง้านเกษตรกรรม (Farm Vehicle) 
รย.16 รถพว่ง (Automobile Trailer) 
รย.17 รถจกัรยานยนตส์าธารณะ (Public Motorcycle) 

98,086 
3,079 

107,002 
รวมรถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์(Total Vehicle under Motor Vehicle Act) 34,113,503 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก. (2557). จ านวนรถจกัรยานยนตท่ี์จดทะเบียนสะสม 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557, สืบคน้เม่ือ 18 สิงหาคม 2557 จาก www.insure.co.th/index.php/ 2010-07-19-04-
16-36/stat-land-transport/4823--31-2557 

 

ถึงแม้ว่าจากสถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ในปี 2557 มีรายการจด
ทะเบียนทั้งหมด 1,182,027 คนั แต่หากเปรียบเทียบกบัจ านวนรถจกัรยานยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ท่ีจด
ทะเบียนในปีท่ี 2556 จ  านวน 1,999,048 คนั (กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก, 
2557) ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ มียอดการจดทะเบียนลดลงอยา่งมาก ทั้งน้ีเหตุผลท่ีส าคญัมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตวั และการเมืองท่ียงัขาดเสถียรภาพ ท าให้ประชาชนไม่กลา้ใชจ่้าย ท าให้บริษทัผูผ้ลิตรถจกัราน
ยนต์ยี่ห้อต่างๆ ตอ้งพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทุกรูปแบบเพื่อกระตุน้ยอดขาย โดยกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีไดรั้บความนิยมจากผูป้ระกอบการและนกัการตลาด เน่ืองจากมีตน้ทุนต ่าแต่สามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคเป้าหมายในวงกวา้ง (นิตนา ฐานิตธนกร, 2555) และมีอิทธิพลมากในขณะน้ี คือ การตลาดแบบ
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ปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word-of-Mouth Marketing: eWOM Marketing) ซ่ึงเป็น
รูปแบบการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ช้สินคา้หรือบริการแล้วเกิดความพึง
พอใจ จึงมีการบอกต่อจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืน ซ่ึงท าให้ข่าวสารสามารถกระจายไปได้อย่าง
รวดเร็ว (นิตนา ฐานิตธนกร, 2555) โดย eWOM มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาจมีขอ้จ ากดัในการสร้างประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ หรือใชบ้ริการต่างๆ 
ดว้ยตนเอง  

ในยุคท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารมีการพฒันาอย่างรวดเร็วท าให้ผูบ้ริโภคสามารถสืบคน้ขอ้มูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย การสืบค้นข้อมูลแบบปากต่อปากท่ีมีการแบ่งปันไวบ้น
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อการติดสินใจซ้ืออย่างมาก (Jalilvand, 
Esfahani, & Samiei, 2011) โดยผูบ้ริโภคจ านวนร้อยละ 97.4 จะท าการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าบนอินเทอร์เน็ต และจ านวนร้อยละ 50.9 ให้ความเช่ือถือในข้อมูลของผู ้มี
ประสบการณ์ในสินคา้นั้นๆ (ชนิดา พฒันกิตติวรกุล, 2553) และกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง 
คือ การสร้างแบรนด ์3 มิติ (3i Model of Brand Development) ซ่ึงเป็นกลยทุธ์การสร้างแบรนด์ ท่ีมุ่งเนน้
ในเร่ืองของจิตใจของผูบ้ริโภค (Philip Kotler, 2011) โดยการการสร้างแบรนด์ 3 มิติ ประกอบดว้ย 1) 
การสร้างเอกลกัษณ์ (Brand Identity) มุ่งเนน้การสร้างจุดยนืในความคิดของผูบ้ริโภค โดยการให้เหตุผล
ว่าตราสินคา้นั้นๆ ดีอย่างไร หรือแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนอย่างไร 2) การสร้างภาพลกัษณ์ (Brand 
Image) มุ่งเนน้การสร้างประสบการณ์ใหแ้กผู้บ้ริโภคทั้ง รูป รส กล่ิน เสียง และการสัมผสั เพื่อให้ลูกคา้
เกิดการรับรู้ เช่น การใช้โลโก ้การใชเ้สียง เป็นตน้ และ 3) การสร้างความซ่ือสัตย ์(Brand Integrity) 
มุ่งเน้นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัตราสินคา้ โดยการสร้างแบรนด์ 3 มิติส่งผลต่อการติดสินใจซ้ือ 
หรือการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ (ธนาทิพย ์ตุลยาทร และนิตนา ฐานิตธนกร, 2556) 
 ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงอิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (eWOM Marketing) และการสร้างแบรนด์ 3 มิติ (3i Model of Brand Development) ท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ผลิตและตัวแทนจ าหน่าย
รถจกัรยานยนต์ รวมถึงผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
เหมาะสม เพื่อสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแทจ้ริงและเพิ่มยอดขายไดต่้อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (eWOM Marketing) และปัจจยัด้านการสร้างแบรนด์ 3 มิติ (3i Model of Brand 
Development) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชากรให้เขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
กรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดของการวจิยั (Conceptual Framework) 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษางานวจิยัเร่ือง อิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM 
Marketing) และปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3 มิติ (3i Model of Brand Development) ท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของประชากรให้เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกขอ้มูลใน
แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเจา้ของรถจกัรยานยนตส่์วนบุคคลหรือผู ้
ท่ีใชร้ถจกัรยานตเ์ป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์และอาศยัอยูใ่นจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ ทั้งชายและหญิง ท่ีเป็นเจา้ของรถจกัรยานยนตห์รือผูท่ี้ใชร้ถจกัรยานต์
เป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์และอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์  

- การส่ือสารปากต่อปากผา่นทางเวบ็ไซต ์       

- การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางอีเมล 

- การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางวดีิโอออนไลน ์
 

- การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางเครือข่ายสงัคม 

การสร้างแบรนด์ 3  

 - การสร้างภาพลกัษณ์ 
 - การสร้างเอกลกัษณ์ 

- การสร้างความซ่ือสตัย ์

การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) ก าหนดโดยการทดสอบแบบสอบถามกบัตวัอย่าง จ  านวน 40 ชุด และ
ค านวณหาค่า Partial R2 เพื่อน าไปประมาณค่าขนาดตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป G*Power 3.1.7 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen (1997) จากการประมาณค่าตวัอยา่งโดยมีค่าขนาดอิทธิพล 
(Effect Size) เท่ากบั 0.0657572 ค านวณจากค่าตวัอยา่ง 40 ชุด ความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือนใน
การทดสอบประเภทหน่ึง (α) เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 7 อ านาจการทดสอบ (1-ß) 
เท่ากบั 0.95 (Cohen, 1962) จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 340 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจาก
ตวัอยา่งเพิ่มรวมทั้งส้ินเป็น 400 ตวัอยา่ง เพื่อความเหมาะสมในการสุ่มตวัอยา่ง 

 
วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมี 

3 ขั้นตอนคือ 1) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยวิธีการจบัฉลาก เพื่อเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งตาม 
50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ใหเ้หลือเพียง 5 เขตการปกครอง 2) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
โควตา เพื่อก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง 80 ตวัอย่างใน 5 เขตการปกครอง และ 3) เลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเจ้าของรถจกัรยานยนต์หรือผูท่ี้ใช้
รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางหรือเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ ซ่ึงอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended 

Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนเอง แลว้น าไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดย
ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน จากนั้นจ าน าไปทดสอบความเท่ียง (Reliability) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 ชุด ซ่ึง
มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.822 ซ่ึงอยู่ในระดบัสูง และกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
400 ชุด มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.776 ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงผลของค่าสัมประสิทธ์ิ
ของครอนบาค ของแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความเท่ียงตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978) สามารถ
น ามาใชใ้นงานวจิยัได ้
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ตารางที ่2 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 

ปัจจยั 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

ข้อ 
กลุ่มทดลอง 
(n = 40) 

ข้อ 
กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 400) 

1. การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางเวบ็ไซต ์       4      .758       4 .749 
2. การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางอีเมล      4      .839      4 .818 
3. การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางวดีิโอ        5      .910 5 .812 
4. การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 
4                           .690 4 .677 

5. การสร้างเอกลกัษณ์ 4             .884 4 .794 
6. การสร้างภาพลกัษณ์ 4             .936 4 .799 
7. การสร้างความซ่ือสตัย ์ 4      .767 4 .786 
8. การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5            .789 4 .777 

ค่าความเช่ือมัน่รวม 34       .822 34 .776 

 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์เบือ้งต้น 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี อาชีพส่วนใหญ่คือพนักงาน ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และ
พฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สืบคน้ขอ้มูล
แบบปากต่อปากผ่านทางเว็บไซต์ ยี่ห้อรถท่ีผูต้อบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด คือ ยี่ห้อฮอนด้า ราคา
ระหว่าง 50,001-100,000 บาท โดยเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ คือ ราคาท่ี
เหมาะสม  
 ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปาก
ผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM Marketing) และปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3มิติ (3i Model of Brand 
Development) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชากรใหเ้ขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) มีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4: การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์อง
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั 
การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชาชรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 0.174 0.801 - 4.593 .000 - - 
การส่ือสารแบบปากต่อปากทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ 

       

- ทางเวบ็ไซต ์ 0.045 0.081 0.083 1.790 0.074 0.617 1.621 
- ทางอีเมล 0.040 -0.009 -0.010 -0.217 0.828 0.632 1.584 
- ทางวดีิโอออนไลน ์ 0.049 0.176 0.184 3.607 0.000* 0.508 1.970 
- ทางเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 0.048 0.015 0.015 0.317 0.751 0.590 1.696 
การสร้างแบรนด์ 3 มติ ิ        
- การสร้างเอกลกัษณ์ 0.044 0.138 0.154 3.156 0.002* 0.552 1.810 
- การสร้างภาพลกัษณ์ 0.044 0.225 0.278 5.791 0.000* 0.573 1.744 
- การสร้างความซ่ือสตัย ์ 0.045 0.178 0.193 3.941 0.000* 0.547 1.828 

R2 = 0.484, AR2 = .474, F=52.463, *p<0.05 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่ือสาร
แบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิดีโอออนไลน์ ปัจจยัการสร้างแบรนด์ 3 มิติ ด้านการสร้าง
เอกลกัษณ์  ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ และดา้นการสร้างความซ่ือสัตย ์โดยร่วมกนัท านายการตดัสินใจ
เลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 48.4 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการ
ส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางอินเทอร์เน็ต ทางอีเมล และทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

เ ม่ือพิจารณาน ้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนตข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3 มิติดา้นการ
สร้างภาพลักษณ์ (ß = .278) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการสร้างความซ่ือสัตย ์(ß = .193) การส่ือสารแบบปากต่อ
ปากทางวิดีโอ (ß = .184) และดา้นการสร้างเอกลกัษณ์ (ß = .154) ตามล าดบั และจากการตรวจสอบ 
Multicollinearity โดยใชค้่า Variance Inflation Factor (VIF) เป็นค่าท่ีบอกวา่ตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์
กนั ซ่ึงค่า VIF ท่ีมีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงจากตาราง 4.18 พบว่า ค่า 
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Variance Inflation Factor (VIF) ของตวัแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.584 – 1.970 ซ่ึงค่าไม่เกิน 5.0 แสดงวา่ 
ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัแต่ไม่มีนยัส าคญั (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013: 590)  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM 
Marketing) และปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3 มิติ (3i Model of Brand Development) ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์องประชากรใหเ้ขตกรุงเทพมหานคร ไดน้ าผลสรุปมาเช่ือมโยงกบัแนวคิด 
ทฤษฎี และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเพื่ออธิบายสมมติฐานและวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) ทางผา่นเวบ็ไซต ์ทาง
อีเมล และทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองการส่ือสารปากต่อปากทาง
เวบ็ไซตส่์วนใหญ่ท าโดยเจา้ของผลิตภณัฑ ์ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์  ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ
จันทรรัตน์ เนาสราญ และศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองการส่ือปากต่อปากทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค ซ่ึงพบวา่ การส่ือสารปากต่อปาก
ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ทางวดีิโอ และทางเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางค์
ของผูบ้ริโภค  

ปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3 มิติ (3i Model of Brand Development) ดา้นการสร้างเอกลกัษณ์ 
ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ และดา้นการสร้างความซ่ือสัตย ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์อง
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการ
ออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากรถจกัรยานยนต์ยี่ห้ออ่ืน นอกจากน้ี 
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของรถจกัรยานยนต์ เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์รวมทั้งการท่ีผูป้ระกอบการมีความซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และ
แสดงความรับผิดชอบหากรถจกัรยานยนต์ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือไปมีขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
ส่งผลให้ตราสินค้ามีความน่าเ ช่ือถือ ซ่ึง เป็นส่ิงผู ้บริโภคให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนาทิพย ์ตุลยาทร และนิตนา ฐานิตธนกร ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัการสร้างแบรนด์ (3i Model) ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บนโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ 3 มิติ  ด้านการสร้าง
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ภาพลกัษณ์ และดา้นการสร้างความน่าเช่ือถือส่งผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บนโทรศพัทส์มาร์ทโฟ
นของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้งานธุรกจิ  

การสร้างแบรนด ์3 มิติ ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตข์อง
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ของ
สินคา้เป็นอย่างยิ่ง เช่น การสร้างภาพลกัษณ์ผูบ้ริโภคเห็นว่ารถจกัรยานยนต์ยี่ห้อนั้นๆ มีกระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน หรือการท่ีบริษทัผูผ้ลิตไดก้ารรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เป็นตน้ 

การสร้างแบรนด์ 3 มิติ ดา้นการสร้างความซ่ือสัตย ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรท าใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
ของรถจกัรยานยนต ์และมัน่ใจวา่หากเกิดความผดิปกติใดๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต บริษทัผูผ้ลิตจะ
รับผิดชอบต่อความบกพร่องนั้ นๆ รวมไปถึงการท่ีตัวแทนจ าหน่ายสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับ
รถจักรยานยนต์ท่ี เป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง นอกจากน้ี การแสดงให้เห็นว่าบริษัทผู ้ผลิต
รถจกัรยานยนตใ์หค้วามส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่นการท ากิจกรรมหรือให้เงินทุนสนบัสนุน
เพื่อการท ากิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทั้ งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีผู ้ประกอบการควรค านึงถึงและให้
ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ 

การสร้างแบรนด์ 3 มิติ ดา้นการสร้างเอกลษัณ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญัเช่นกนัไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบรูปลักษณ์ภาพนอกท่ีมีความโดดเด่น แตกต่างจากจักรยานยนต์ยี่ห้ออ่ืน หรือการท่ี
รถจกัรยานยนต์มีความคงทน มีสมรรถนะดีสามารถท าความเร็วสูงสุดได้ดีกว่ายี่ห้ออ่ืน และการท่ี
เคร่ืองยนตป์ระหยดัน ้ามนัก็เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึง 

การส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางวิดีโอออนไลน์ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้
ความส าคญัอยา่งมากเช่นกนั เพราะในยคุท่ีการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นท่ีนิยมจึงเป็นโอกาส
อนัดีของผูป้ระกอบการท่ีจะใช้ส่ือเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ เช่นการท าวิดีโอออนไลน์เพื่อให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัรถจกัรยานยนต ์การสาธิตการใชง้าน แลว้แบ่งปันไวใ้นเวบ็ไซต ์เช่น ยทููป หรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้าย และยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย  
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของขอ้มูลแบบ
ปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูลต่อผูบ้ริโภค ซ่ึง
จะท าใหก้ารส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรมีการศึกษาในปัจจยั
อ่ืนๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ช่องทางการท ากิจกรรมส่งเสริม
การขาย การใช้ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ การใชแ้อพพลิเคชัน่ ในเชิงลึกในทุกปัจจยั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อทั้งผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการ และควรศึกษาในเร่ืองการใช้ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชัน่ ในการ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการใชบ้ริการหลงัการขายต่างๆ 
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ศูนย�บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
110/1 -4 ถนนประชาชื่น หลักสั� กรุงเทพฯ 10210

การประชุมวิชาการ
การบริหารและการจัดการ ครั�งที่ 10

“การบริหารจัดการเพ�่อการปฏิรูป”DP
U



สารจากอธิการบด ี
 
  ในนามของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ผมรู้สึกยินดีและเป็น
เกียรติท่ีได้มีโอกาสต้อนรับ ทุกท่านสู่ การประชุมวิชาการการบริหารและการ
จดัการคร้ังท่ี 10 (วนัท่ี 27 มีนาคม 2558) “การบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูป” 
 การประชุมวชิาการเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึนมาติดต่อกนัเป็นปีท่ี 
10 ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความมุ่งมัน่ของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์จะเปิดโอกาส
ให้ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งในวงการวิชาการ ผูท่ี้อยูใ่นภาคปฏิบติั และผูท่ี้สนใจ ไดมี้โอกาส
มารับฟัง แลกเปล่ียนความเห็น และเป็นเวทีในการเรียนรู้ร่วมกนั 
 การปฏิรูป  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554  หมายถึง   การปรับปรุงให้สมควร ซ่ึงสามารถขยายความไดห้ลากหลายตาม
หัวขอ้ในการปฏิรูป ส าหรับการจดังานในวนัน้ี  มหาวิทยาลยัไดเ้ลือก “การบริหาร
จดัการเพื่อการปฏิรูป”  เพราะตระหนกัถึงสถานการณ์ปัจจุบนัวา่  ขณะน้ีประเทศ
ไทยอยูใ่นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปท่ีส าคญัทั้งในดา้นสงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 

แรงกดดนัท่ีท าให้เราตอ้งให้ความส าคญัต่อการปฏิรูปอยา่งจริงจงั  มีทั้ ง
แรงกดดันภายในไม่ว่าจะเป็นความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ  การขาดโอกาส  
คุณภาพการศึกษา  วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป  ปัญหาคอร์รัปชั่น   ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และแรงกดดันจากภายนอก  จากการเป็น                
ส่วนหน่ึงของประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน   การแข่งขนัทางเศรษฐกิจกบั
ประเทศต่างๆ การหลอมรวมกนัของส่ือในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 

บทเรียนเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีประสบความส าเร็จบอกเราว่าส่ีปัจจยัซ่ึงมี
ความส าคัญต่อการปฏิรูป   ได้แก่  คน เงิน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น  และการ
บริหารจัดการ  แต่หากจะเจาะลึกลงไปในปัจจัยทั้ งส่ีด้านน้ี  “คน”  และ “การ
จัดการ”  ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนให้การปฏิรูปเดินหน้าไปได้จน
ประสบความส าเร็จ 
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  ส าหรับประเทศไทย  ค าถามก็คือ  เรามีความพร้อมในปัจจยัทั้งส่ีดา้นมาก
นอ้ยแค่ไหน  ท าอยา่งไรเราถึงจะประสบความส าเร็จในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อ
จุดประเด็นในการตอบค าถามทั้ งสองข้อน้ี   มหาวิทยาลัยฯ   ได้เชิญวิทยากร
ผูท้รงคุณวุฒิด้านการบริหารจดัการเพ่ือการปฏิรูปมาถ่ายทอดประสบการณ์และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น   

ผมขอขอบคุณ ดร.โชค บูลกลุ  กรุณาใหเ้กียรติมาเป็นองคป์าฐก   
ผมขอขอบคุณวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุสามท่าน  คือ   
   1. คุณณฏัฐา โกมลวาทิน 
   2. ดร.ไกรยส ภทัราวาท 
   3. คุณทนง โชติสรยทุธ์ 
ท่ีใหเ้กียรติมาร่วมการเสวนา 
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ผมขอเปิด การประชุมวิชาการ
การบริหารและการจดัการ คร้ังท่ี 10 การบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูป 
 ขออวยพรใหก้ารประชุมบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวทุ้กประการ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ) 
       อธิการบดีมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวชิำกำร  กำรบริหำรจัดกำร  คร้ังที ่10      

เร่ือง “กำรบริหำรจัดกำรเพือ่กำรปฏิรูป” 
วนัศุกร์ที ่ 27  มีนำคม  2558 

ณ  ห้องประชุม  ดร.ไสว  สุทธิพทิกัษ์  อำคำร 6 ช้ัน 7  มหำวทิยำลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
-------------------------------------------------- 

 

    08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียน 
 

09.00 – 09.15 น.         พธีิเปิด   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ   
     อธิกำรบด ี มหำวทิยำลยัธุรกิจบัณฑิตย์     
 

09.15 – 09.30 น. กล่ำวต้อนรับ   โดย  ผู้แทนเครือข่ำยวจัิยประชำช่ืน 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ ์ จักรกรณ์ 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวจัิยและพฒันำ  มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 

09.30 – 10.30 น. ปำฐกถำพเิศษ    หัวข้อ  “กำรบริหำรจัดกำรเพือ่กำรปฏิรูป” 

   ดร.โชค  บูลกลุ   
  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวทิยำลยัมหิดล  
  และกรรมกำรผู้จัดกำร กลุ่มบริษัทฟำร์มโชคชัย  
 

10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
 

11.00 – 12.00 น.         อภิปรำย    “กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรปฏิรูป”      
                                     คุณณฏัฐำ  โกมลวำทิน   
  ผู้ประกำศข่ำว และบรรณำธิกำรข่ำวอำเซียนของสถำนีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส  

                                     ดร.ไกรยส  ภัทรำวำท  
  ผู้เช่ียวชำญนโยบำยเศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  และคุณภำพเยำวชน (สสค.)    

                                     คุณทนง  โชติสรยุทธ์   
  กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน     
 

 ผู้ด ำเนินรำยกำร 

    ดร.เกยีรติอนันต์  ล้วนแก้ว    
  ผู้ช่วยรองอธิกำรบดฝ่ีำยวจัิย  มหำวทิยำลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

12.00 – 13.00 น.         พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.         น าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
14.30 – 15.00 น.         รับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.00 น.         น าเสนอผลงานภาคบรรยาย  (ต่อ)  
16.00                           ปิดประชุมวิชาการ 
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ในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง 
 
 31 

2. การขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน : บทเรียนสู
ความสําเร็จของชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงบานคลองหัวชาง  33 

3. การจัดสวัสดิการชุมชนและความตองการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุข
ภาวะ ของเครือขายสัจจะวันละ 1 บาท จังหวัดสงขลา   34 

4. การใชตัวแบบ MILP กับการวางแผนการผลิตและกระจายสินคา 
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5. การตรวจสอบความผิดพลาดของซอฟตแวรที่ถูกออกแบบใน
ขั้นตอนกายภาพ โดยวิธีไบนารีลอจิสติกรีเกรชช่ัน  38 

6. การติดตาม สนับสนุน และประเมินผล : กรณีศึกษาการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลโครงการสงเสริมคุณภาพการเรียนรู เด็ก
ดอยโอกาสโดยทุนครูสอนดี  39 
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9. การบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคม(CSR) การสรางคุณคารวม
(CSV)และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  43 

10. การประเมินศักยภาพชีวมวลไมสับเพ่ือการผลิตไฟฟา กรณีศึกษา : 
โรงไฟฟาขนาดเล็กมาก บริษัท เวลลโคราช เอ็นเนอยี จํากัด จังหวัด 
บุรีรัมย  44 

11. การประยุกตหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  46 

12. การเปรียบเทียบความแมนยําการพยากรณสถานะการชําระหน้ีของ
ลูกหน้ี   โดยใชเทคนิคการถดถอยโลจิสติก นาอีฟเบย และตนไม
ตัดสินใจ                47 

13. การเปล่ียนแปลงความยืดหยุนของอุปสงคของสลากกินแบงรัฐบาล: 
กรณีศึกษา ผูซื้อที่เปนคนงานกอสรางในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อราคาขายสลากถูกควบคุมตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ   49 

14. การพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมแปร
รูปผลิตภัณฑไหมของจังหวัดชัยภูมิ  50 

15. การพัฒนาความเปนนานาชาติในสาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยวแนวทางสูสถาบันอุดมศึกษาไทย  53 

16. การพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะเฉพาะงานของนักบินพาณิชยใน
ประเทศไทย   54 

17. การพัฒนาเตาเผาถาน เครื่องบดและผสมถาน และเครื่องผลิตถาน
อัดแทง จากเปลือกมะพราวในชุมชน  56 

18. การพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพ่ือเสริมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน: สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  57 DP
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19. การพัฒนารายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา กับแนวคิดการมีสวนรวม  59 

20. การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขามชาติในประเทศ
ไทย:สุขภาพอนามัยในมิติดานอาชีวอนามัยเพ่ือตอบสนองการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป  2558  61 

21. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ 
องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  63 

22. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหาร สวนตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  64 

23. การยอมรับนวัตกรรมระบบการจัดกลุมสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
เรียนรู  65 

24. การวัดความเร็วองคกรที่สงผลตอการบรรลุวิสัยทัศนองคกร  67 
25. การวิเคราะหกระบวนการสันดาปภายในของไบโอดีเซลใน

เครื่องยนตดีเซลแบบคอนมอนเรล  68 
26. การวิเคราะหตัวแปรช้ีวัดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจโดยโมเดล

วิเคราะหการถดถอย โลจิสติกประยุกตและการปรับปรุง กรณีศึกษา
ผูปวยที่เขารับการรักษากับโรงพยาบาล หัวหิน  69 

27. การวิเคราะหทัศนคติการอยูกอนแตงงานของประชาชน : 
กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน  71 

28. การศึกษาเครื่องยนตที่ใชพลังงานลมอัดปลอยทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือผลิตไฟฟากระแสตรง  73 

29. การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อวัสดุ
กอสรางในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร  74 DP
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30. การศึกษาปญหาและขอจํากัดดานนโยบายและกฎหมาย เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุเพ่ือจําหนายโดยเกษตรกรรายยอย 
กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  76 

31. การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวิธีการทํางานของสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินที่
ไดมาจากการเลือกต้ังและการสรรหา : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลลาด
ใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  77 

32. การศึกษาและการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต (1950s-1987)  80 
33. การสรางความหมายและมูลคาของการเชาบูชาพระเครื่อง        

หลวงปูทวด  82 
34. การสื่อสารเพื่อจูงใจของผูนําและวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในบริษัท ลิลลี่ โทเบกา 
จํากัด  84 

35. การสื่อสารภายในองคการกับบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพ ในการทํางานของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1  86 

36. การอยูรวมกันฉันสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายฝรั่งเศส  88 

37. ความคาดหวังและความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองคการดวย
ระบบอินทราเน็ตของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ภาค
ขายและบริการนครหลวงที่ 1  89 

38. ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของเจาหนาที่ที่มี
ตอรานคาสวัสดิการทหารบก คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา    91 

39. ความเช่ือมั่น และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ความภักดีในกลุมลูกคา โดยศึกษาจากเครื่องประดับไขมุกใตของ
เมืองเปยไหในประเทศจีน  93 
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40. ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีศูนยบริการรถยนตโตโยตาในเขต
จังหวัดปทุมธานี   94 

41. ความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑล
สาย 4   95 

42. ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการบริโภคยานํ้าสมุนไพรจีนโหยง
เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี  97 

43. ความรู การรับรูบทบาท และการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของ
อาสาสมัครสาธารณสุข กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา  99 

44. ความสัมพันธระหวางการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  101 

45. ความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอ
องคการของ       พนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี 
และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  103 

46. ความสัมพันธระหวางความผันผวนของราคาน้ํามันกับอัตราเงินเฟอ 
ภายใตนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ  105 

47. ความสัมพันธระหวางปจจัยความจงรักภักดีตอองคกรกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) : ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 (น.1)  106 

48. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเท่ียวเชิงเกษตรเขาใหญพาโนรามา
ฟารมเห็ดจังหวัดนครราชสีมา  108 

49. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับคุณภาพ
การใหบริการลูกคา โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
  
110  
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50. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
ผูบริโภคของลูกคาโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  112 

51. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและความจงรักภักดีที่มีตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในฝายรถยนตหลวง 
สํานักพระราชวัง  114 

52. คุณภาพการใหบริการของบริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ 
จํากัด  116 

53. คุณภาพการใหบริการในเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  118 

54. คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของครู สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี  120 

55. งานเทศกาลเพื่อการทองเที่ยว: การประยุกตใชการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวมงาน เทศกาลกินเจ 
จังหวัดภูเก็ต  121 

56. ช่ือเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกหอพัก 
กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  123 

57. ชุมชนควนเนียงกับการจัดการทุนวัฒนธรรมสูการกระตุนเศรษฐกิจ
ชุมชน  124 

58. ชุมชนตลาดเกา 200 ปปราณบุรี เศรษฐกิจสรางสรรคจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ กรณีศึกษาโอกาสและความเปนไปไดในศักยภาพ
และการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  126 

59. ดัชนีการจําแนกการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลดาวเทียม SMMS  128 
60. ตัวช้ีวัดการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินใน

จังหวัดภูเก็ต  130 
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61. แนวทางการพัฒนาการตลาด ตลาดเกาะกลอย อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  เพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  131 

62. แนวทางการพัฒนาศูนยจักสาน  อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
เพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน                     134 

63. บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  136 

64. ปจจัยการสรางคุณคาของตราสินคา คุณภาพในการบริการ และ
เครือขายสังคมออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
กาแฟ: กรณีศึกษารานกาแฟแบรนดไทย แหงหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร  137 

65. ปจจัยดานสินคาในรูปแบบบูรณาการ ความเขาใจถึงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาวัสดุกอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม 
(Modern Trade) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  139 

66. ปจจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการเลือกเปนสมาชิกกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ ของพนักงานบริษัทเอกชน   141 

67. ปจจัยที่ไดรับดวงตาบริจาคในชวงหลังการใชนโยบายเชิงรุกของ
ศูนยดวงตา สภากาชาดไทย ตามความเห็นของผูปฏิบัติงาน  143 

68. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปรับปรุงรูปแบบดําเนินธุรกิจตัวแทน
จําหนายเครื่องถายเอกสาร  145 

69. ปจจัยที่มีผลตอความเปนไปไดของอุตสาหกรรมการขนสงทาง
อากาศภาคเหนือ  147 

70. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของบริษัท
เพาเวอรบาย จํากัดสาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร  149 
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71. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคขาวหอมมะลิในจังหวัด
นครสวรรค  150 

72. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  152 

73. ความสุขในการทํางานของพนักงาน: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูป  154 

74. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอล
ของผูบริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  156 

75. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ศุภาลัย ปารค ราชพฤกษ – เพชรเกษม ของผูบริโภค 
ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  158 

76. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทไอโฟน 6 ในเขตบางแค   160 

77. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในรายวิชาหลัก
สื่อสารการตลาด  162 

78. ผลของวิธีการหมักที่มีตอคุณภาพทางเคมีและการยอมรับปุยหมักใน
ระดับชุมชน  164 

79. พฤติกรรมการซื้อสินคาเครื่องประดับเทียมประเภทแฟช่ันของ
นักศึกษาระดับ     ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี  165 

80. ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีพึงประสงค: กรณีศึกษา กรมกําลังพล
ทหารบก  167 

81. ภาวะผูนําที่มีผลตอการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พ้ืนที่นครหลวงที่ 4  169 

82. รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสรางบานพักใน
ทองถ่ินแบบครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  171 
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83. วิธีการถายทอดวัฒนธรรมองคกรของพี่เล้ียงและคุณลักษณะ
พฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานใหมที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวในการ
ทํางาน  172 

84. ศักยภาพชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวตําบลประสาทสิทธิ์ 
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  173 

85. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหาร เคเอฟซี ที่
หางสรรพสินคาซีคอนบางแค  175 

86. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหาร เอ็มเค สุก้ี ที่
หางสรรพสินคาซีคอนบางแค  177 

87. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารเอ็ม เค สุก้ี ที่
หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาบางแค  179 

88. สวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการ
ทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศ
เกาหลีของนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  181 

89. อิทธิพลของการตลาดแบบปากตอปากผานทางอิเล็กทรอนิกส 
(eWOM Marketing) และปจจัยดานการสรางแบรนด 3มิติ            
(3i Model of Brand Development) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรใหเขตกรุงเทพมหานคร  183 
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กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบการของธุรกจิอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ 

Strategies to Maximize Competitive Advantages Affecting the Success of 
Higher Performance of the Frozen Food Industries 

 
ทรายขาว เสาแก่น 
กณุฑล ีอนนัตะคู 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือ  1)  ศึกษาระดับความส า เ ร็จในการ
ประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจยัองคก์รท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารแช่แขง็ 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัองคก์รท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์
การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยุทธ์การ
สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัและความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง 
จ านวน 172 แห่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงวิเคราะห์แนวคิด 
Balance Scorecardโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
การสร้างดชันีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ดว้ย t-test Anova 
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย Shceffe และ Chi-Square  

ซ่ึงผลการวจิยั พบวา่ (1) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกบักล
ยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 4 
ดา้น คือ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และ
มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.68 3.88 4.07 และ 
3.75 ตามล าดบั  (2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัองค์กรท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ดา้น
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รูปแบบธุรกิจกบักระบวนการภายใน ระยะเวลากบัลูกคา้ กระบวนการภายใน และ
การเรียนรู้และเติบโตขององคก์ร (3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยั
องคก์รท่ีส่งผลต่อ  กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั โดยปัจจยัองคก์ร
ท่ีมีความแตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระยะเวลา
การในการด าเนินธุรกิจ และ จ านวนพนักงาน และสุดท้าย (4) การศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัและความส าเร็จ
ในการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งพบว่า การประสบ
ความส าเร็จในการประกอบการของธุรกิจนั้ นข้ึนอยู่กับกลยุทธ์การสร้างความ
ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคญั : กลยทุธ์, การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั, อาหารแช่แขง็ 
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การขยายผลปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน : บทเรียนสู่ความส าเร็จของชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านคลองหัวช้าง 

Extension of Philosophy of Sufficiency Economy for  Community   : Lesson  
for  Success of The Sufficiency Economy Community Model in Ban Khlong 

Hua  Chang  Wihandaeng  District  Saraburi  Province 
 

สุเทพ  พนัประสิทธ์ิ 
  

บทคดัย่อ 
          การน าเสนอบทความน้ีเป็นการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดเ้รียบ

เรียงจากการถอดบทเรียนสู่ความส าเร็จของชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงบา้น

คลองหวัชา้ง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการทบทวนและ

ท าความเขา้ใจในประเด็นท่ีส าคญัในแง่ของบทเรียนสู่ความส าเร็จของชุมชนและ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 ประเด็น คือ  (1) ปัจจยัท่ีท าให้งานส าเร็จของ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน (2)ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงาน

วิสาหกิจชุมชน   (3)  ปัจจัยท่ีท าให้งานส าเร็จของผู ้ผลิตและกลุ่มการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง(4) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงาน

กลุ่มการเกษตร 

 
ค าส าคญั: เศรษฐกจิพอเพยีง , ชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง   
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การจดัสวสัดกิารชุมชนและความต้องการสวสัดกิารชุมชนเพือ่สุขภาวะ  
ของเครือข่ายสัจจะวนัละ 1 บาท จงัหวดัสงขลา 

The Community Welfare and Needs of Community Welfare for Well-Being 
of Songkhla One Baht Pledge Saving Network 

ขนิษฐา ทองเยน็ 
สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 

พงค์เทพ สุธีรวุฒ ิ
 
บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสวสัดิการชุมชนและความ
ตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อ       สุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะวนัละ 1 บาท จงัหวดั
สงขลา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประธานกองทุนสจัจะฯ จ านวน 28  คน  ใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้ นอย่างมีสัดส่วน เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และการระดมสมอง (Brainstorming) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประเภท
สวสัดิการท่ีกองทุนสัจจะฯทุกกองทุนจัดได้ มีดังน้ี  ด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ 
สวสัดิการรับขวญับุตร แม่คลอดนอนโรงพยาบาล และฌาปนกิจ สวัสดิการ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ไม่มีการด าเนินการ  ด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ 
สวสัดิการคนท างาน และด้านระบบบริการสาธารณสุข ไดแ้ก่ สวสัดิการเจ็บ ส่วน
ประเภทสวสัดิการของกลุ่มอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีท่ีกองทุนสัจจะตั้งอยู ่มีการจดัสวสัดิการ
บางประเภทเหมือนกองทุนสัจจะฯ แต่พบวา่ บางพ้ืนท่ีมีสวสัดิการหลากหลายซ่ึงไม่พบ
ในกองทุนสจัจะฯ ไดแ้ก่ สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าและแหล่งน ้ าธรรมชาติ ผูน้ าท าดี 
ฯลฯ 2) การด าเนินการจดัสวสัดิการ มี 2 ลกัษณะ คือ จดัสวสัดิการดว้ยกองทุนสจัจะ
ฯเองโดยจ่ายเป็นเงิน และจดัสวสัดิการร่วมกบัภาคีเครือข่ายในรูปกิจกรรม การยก
ยอ่ง ฯลฯ 3) ความตอ้งการสวสัดิการเพ่ือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ ด้านปัจเจก
บุคคล  ได้แก่ อาหารบ ารุงครรภ์มารดา ปลูกต้นไม้รับขวัญบุตร ฯลฯ ด้าน
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ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ไดแ้ก่ อนุรักษฟ้ื์นฟูป่าชุมชนและแหล่งน ้ าธรรมชาติ ฯลฯ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ พฒันาอาชีพ   การศึกษาพิเศษ ผูน้ าท าดี ฯลฯ     
ด้านระบบบริการสาธารณสุข ไดแ้ก่ ธนาคารเลือดและเคร่ืองมือแพทย ์ฯลฯ การ
ด าเนินการจัดสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิมมีลกัษณะเป็นการจัดกิจกรรมพฒันาปัจจัย
ก าหนดสุขภาวะร่วมกบัภาคีเครือข่าย มากกวา่การจ่ายเป็นเงิน เครือข่ายสัจจะฯ จึง
ควรทบทวนระเบียบการจัดสวสัดิการ โดยให้สมาชิกร่วมก าหนดและพัฒนา
สวสัดิการท่ีไม่ไดใ้ชเ้งินเป็นหลกั แต่ใชทุ้นของเครือข่ายฯ ร่วมกบัทุนของชุมชนใน
การจดักิจกรรมพฒันาสวสัดิการ  
ค าส าคญั: สุขภาวะ  ปัจจยัก าหนดสุขภาวะ  สวสัดิการ 
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การใช้ตวัแบบ MILP กบัการวางแผนการผลติและกระจายสินค้า 

ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารทีเ่น่าเสียง่าย 

Integrated Production-Distribution Planning  in Perishable Agro-Food 

Supply Chains  By Mixed Integer Linear Programming  

 

ปิยะวทิย์  ทพิรส 

 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีเป็นบทความวชิาการจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการ

ใชต้วัแบบคณิตศาสตร์เชิงเสน้ตรงจ านวนเต็มผสมและฮิวริสติก อลักอริธึม  โดยตวั

แบบเชิงคณิตศาสตร์ดงักล่าวมีประโยชน์ในการเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและ

กระจายสินคา้เกษตรและอาหารเน่าเสียง่ายในระบบห่วงโซ่อุปทานซ่ึงเป็นระบบท่ีมี

ความยุ่งยาก  ขอ้มูลปัญหาขนาดใหญ่ และมีความซบัซอ้น เน่ืองจากระบบห่วงโซ่

อุปทานสินคา้เกษตรและอาหารมีความยาวในแต่ละกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้น ้ า

จนถึงปลายน ้ า  ดงันั้นหลายฝ่ายควรตอ้งประสานความร่วมมือกนัวางแผนการผลิต

และการกระจายสินคา้ไปพร้อมกนั ปัจจุบนัตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์มีบทบาทอยา่ง

มากในการวางแผนธุรกิจโดยสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจช่วยแกปั้ญหา

ต่างๆภายในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งน้ีค่อนขา้งเห็นชดัในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม ซ่ึงตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายคือโปรแกรมเชิง

เสน้ตรงจ านวนเตม็ผสมและฮิวริสติก อลักอลิธึม เน่ืองจากตวัแบบดงักล่าวสามารถ

หาค่าหรือจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับลดตน้ทุนด าเนินการรวม ส่งผลให้บริษทัมี

โอกาสไดรั้บผลก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน  อีกทั้งยงัท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

สินคา้และความปลอดภยัของสินคา้มากข้ึนดว้ย 
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ค าส าคัญ :    การเช่ือมโยงการวางแผนการผลิตและกระจายสินคา้  โซ่อุปทาน

อาหาร-เกษตรท่ีเน่าเสียง่าย  โปรแกรมเชิงเส้นตรงจ านวนเต็มผสม   ฮิวริสติก

อลักอริธึม   ตน้ทุนด าเนินการรวม 
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การตรวจสอบความผดิพลาดของซอฟต์แวร์ทีถู่กออกแบบในขั้นตอนกายภาพ 
โดยวธีิไบนารีลอจสิตกิรีเกรชช่ัน 

Software defect prediction of physical software design By Using 
Binary Logistic regression 

อานนท์ อมรจรัสแสง  

สมชาย ปราการเจริญ  

บทคดัย่อ 
 งานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือหาความน่าเ ช่ือ ถือ (Reliability)ของ  
Software โดยท าการ software defect prediction เพ่ือให้ทราบวา่  Software ตวัน้ี 
หากประมวลผลออกมาจะเป็นอย่างไร สามารถลดเวลาให้การพฒันาระบบไดห้าก
ไดท้ราบถึงความน่าจะเป็นของการท างานของ software งานวิจยัน้ีไดใ้ช ้data sets 
ของ  NASA PROMISE Software Engineering Repository data set  ซ่ึงน ามาใชใ้น
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เพ่ือการท า software defect prediction เป็นการตรวจสอบ 
Software วา่มีผลการประมวลวา่ความน่าจะเป็น  True หรือ false  โดยใชโ้ปรแกรม
การวเิคราะห์ทางสถิติ   SPSS  โดยเลือกใช ้เทคนิค Binary Logistic regression  แลว้
สร้างสมาการเพ่ือพยากรณ์ความน่าจะเป็นของ ซ่ึงการทดสอบโดยใชโ้ปรแกรม
วเิคราะห์ทางสถิติ ดว้ยเทคนิค Binary Logistic regression มีค่าความถูกตอ้งอยูท่ี่ 70 
% และผูว้จิยัไดท้ดลองกบั  Data set  จ านวน  100 ชุด มีค่าความถูกตอ้ง   75 % จาก
ผลการทดสอบระบบพบว่า สามารถพยากรณ์ software defect prediction อยู่ใน
ระดบัพอใช ้

ค าส าคญั : ความน่าเช่ือถือ ไบนารีลอจิสติกรีเกรชชัน่ พยากรณ์ 
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การตดิตาม สนบัสนุน และประเมนิผล 
: กรณศึีกษาการตดิตาม สนบัสนุนและประเมนิผลโครงการส่งเสริมคุณภาพการ

เรียนรู้ 
เดก็ด้อยโอกาสโดยทุนครูสอนด ี

The Follow-up, Support and  Evaluation 
: Case Study of Following, Supporting and Evaluating to Promote 

Learning Quality  for   Disadvantaged Children by Good Teacher Fund 
 

พณิสุดา  สิริธรังศรี 
 
บทคดัย่อ 
 การติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการติดตาม สนับสนุนและ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาสโดยทุนครูสอนดี 
เป็นกรณีศึกษาท่ีส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเด็กและเยาวชน 
(สสค) ให้ทุนครูท่ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นครูสอนดี จ านวน ๕๒๙ คน เพื่อพฒันา
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นทกัษะชีวติ และดา้นทกัษะอาชีพ โดยก าหนดให้มี
การติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ ตั้ งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  วธีิการติดตามฯ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการติดตามฯ ไดแ้ก่ แบบติดตามและประเมินผลแบบมาตรประมาณค่า การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การนิเทศ สนทนากลุ่ม และการจดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ผลการติดตามฯ พบวา่ ครูสอนดีทุกคนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของผูเ้รียนเป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการท่ีก าหนดไว ้ 
ค าส าคญั: การติดตาม การประเมินผล  การสนบัสนุน 
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การบริหารกจิการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลกัธรรมาภิบาล 

ADMINISTRATION OF TANYABURI MUNICIPALITY ACCORDING 

TO GOOD GOVERNANCE 

พลลภตัม์ อาษา 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลกัธรร

มาภิบาลในการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคคื์อ 1)เพ่ือวิเคราะห์การบริหารกิจการของ

เทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาล 2)เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคการบริหาร

กิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาลและ 3)เพื่อเสนอแนวทางการ

บริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาลในการพฒันาการ การ

บริหารกิจการของเทศบาลต าบลธญับุรีตามหลกัธรรมาภิบาล ศึกษาวจิยัตามระเบียบ

วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative research ) โดยการเก็บขอ้มูลจากเอกสาร การ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ผูมี้ส่วนร่วมและผูมี้ส่วนได้

เสียในเทศบาลธญับุรีจ านวน 12 คน ตามหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นหลกันิธิธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัการมีส่วน

ร่วม 

ผลของการวจิยัพบวา่ 

 1)เทศบาลต าบลธญับุรีมีการบริหารงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โดยได้

ปฏิบติัตามแนวทางหลกัพ้ืนฐาน 6 ดา้น คือดา้นหลกันิธิธรรม, ดา้นหลกัคุณธรรม, 

ด้านหลกัการมีส่วนร่วมโดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการบริการประชาชน การให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดผล

สมัฤทธ์ิของงานหรือโครงการต่างๆ 
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 2)ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงาน พบวา่ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่อเทศบาลบางโครงการหรือบางกิจกรรมยงัไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าท่ีควร เน่ืองมาจากประชาชนยงัมีขอ้ขดัแยง้กนัระหวา่งกลุ่มระหวา่งกลุ่มจึงท าให้

การด าเนินงานต่างๆไม่รวดเร็วเท่าท่ีควรและในส่วนของเจา้หน้าท่ีและพนักงาน

เทศบาลยงัขาดความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั  

 3)แนวทางการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธัญบุรีตามหลกัธรรมาภิ

บาลมีดงัน้ี ดา้นภายในองคก์รหลกัคุณธรรมนั้นตอ้งปลูกฝังจิตส านึก เม่ือมีจิตส านึก 

มีคุณธรรมและความดีงามก็จะตามมาและส่วนท่ีส าคญัก็คือการบริการประชาชน 

น าดา้นศีลธรรมและจรรยาบรรณมาบริหารควบคู่กนัไป การน าศีลธรรมเขา้มาใชใ้น

ชีวติประจ าวนัการปฏิบติังาน ส่วนภายนอกองคก์รนั้นหลกัคุณธรรมนั้นจะใชใ้นการ

ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาต่างๆให้กบัประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและอยู่ดี

กินดี หลกันิติธรรมนั้นตอ้งมีการให้ความรู้และอบรมดา้นกฎหมายเก่ียวกบัเทศบาล

ทั้งผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและประชาชนจึงจะท าให้มีความเขา้ใจตรงกนัและ

พฒันาควบคู่กนัได ้หลกัการมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมเพ่ือการก าหนดนโยบายหรือการแกไ้ขปัญหาจะไดต้รงตามความตอ้งการของ

ประชาชน 

ค าส าคญั : เทศบาล ธรรมาภิบาล 
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การบริหารจดัการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ต าบลสันทรายน้อย 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

EDUCATION ADMNISTRATION MANAGEMENT OF THE MONK’S 
COMMITTEE IN SANSAINOI SUBDISTRICT SANSAI DISTRICT 

CHIANG MAI PROVINCE 
 

พระสานิต ปู่ลู 
 

บทคดัย่อ   
การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการดา้นการศึกษาของคณะสงฆ์ ต าบลสัน

ทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูท่ี้ให้ขอ้มูลหลกัใน
การศึกษา คือ คณะสงฆ์ และครูพระ ในเขตต าบลสันทรายนอ้ย รวมทั้งส้ิน 16 รูป 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก  ดว้ยการสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง โดยวธีิการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การบริหารจดัการดา้นการศึกษาของคณะสงฆ์ ของคณะสงฆ์ในเขต าบลสันทราย
น้อย  มีทั้ งส้ิน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ด้านการพฒันา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดระบบ
การศึกษา ด้านการสร้างความเข็มแข็งของสถานศึกษา และด้านการบริหาร
งบประมาณ โดยขอ้เสนอแนะในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ควรศึกษาแนวทางการจดั
การศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาของคณะสงฆต์ าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป 
 
ค าส าคญั: การบริหารจดัการ การศึกษา คณะสงฆ ์
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การบูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคม(CSR) การสร้างคุณค่าร่วม(CSV)และ

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Integrating Corporate Social Responsibility (CSR) , Creating Shared Value 

(CSV) and the philosophy of Sufficiency Economy  

สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์ 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอแนวคิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)การสร้าง

คุณค่าร่วม (CSV) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสนอการพฒันาเร่ิมจาก

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  สู่CSR-in-process เป็น Strategic CSR  หรือ

พฒันาต่อมาเรียกวา่การสร้างคุณค่าร่วม (CSV)  นอกจากน้ียงักล่าวถึงการบูรณาการ 

CSR และ CSV กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความสอดคล้องกัน ใน

ส่วนทา้ยของบทความจะเป็นการน าเสนอกรณีศึกษาองค์การภาคธุรกิจท่ีประสบ

ความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างคุณค่าร่วม 

(CSV)  อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนืต่อไป 

ค าส าคญั : ความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR)  การสร้างคุณค่าร่วม(CSV)   เศรษฐกิจ

พอเพียง 
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การประเมนิศักยภาพชีวมวลไม้สับเพือ่การผลติไฟฟ้า 

กรณศึีกษา : โรงไฟฟ้าขนาดเลก็มาก บริษัท เวลล์โคราช เอน็เนอย ีจ ากดั จงัหวดั 
บุรีรัมย์ 

THE EVALUATION OF WOOD CHIPS SUPPLIES FOR ELECTRICITY 
GENERATION A CASE STUDY OF WELL KORAT VERY SMALL 

POWER PLANT ENERGY PRODUCTION IN BURIRUM PROVINCE 
ณัฐพรเทพ  จนัทร์คุณ    

สุชาต ิ นวกวงษ์    
สยาม อรุณศรีมรกต  

บทคดัย่อ 
 

การประเมินศกัยภาพชีวมวลไมส้ับในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา: โรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก บริษทัเวลลโ์คราชเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อท าการศึกษา
ศกัยภาพเชิงปริมาณวตัถุดิบชีวมวลประเภทไมส้บัซ่ึงท ามาจากไมย้คูาลิปตสัในพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงผูว้ิจัยได้ตั้งวตัถุประสงค์ของการศึกษา การวิจยัไว ้2 
ประเด็น คือ 1)เพ่ือศึกษาส ารวจแหล่งวตัถุดิบและปริมาณชีวมวลไมส้ับท่ีใชใ้นการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 2)เพ่ือวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพวตัถุดิบเช้ือเพลิงชีวมวลไม้
สบัในพ้ืนท่ีศึกษา การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งไมย้คูาลิปตสัแบบเฉพาะเจาะจงท าการส ารวจ
ในพ้ืนท่ีการศึกษาทั้งหมด 23 อ าเภอ จ านวน 115 แปลง แยกกลุ่มตามอายุไมยู้คา
ลิปตสัพบวา่ กลุ่มท่ี 1 ไมย้คูาลิปตสัอายกุารปลูก 2 ปีปริมาณไมส้บัจ านวน  6,283.70     
ตนั,กลุ่มท่ี 2 ไมย้คูาลิปตสัอายกุารปลูก 3 ปีปริมาณไมส้ับจ านวน  11,112.69  ตนั
,กลุ่มท่ี 3   ไมย้คูาลิปตสัอายกุารปลูก 5 ปี ปริมาณไมส้บัจ านวน  8,405.51   ตนั รวม
ปริมาณไมส้ับรวม  25,801.901   ตนั จากผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 1 
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าบริษทัเวลลโ์คราชเอ็นเนอร์ยี   จ ากดั เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก มีขนาดก าลงัการผลิต  9.0 เมกะวตัต ์ใชชี้วมวลไมส้ับเป็นวตัถุดิบในการผลิต
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กระแสไฟฟ้าจ านวน 91 ,250 ตัน/ปี  ไม้ยูคาลิปตัสกลุ่มอายุ 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี 
สามารถน ามาผลิตเป็นไมส้ับไดจ้ านวน 25,801.901     ตนั มีปริมาณวตัถุดิบร้อยละ 
28  สามารถน าวตัถุดิบไปใชใ้น  การผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พียง 103  วนั ซ่ึงมีความ
เส่ียงสูงดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบขดัแยง้กบัสมมุติฐานขอ้2   ผลการวิเคราะห์เชิง
พ้ืนท่ีค านวณหาระยะทางจุดรวบรวมวตัถุดิบโดยใช ้โปรแกรม Arc GIS Desktop 
version 9.3.1 พบวา่ในแต่ละอ าเภอ ระหวา่งจุดรับซ้ือไมย้คูาลิปตสั 23 จุดและแปลง
ปลูกไมย้คุาลิปตสั ทุกกลุ่มอาย ุมีจ านวน 115 แปลงรัศมีสูงสุดท่ี 25  กิโลเมตร กลุ่ม
อายุไมยู้คาลิปตสั 2 ปี จ านวน  46  แปลง กลุ่มอายุไมยู้คาลิปตสั 3 ปี จ านวน 46 
แปลง กลุ่มอายุไมย้คูาลิปตสั  5  ปี จ านวน 23 แปลง และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
พบว่ามีปริมาตรไมจ้ านวนทั้งส้ิน  25,801.901    ลูกบาศก์เมตร  การประเมิน
ศักยภาพ ความมั่นคงด้านวตัถุดิบจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณท าให้ทราบว่า
โรงไฟฟ้าชีวมวลไมส้บัมีความเส่ียงสูงมากดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ ตอ้งหาแหล่ง
วตัถุดิบเพ่ิมในจงัหวดัอ่ืน 
ค าส าคญั: ศกัยภาพ/ชีวมวล/ไมส้บั  
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การประยุกต์หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ ในโรงเรียนพระปริยตัธิรรม 

แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ 

USING  GOOD GOVERNANCE IN ADMINISTRATION LEARNING  
AND TEACHING MANAGEMENT IN PHRAPARIYATTIDHAMMA 

SCHOOLS 
MUEANG DISTRICT  CHIANG MAI PROVINCE 

 
พระมหานพินธ์ กาญจนาพศิาล 

บทคดัย่อ 

   ในการวิจยัคร้ัง ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลกัธรร

มาภิบาล ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่  โดยวิการด าเนินการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยใช้การวิจัยเ ชิง

ปริมาณ  (Quantitative Research)โดยใช้วิธีแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 

(structured interview) และการศึกษาจากเอกสาร (Documentary studyโดยมี

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียน

พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 6 โรงเรียน

โดยสุ่มอยา่งง่าย และแจกแบบสอบถามจ านวน 122 คน ผลการวิจยัพบวา่ หลกั

คุณธรรมมีระดบัค่าของการน าไปประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนพระปริยติัธรรมมากท่ีสุด  

และหลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 

หลกัความคุม้ค่า ตามล าดบั โดยขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้มี

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการก าหนดนโยบายการบริหารงาน และวางแผนในการน า

หลกัธรรมาภิบาลไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีระบบ 

ค าส าคญั: การประยกุต ์ธรรมาภิบาล โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
46

DP
U



 การเปรียบเทยีบความแม่นย าการพยากรณ์สถานะการช าระหนีข้องลูกหนี ้                
 โดยใช้เทคนิคการถดถอยโลจสิตกิ นาอฟีเบย์ และต้นไม้ตดัสินใจ 

The Accuracy Comparison of Prediction the Repayment of  Loan  
by Logistic Regression, Naïve Bayes and Decision Tree Techniques    

                                                                 
ชณัฐดาภรณ์ เยน็ประเสริฐ  

สมชาย ปราการเจริญ  
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นย  าการพยากรณ์
สถานะการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยใชเ้ทคนิคการถดถอยโลจิสติก เทคนิคเนอีฟเบย ์
และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ซ่ึงมีการคดัเลือกคุณลกัษณะของชุดขอ้มูล ดว้ยเทคนิค
อตัราขยาย (Information Gain) ส่วนเกณฑเ์ปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์
ใช้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าท่ี
ประมาณได้จากแบบจ าลอง ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจัย คือ ขอ้มูลประวติัสถานะการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ีจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2556  
จ านวน 392 ขอ้มูล ผลลพัธ์จากวิธีการพยากรณ์ความแม่นย  าของสถานะการช าระ
หน้ีของลูกคา้ พบว่า เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ มีความแม่นย  าเท่ากับ 89.80%  มี
ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ 10.20% รากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงั
สอง เท่ากบั 0.30 รองลงมาคือ เทคนิคการถดถอยโลจิสติก มีความแม่นย  า เท่ากบั 
89.80%  ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ เท่ากบั 10.20% รากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
คลาดเคล่ือนก าลงัสอง เท่ากบั 0.31 และเทคนิคนาอีฟเบย ์มีความแม่นย  า เท่ากบั  
88.78%  ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ เท่ากบั 11.22% รากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
คลาดเคล่ือนก าลงัสอง เท่ากบั 0.33 จากผลการทดลองกรณีศึกษา พบว่า เทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ และเทคนิคการถดถอยโลจิสติก มีค่าความแม่นย  า มีค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ และรากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสอง ใกลเ้คียงกนั 
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ในขณะท่ีเทคนิคนาอีฟเบย ์มีค่าความแม่นย  าต ่า มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ 
และรากท่ีสองของค่าเฉล่ียคลาดเคล่ือนก าลงัสองสูง 

ค าส าคญั : สถานะการช าระหน้ี  ถดถอยโลจิสติก นาอีฟเบย ์  ตน้ไมต้ดัสินใจ 
พยากรณ์ 
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การเปลีย่นแปลงความยดืหยุ่นของอุปสงค์ของสลากกนิแบ่งรัฐบาล: 
กรณศึีกษา ผู้ซื้อทีเ่ป็นคนงานก่อสร้างในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมือ่ราคา

ขายสลากถูกควบคุมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
The Demand Elasticity Changes of the Government Lottery:  

A Case Study of Construction Worker Buyers in Pasi Charoen District, 
Bangkok, When the Lottery Price is Under Control of The National Council 

for Peace and Order’s Policy   
 

พจิติร เอีย่มโสภณา 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความยืดหยุน่ของอุป

สงค์ 3 ชนิด ของสลากกินแบ่งรัฐบาล ในช่วงก่อน และหลงัการด าเนินนโยบาย
ควบคุมราคาสลากของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยใช้ผูซ้ื้อท่ีเป็นคนงาน
ก่อสร้างในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ค่า
สมับูรณ์ของค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต์่อราคาของกรณีก่อน และหลงัการควบคุม
ราคามีค่าใกลเ้คียงกนั จนอาจกล่าวไดว้า่ การควบคุมราคาท าใหอุ้ปสงคเ์ปล่ียนแปลง
ไปไดน้อ้ย ส่วนกรณีของค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต์่อรายได ้ พบวา่มีค่าเพ่ิมข้ึน 
อนัแสดงถึงสัดส่วนของผูมี้รายได้สูงท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือสลากท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ส าหรับค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคต์่อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทดสอบแลว้ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ทั้งกรณีก่อน และกรณีหลงัการควบคุมราคา  

 
ค าส าคญั : ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์ สลากกินแบ่งรัฐบาล  คนงานก่อสร้าง    

 

49

DP
U



การพฒันาการบริหารจดัการและการพฒันาผลติภณัฑ์ของกลุ่มแปรรูปผลติภณัฑ์
ไหมของจงัหวดัชัยภูม ิ

The Development of Management and Development of Silk Products by the 
Silk Cluster in Chaiyaphum Province 

 
ประภาศรี  ถนอมธรรม 

  
บทคทัย่อ 

การวจิยัเร่ือง  “การพฒันาการบริหารจดัการและการพฒันาผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหมของจงัหวดัชยัภูมิ” มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1.) เพ่ือให้เกิด
การพฒันาการบริหารจดัการโดยการสร้างองคค์วามรู้  รวมถึงการรวบรวมจดัระบบ
การบริหารจดัการของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ  2.) เพ่ือให้เกิด
การพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหมของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหมของจงัหวดั
ชยัภูมิ  ประชากรเป็น  สมาชิกของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ไหมของจังหวดัชัยภูมิ  
กลุ่มตวัอยา่งคือสมาชิกท่ีเขา้รับการอบรมและให้ค  าปรึกษาแนะน าทั้งหมดจ านวน 
21 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การประชุมกลุ่มยอ่ย แบบ
สมัภาษณ์  สถิติท่ีใชใ้นงานวจิยั คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า ผลจากการจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อหารูปแบบ
ของการพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ไหมของจังหวดัชัยภูมิและเพ่ือจัดการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่กลุ่ม
ตวัอย่าง  พบว่าได้รูปแบบของการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด 2 ส่วนคือ การ
พฒันาการบริหารจดัการและการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การพฒันาการบริหารจดัการ 
การพฒันาการบริหารจดัการของโครงการพฒันาการบริหารจดัการและ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวดัชัยภูมิ  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ  เพื่อการประชุมทบทวนการด าเนินงานของ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวดัชัยภูมิ  ด าเนินการประชุมเพ่ือวิเคราะห์  
SWOT Analysis  ของกลุ่มแปรรูป 
ผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ    เพื่อทราบแนวทางของการวางแผนในการการ
พฒันาการบริหารจดัการและการพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หม
ของจงัหวดัชยัภูมิ  

จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ  เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการเพื่อให้สอดคลอ้งและน ามาใชใ้นการพฒันาการบริหารจัดการของ
กลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของกลุ่ม 

จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือการถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกของกลุ่ม   
พร้อมทั้งการใหค้  าปรึกษาแนะน า  เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการ และสนบัสนุนการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆ  เช่น  การบริหารจดัการดา้นการผลิต การบริหารจดัการดา้น
การตลาด  การคิดตน้ทุน การจดบนัทึกรายการประจ าวนั การแยกหมวดตน้ทุนการ
ผลิต การคิดงบก าไรขาดทุนและงบดล  เป็นต้น โดยให้ค  าปรึกษาแนะน าตาม
พ้ืนฐานของปัญหาและตามความต้องการของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของ
จงัหวดัชยัภูมิ   

2.  การพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ    
จากการจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ  เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการการพฒันา
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ  เพ่ือให้ไดต้น้แบบของ
ผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั  เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภณัฑ์  ท่ีประดิษฐ์จากวสัดุและเศษผา้ไหม  จากการระดมก าลงัสมองของ
สมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑไ์หมของจงัหวดัชยัภูมิ  พบวา่ปัญหาใหม่ท่ีคน้พบคือ
กลุ่มลูกคา้วยัรุ่น หรือกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือนอ้ย  คือไม่สามารถซ้ือผา้ไหมและผา้ไหมชุด
ท่ีมีราคาแพงได ้  

สมาชิกในกลุ่มจึงตอ้งการผลิตสินคา้ท่ีสามารถใชว้สัดุเศษผา้ท่ีเหลือใชม้า
สร้างมูลค่าเพ่ิม  และสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มวยัรุ่น และ
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กลุ่มผูมี้ก าลงัซ้ือนอ้ยได ้ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างรายไดเ้สริมจากวสัดุท่ีเหลือใชไ้ดอี้ก
ดว้ย  ในท่ีประชุมจึงมีเสียงขา้งมากในการผลิตกระเป๋าใส่มือถือ  กระเป๋าสตางค ์ 
กระเป๋าใส่ทิชชู  และชา้ง  จากวสัดุเศษผา้ไหมเหลือใช ้  
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การพฒันาความเป็นนานาชาตใินสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
แนวทางสู่สถาบันอุดมศึกษาไทย 

Internationalization Development in Hospitality and Tourism Education: 
Guidelines to Thai Higher Education Institutes 

 
อศัวนิ แสงพกิลุ 

 
บทคดัย่อ  

แนวทางหน่ึงในการปรับตวัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลก
ในยคุโลกาภิวตัน์และการแข่งขนัเสรีดา้นการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การ
พฒันาความเป็นนานาชาติในสถาบนัอุดมศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดในดา้น
การพฒันาความเป็นนานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทยยงัไม่มีการน าเสนอใน
รายละเอียดท่ีชัดเจน ดังนั้ น บทความน้ีตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึงแนวทางการ
พฒันาความเป็นนานาชาติในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงแนวทางเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผูน้ าอุดมศึกษาในการพฒันาองคก์รไปสู่สถาบนัอุดมศึกษานานาชาติ ความรู้จาก
บทความ น้ีจะท าให้ เข้าใจ ถึงแนวทางการพัฒนาความเ ป็นนานาชาติใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยไดช้ดัเจนข้ึน  
 บทความน้ีไดน้ าเสนอองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาความ
เป็นนานาชาติของสถาบนัอุดมศึกษาไว ้4 ประการ คือ 1) ดา้นบุคลากร 2) นกัศึกษา 
3) หลกัสูตร และ 4) ความร่วมมือกบัต่างประเทศ โดยองคป์ระกอบทั้ง 4 ถือวา่เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส าคัญในการขบัเคล่ือนความเป็นนานาชาติ นอกจากนั้น ยงัได้
น าเสนอแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติเชิงกลยุทธ์โดยอาศยัทฤษฎี IPO 
System Theory (input-process-output) เป็นกรอบแนวคิดร่วมกบัองค์ประกอบ
พ้ืนฐานทั้ ง 4 เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาสถาบันไปสู่ความเป็นนานาชาติและ
สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้ 
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การพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย  
The Development of Functional Competency Indicators 

of Commercial Pilot in Thailand 
 

ก าพล ภิญโญกลุ 
สมยศ อวเกยีรต ิ

 
บทคดัย่อ 

การพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชยใ์นประเทศไทย 
เป็นการวจิยัเชิงบรรยาย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของ
นกับินพาณิชย ์โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายในการศึกษารวบรวมความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้ง
กนัของผูเ้ช่ียวชาญ ประชากรส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูเ้ช่ียวชาญการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจการบินพาณิชยป์ระกอบด้วย ผูบ้ริหารด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ สายนักบินพาณิชย์ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม  
ผูบ้ริหารดา้นการพฒันาและฝึกอบรมของสายการบินพาณิชย์ ผูบ้ริหารสถาบัน
ฝึกอบรมด้านการบินพาณิชย์ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมการบินพลเรือนสถาบัน
ฝึกอบรมการบินกองทพัอากาศ สถาบนัฝึกอบรมการบินเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาท่ี
เปิดหลกัสูตรนักบินพาณิชยต์รี ครูฝึกการบิน บุคลากรต าแหน่งนักบินอาวุโส 
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัรวมทั้งส้ิน จ านวน 12 ท่าน ซ่ึง
ผลการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชยใ์นประเทศ
ไทย พบวา่ ตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชย ์มี 4 ตวัช้ีวดั คือ ตวัช้ีวดั
ดา้นอุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะ มี 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ การรักษาวินัย การปฏิบติัตน 
มนุษยส์ัมพนัธ์ ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม การตรงต่อเวลา และความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต ตวัช้ีวดัท่ีสอง ดา้นความรู้ความสามารถ มี 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า 
การพฒันาตนเอง และทกัษะการส่ือสาร ตวัช้ีวดัท่ีสาม ดา้นพฤติกรรมการท างาน มี 
7 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบติังาน ความอุตสาหะ
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และความกระตือรือร้น การประสานงาน ความคิดริเร่ิม การตดัสินใจ และการ
วางแผน ตวัช้ีวดัสุดทา้ย ดา้นผลการปฏิบติังาน มี 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ปริมาณผลงาน 
คุณภาพของผลงาน ความทนัเวลา ความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร และผลสัมฤทธ์ิ
ของงานท่ีปฏิบติัได้ ซ่ึงจากผลการวิจยัในคร้ังน้ีไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยั
เพ่ือพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะงานของนกับินพาณิชยใ์นประเทศไทย 
 
ค าส าคญั  : ตวัช้ีวดัสมรรถนะ นกับินพาณิชย ์
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การพฒันาเตาเผาถ่าน เคร่ืองบดและผสมถ่าน และเคร่ืองผลติถ่านอดัแท่ง 
จากเปลอืกมะพร้าวในชุมชน 

Development of machines for production of charcoal-briquette  

from coconut coir in community 

 

ณัฐพล ใจส ารวม 
 
บทคดัย่อ 

การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและพฒันาเตาเผาถ่าน  เคร่ืองบด
และผสมถ่าน  และเคร่ืองอดัถ่านให้มีประสิทธิภาพ  เหมาะสม  ประหยดั  และ
ทนัสมยัต่อการใชง้านในยคุปัจจุบนั  ผลจากการศึกษาวจิยัพบวา่เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 
ชนิดตั้ง เผาไดถ่้านปริมาณมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเตาเผาชนิดอ่ืน เคร่ืองบดและผสม
ถ่านในเคร่ืองเดียวกนัช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนไดดี้กว่าเคร่ืองบดและเคร่ือง
ผสมถ่านแบบแยกเม่ือใชป้ริมาณถ่านหรือเวลาท่ีเท่ากนั  นอกจากน้ียงัพบว่าเคร่ือง
อดัถ่านแบบสกรูนั้นมีอตัราการอดัถ่านแท่ง  6 กิโลกรัม/นาที  ซ่ึงมากกวา่เคร่ืองอดั
ถ่านทัว่ไปท่ีมีอตัราการอดัถ่านแท่งเพียง  4  กิโลกรัม/นาที และสุดทา้ยถ่านท่ีไดจ้าก
เปลือกมะพร้าวมีเวลาติดไฟนานถึง 85 นาที  ซ่ึงนานกวา่ถ่านทัว่ไปท่ีมีเวลาการติด
ไฟเพียง  40 นาที และสามารถจุดติดไฟไดง่้ายเพียง 1 นาที โดยไม่มีประกายไฟปะทุ 
ท่ีส าคญัเถา้ถ่านและควนัท่ีเกิดจากถ่านอดัแท่งจะมีเวลาการติดควนัเพียง 1 นาที ซ่ึง
ช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความปลอดภยัต่อสุขภาพ  จากการวิจยัน้ีจึงสรุปไดว้า่การผลิต
ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวนั้ นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้น้ีแก่สังคมและชุมชนไดต้่อไปใน
อนาคต 

 
ค าส าคญั :   ถ่าน เปลือกมะพร้าว เตาเผาถ่าน เคร่ืองบดและผสมถ่าน เคร่ืองผลิตถ่าน

อดัแท่งจากเปลือกมะพร้าว 
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การพฒันาแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเพือ่เสริมประสิทธิภาพในการท างาน:  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
The Development of Structural Equation Modeling for Work Efficiency 

Enhancing:  
Office of The Ministry, Ministry of Social Development and Human Security. 

 
สุรศักดิ์ วงค์ษา 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภาวะผูน้ าต่อ 

ขวญัก าลงัใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ประสิทธิภาพในการท างาน 
และความส าเร็จขององค์กร 2) เพื่อพฒันาแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการท างาน ด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชก้ลุ่ม
ประชากรคือ ขา้ราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์การวิเคราะห์ผลใชโ้ปรแกรม PLS-Graph วิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้างพบว่า ปัจจัยภาวะผูน้ าสามารถอธิบายความแปรปรวน
ความพึงพอใจในการท างานไดร้้อยละ 81 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.898 ภาวะ
ผูน้ าและความพึงพอใจในการท างานยงัสามารถอธิบายความแปรปรวนความส าเร็จ
ขององคก์รไดร้้อยละ 86  มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.664 และ 0.285 ตามล าดบั 
นอกจากน้ีภาวะผู ้น าและความส าเร็จขององค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของขวญัก าลงัใจในการท างานไดร้้อยละ 95 มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.640 
และ 0.354 ความพึงพอใจในการท างาน ความส าเร็จขององค์กร และขวญัก าลงัใจใน
การท างานสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานไดร้้อยละ 
96 มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.468 0.195 และ 0.340 ตามส าดบั จากแบบจ าลอง
ยงัพบอิทธิพลทางออ้มของภาวะผูน้ าต่อความส าเร็จขององค์กร และขวญัก าลงัใจใน
การท างาน อีกทั้งความพึงพอใจในการท างานและความส าเร็จขององคก์รยงัมีอิทธิพล
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ทางอ้อมต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ งหมดมีนัยยะ
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  
ค าส าคญั การพฒันา โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ประสิทธิภาพในการท างาน ส านกังาน
รัฐมนตรี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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การพฒันารายการวทิยุโทรทศัน์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา กบัแนวคดิการมส่ีวนร่วม 

Development Guidelines of Environmental Education TV Production for 
Primary Students towards Participation Concepts 

 
ศุภศิลป์ กลุจติต์เจอืวงศ์ 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาการพฒันารายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา กบัแนวคิดของการมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อการ
พฒันากระบวนการและรูปแบบรายการวทิยโุทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับ
นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุ
โทรทัศน์ด้านส่ิงแวดลอ้มศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ผล
การศึกษา พบว่า แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูช้มสามารถน ามาประยกุต์ใชก้บั
กระบวนการการผลิตรายการวิทยโุทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา เพ่ือให้รายการมี
ประสิทธิผลมากข้ึน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการผลิตรายการตามแนวทางดงักล่าวและได้
พฒันารูปแบบรายการวิทยุโทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจาก
ผูช้ม  

จากนั้น ผูว้จิยัจึงไดน้ ารูปแบบรายการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง ดว้ยวธีิการประเมินผลก่อนการรับชมรายการวทิยโุทรทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา (Pre-Test) และหลงัชมรายการ (Post-Test) ท าการเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของรายการทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการ
ทดลองพบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนวดัเนินเขา
ดิน มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ภายหลงัจากรับชมรายการโทรทศัน์วิทยดุา้น
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ส่ิงแวดลอ้มศึกษา โดยให้ผูช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม สูงกว่าก่อนการรับชมรายการ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ก่อนการ
รับชมรายการ นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 4.98) มีทัศนคติด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 1.93) และมีพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่
ในระดบัปานกลาง (�̅� = 1.72) หลงัจากการรับชมรายการ พบว่า นกัเรียนมีความ
รู้อยูใ่นระดบัดี (�̅� = 8.04) มีทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 2.55) และ
มีพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 2.54)  
ค าส าคญั: รายการวทิยโุทรทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มศึกษา การมีส่วนร่วม 
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การพฒันาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานข้ามชาตใิน
ประเทศไทย:สุขภาพอนามยัในมติด้ิานอาชีวอนามยัเพือ่
ตอบสนองการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในปี  2558 

Selfcare Potential Development of Foreign Labors in Thailand in the Field of 
Health Emphasizing Occupational Health in Response to Asean Economics 

Community in 2015 
จริศักดิ์  สุรังคพพิรรธน์      

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ 
 
บทคดัย่อ 

การวจิยัเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติใน
ประเทศไทย :สุขภาพอนามัยในมิติด้านอาชีวอนามัยเพื่อตอบสนองการ เป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558”    มีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1. เพื่อศึกษา
ระดบัความมัน่คงของมนุษย ์2. เพื่อศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพการดูแล
ตนเองของแรงงานขา้มชาติ 3. เพื่อศึกษาระดบัการเรียนรู้ 4. เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนา  กลุ่มตัวอย่างคือ แรงงานข้ามชาติใน
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 1,000 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ความมัน่คงของมนุษยด์า้นความไม่เท่าเทียมของบริการสาธารณสุขมีความส าคญั
มากท่ีสุดดว้ยระดบัความคิดเห็นปานกลาง  ปัจจยัการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการเรียนรู้
มีความส าคญัมากท่ีสุดดว้ยระดบัความคิดเห็นปานกลาง ปัจจยัการพฒันาศกัยภาพ
การดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติดา้นความเช่ือในสุขภาพมีความส าคญัมากท่ีสุด
ดว้ยระดบัความคิดเห็นสูง ปัจจัยความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อการพฒันา
ศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้มชาติ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า (r = 0.226)  
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ณ  ระดบันัยส าคญัทางสถิติ  0.01 ปัจจยัความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า (r = 0.078)  ณ  ระดบันัยส าคญัทางสถิติ  0.01  
ปัจจยัการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของแรงงานขา้ม
ชาติ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = 0.564)  ณ  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  
0.01     
ค าส าคญั: การพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเอง  แรงงานขา้มชาติ    อาชีวอนามยั 
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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธาน ี

People Participation in Three Year-Plan Development of Bueng Kham Phroi 
Sub-distric Administrative Organization, Lamlukka Distric, Pathumthani 

Province 
ปทติตา     ค าตั้งหน้า 

สมาน  งามสนิท 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ีเพ่ือศึกษา (1) ระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (2) ปัญหา และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี และ (3) ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
393 คน จากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล บึงค าพร้อย 
จ านวน 23,712 คน โดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ผลการวิจยัพบว่า (1) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(2) ปัญหา และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  = 2.82, SD=.600 (3) ปัจจยัท่ีส่งผลให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  = 3.42, SD=.371 
ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม, แผนพฒันาสามปี, องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิน่ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธาน ี

People Participation in Local Development of Klong Si Local Administrative 
Organization, Kluang Luang District, Patumthani Province 

 

ศิริญญา  บวรชาต ิ
สมาน  งามสนิท 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาf(1)//ระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองส่ี   และ (2)//ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล คลองส่ี fจ านวนf16,835fคน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ
ทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 391 คนfเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น 
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรวดัประเมินค่าf5fระดับสถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  

ผลการวิจยัพบว่า(1)//ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 
(2)//ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: การมีส่วนร่วม, ประชาชน, คลองหลวง 
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การยอมรับนวตักรรมระบบการจดักลุ่มส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การเรียนรู้ 
An Acceptance Innovative of Electronic Media Classification System for 

Learning 
 วรปภา  อารีราษฎร์   
ละอองทิพย์  มัทธุรส   
มนต์ชัย  เทียนทอง   

ดุษณี ศุภวรรธนะกลุ 
 
บทคดัย่อ 

การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัการยอมรับนวตักรรมระบบการ
จดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 2) ศึกษาการน านวตักรรมระบบการจดักลุ่ม
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ไปเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชน และ 3) ศึกษาการ
ยอมรับนวตักรรมตามตวัแบบ UTAUT ท่ีพยากรณ์โดยภูมิหลงัของผูเ้ขา้รับการอบรม 
ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ และ ความสมัครใจใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิก
เครือข่ายส่ืออีดีแอลทีวีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 300 คน เคร่ืองมือ
การวจิยั คือ นวตักรรมการจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมคู่มือ และแบบสอบถาม
การยอมรับนวตักรรม สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ F-
test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การยอมรับนวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก 2) กลุ่มตวัอยา่งน านวตักรรมระบบการ
จดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ เผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชน 4 วิธี ไดแ้ก่ 
2.1) การอธิบายการสอนหรือแนะน าการใชง้านนวตักรรมให้สมาชิก 2.2) การส าเนา 
การดาวน์โหลดนวตักรรมให้สมาชิก 2.3) การให้บริการส าเนาส่ือให้สมาชิกหรือ
นักเรียน และ 2.4) การติดตั้ งนวัตกรรมเพ่ิมในฮาร์ดดิสค์ส่ืออีดีแอลทีวีหรือ
คอมพิวเตอร์  และ 3)  การยอมรับนวตักรรมตามตวัแบบ UTAUT ท่ีพยากรณ์โดยภูมิ
หลังของผูเ้ข้ารับการอบรม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ และ ความสมัครใจใช ้ 
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นวตักรรม พบวา่ 3.1) ภูมิหลงัของผูเ้ขา้รับการอบรม ดา้นเพศ ประสบการณ์การใชส่ื้อ
อีดีแอลทีวี และความสมคัรใจใช้นวตักรรม ไม่มีผลต่อการยอมรับนวตักรรมเฉล่ีย
โดยรวม ยกเวน้อายุ  3.2) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ตวัแปรอายมีุผลต่อการยอมรับ
นวตักรรม ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพของงาน และดา้นความคาดหวงัในความ
พยายามใชน้วตักรรม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และ 3.3) ภูมิหลงัของผูเ้ขา้รับการ
อบรม มีปฏิสมัพนัธ์และร่วมกนัส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมดา้นอิทธิพลทางสังคม 
และดา้นเง่ือนไขในการอ านวยความสะดวก ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
ค าส าคญั :  การจดักลุ่มส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การยอมรับนวตักรรม  ตวัแบบสหทฤษฎี  
ส่ืออีดีแอลทีวี 
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การวดัความเร็วองค์กรทีส่่งผลต่อการบรรลุวสัิยทศัน์องค์กร 

Organizational Speed Measurement Affecting to Corporate Vision 

Achievement 

กฤษกร ดวงสว่าง 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการวัดความเร็วองค์กรจาก

คุณลกัษณะของพนกังานดา้นความชดัเจน ดา้นความเป็นเอกภาพ ดา้นความรวดเร็ว

ท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทศัน์องค์กร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 370 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา การ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และการพยากรณ์พหุคูณ จากตวัแปรดา้นความชดัเจน ดา้น

ความเป็นเอกภาพ ดา้นความรวดเร็ว ส่งผลต่อการบรรลุวสิยัทศัน์องคก์ร ผลการวิจยั 

พบว่า บริษทั ปตท. จ ากัด(มหาชน) เป็นองค์กรท่ีมีระดับความเร็ว และตวัแปร

ทั้งหมดสามารถร่วมกนัพยากรณ์ในการบรรลุวสิยัทศัน์องคก์รได ้ร้อยละ 59.6 อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

ค าส าคญั : ความเร็ว บรรลุผล  วสิยัทศัน ์
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การวเิคราะห์กระบวนการสันดาปภายในของไบโอดเีซลในเคร่ืองยนต์ดเีซลแบบ
คอนมอนเรล 

An Analysis of Biodiesel Combustion Process on Common Rail  Diesel Engine. 

 

มงคล สมประสิทธ์ิ 
พพิฒัน์  ปราโมทย์ 

 
บทคดัย่อ 
บทความน้ีไดน้ าเสนอการศึกษาน ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีท าจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ทดสอบ
ในเคร่ืองยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลโดยผูว้ิจัยได้น ารถยนต์กระบะโตโยตา้รุ่น 
Hilux Vigo ชนิดเคร่ืองยนต ์ 1KD-FTV เคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ 4 สูบ ปริมาตร
กระบอกสูบ 2982 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ทดสอบกบัเคร่ืองวเิคราะห์ปัญหา Intelligent 
Tester II  โดยท าการทดลอง ภาระการค านวณ ปริมาตรการฉีด การฉีดน าร่อง ความ
ดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิง ความดนัสมบูรณ์ภายในท่อร่วมไอดี อตัราการไหลของอากาศ
จากมาตรวดั โดยใชไ้บโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ เปรียบเทียบกบัน ้ ามนั
ดีเซล  การทดลองคร้ังน้ีเป็นแบบภาระเตม็ ล้ินเต็ม (Full Load-Full Throttle) ซ่ึงเป็น
การเปิดคนัเร่งคา้งไวท่ี้ต าแหน่งสูงสุด ความเร็วรอบเร่ิมตน้ท่ีรอบเดินเบา 750 รอบ
ต่อนาทีหลงัจากนั้นจะท าการเพ่ิมภาระโดยการเพ่ิมความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที
จนถึงประมาณ 3,000 รอบต่อนาที พบว่าอตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้
น ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีผลิตจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้จะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามความเร็วรอบของ
เคร่ืองยนตเ์ล็กนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการส้ินเปลืองของน ้ ามนัดีเซล จึงสรุป
ไดว้่า เช้ือเพลิงไบโอดีเซลท่ีท าจากน ้ ามนัพืชใชแ้ลว้สามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของ
เคร่ืองยนตดี์เซลแบบคอนมอนเรลได ้อีกทั้งยงัใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการพฒันาเช้ือเพลิง
ทดแทนไดต้่อไป 
 
ค าส าคญั:ความดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิง เคร่ืองยนตแ์บบคอนมอนเรล น ้ามนัพืชใชแ้ลว้ 
ไบโอดีเซล ปริมาตรการฉีด  อตัราการไหลอากาศ 
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การวเิคราะห์ตวัแปรช้ีวดัความเส่ียงในการเกดิโรคหัวใจโดยโมเดลวเิคราะห์การ
ถดถอย โลจสิตกิประยุกต์และการปรับปรุง กรณีศึกษาผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษากบั

โรงพยาบาล หัวหิน 
Risk Indicator Variables Analysis of Cardiovascular Disease Development 

Project by Using Applied Logistic Regression Model and Optimization;            
Case Study Hua-Hin Hospital’s Patient 

ศิลป์พงษ์ แก้วสม  

ศักดา อาจองค์ วลัลภิากร  

สมชาย ปราการเจริญ  

บทคดัย่อ 

        งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างโมเดลแบบจ าลองสมการเชิงเส้น

พยากรณ์ความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจท่ีเกิดจากไขมันอุดตันในเส้นเลือดและ

ปรับปรุงโมเดลสมการเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจ   ซ่ึงเป็นกรณีศึกษา

จากผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษากับทางโรงพยาบาลหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

โรงพยาบาล    ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากโรคหัวใจเป็นโรคท่ีมี

อนัตรายต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากเป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศ

ไทย ซ่ึงผูว้ิจัยไดร้วมรวบตวัแปรช้ีวดัจากการศึกษาวรรณกรรมอา้งอิงและขอ้มูล

อาการเบ้ืองต้นของผู ้ป่วยท่ีเข้ามาตรวจรักษากับทางโรงพยาบาลหัวหิน และ

ค าแนะน าจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  ไดต้วัแปรช้ีวดั 8 ตวั จึงท าการสุ่มเก็บรวบรวมและ

คดักรองขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล โดยมีขอ้มูลเพศหญิง และเพศชาย

รวมกันทั้ งส้ิน 5,600 ระเบียน น าข้อมูลท่ีได้มาท าวิจัยประมวลผลด้วยวิธีการ

วเิคราะห์การถดถอยการคดัเลือกแบบล าดบัขั้น พบวา่ตวัแปรช้ีวดัมีผลต่อความเส่ียง
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ในการเกิดโรคหัวใจสูงและเป็นตวัแปรท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูป่้วย

เพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคหวัใจในอนาคต ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี         ในระดบัท่ี 4 

ส่งผลต่อการเกิดความเส่ียงโรคหัวใจ มีค่า ‘Odds Ratio = 1421.26’  การด่ืม

แอลกอฮอลใ์นระดบัท่ี 4 ‘Odds Ratio = 211.72’  การด่ืมแอลกอฮอลใ์นระดบัท่ี 3 

‘Odds Ratio = 106.35’ หลงัจากนั้นจึงน าผลลพัธ์ท่ีไดส้ร้างเป็นโมเดลสมการเพื่อ

ท านายความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจ มีผลการท านายถูกตอ้ง ‘Prediction = 99.58%’ 

ซ่ึงให้ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่เทคนิควิธี Neural Network Multilayer Perceptron และการ

ปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่

เพื่อใชง้านพยากรณ์และปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรค เวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ี

พฒันาข้ึน ไดถู้กตรวจสอบและประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่คะแนนความพึงพอใจ

มีระดบัท่ี 90%  

ค าส าคญั  ความเส่ียง การถดถอยโลจิสติก การคดัเลือกแบบล าดบัขั้น โรคหวัใจ 
พยากรณ์ 
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การวเิคราะห์ทศันคตกิารอยู่ก่อนแต่งงานของประชาชน :  
กรณศึีกษาเทศบาลนครขอนแก่น 

An Analysis of  Attitude of People’s Cohabitation: 
       A Case Study of Khon Kaen Municipality 

 
โสวทิย์ บ ารุงภักดิ์ 
พุทธชาต ิค าส าโรง 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. มุมมองของพระพุทธศาสนาใน
เร่ืองการอยู่ก่อนแต่งงาน  2. ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและนักวิชาการ
เก่ียวกบัการอยูก่่อนแต่งงาน และ 3. วเิคราะห์ทศันคติการอยูก่่อนแต่งงานตามความ
คิดเห็นของนักวิชาการฝ่ายศาสนา ฝ่ายวฒันธรรม และฝ่ายสังคม การวิจัยน้ีเป็น
การศึกษาเอกสาร งานวจิยั และการสมัภาษณ์  
 ผลการวิจัยพบว่า พระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนการอยู่ก่อนแต่งงาน 
พฤติกรรมการอยู่ก่อนแต่งงานเป็นการผิดศีลห้า ขอ้ท่ีสามคือกาเมสุมิจฉาจาร 
เพราะไปละเมิดต่อส่ิงอนัเป็นท่ีรักหรือท่ีหวงห้ามของบิดามารดา อีกทั้งบุตรธิดา
ไดช่ื้อว่าเป็นพนัธะทางศีลธรรมระหว่างบิดามารดากบับุตรธิดา  
  ส าหรับประชาชนและนักวิชาการด้านศาสนา ด้านวฒันธรรมและด้าน
สงัคมมีความคิดเห็นวา่ การอยูก่่อนแต่งงานเป็นการเปล่ียนแปลงของความคิด ความ
เช่ือหรือความเขา้ใจของคนในสังคมสมยัใหม่ (Modern Society) ท่ีชอบท าอะไร
ตามใจปรารถนาของตนแบบง่ายๆ มีสภาพจิตเปราะบาง รักง่ายหน่ายเร็ว ซ่ึงมี
สาเหตุหลกัมาจากครอบครัว คือพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก ปล่อยให้ลูกอยู่ตามล าพงั 
การใหลู้กไปเช่าหอพกัเพ่ือเรียนหนงัสือ สงัคมรอบกายเด็กทั้งท่ีโรงเรียนและชุมชน
ไม่เก้ือหนุนต่อการพฒันาจิตใจให้ดีงาม วฒันธรรมรอบกายเด็กมีทั้ งแบบทุนนิยม
และแบบบริโภคนิยม ซ่ึงเป็นการเลียนแบบทางวฒันธรรมท่ีขาดความเขา้ใจ จึงเกิด
ปัญหาทางสงัคมอยา่งท่ีเห็นอยูใ่นทุกวนัน้ี 
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 ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาคือ บ้าน โรงเรียน ชุมชนและวดัจะตอ้งร่วมมือกัน
ท างานอย่างเป็นระบบ มีนโยบาย มีแผนงาน มีโครงการท่ีสามารถปฏิบัติการได ้
ไม่ใช่ต่างคนต่างท า เพราะเร่ืองเด็กและเยาวชนเป็นของทุกคนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ
ร่วมกนั เปิดตาเปิดใจรับรู้ ยอมรับความจริง และพูดความจริงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก
และเยาวชน   จุดส าคญัของเร่ืองคือใหผู้ท่ี้ก าลงัคิดจะท าเร่ืองน้ี 

ใหห้ยดุคิด หยดุความปรารถนาของตนเองไว ้แลว้พิจารณา ใคร่ครวญให้ดี อยา่ปรุง
แต่งจิตตนให้มากเกินความจริงท่ีปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้ แลว้จะพบกบัทางออกตาม
เหตุปัจจยัของแต่ละบุคคล 

ค าส าคญั: การอยู่ก่อนแต่ง, ประชาชน, นักวิชาการ, ทศันคติ  
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การศึกษาเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้พลงังานลมอดัปล่อยทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่ผลติ
ไฟฟ้ากระแสตรง 

A Study of the Engine that Uses Compressed Air Emitted from Industries to 
Produce Direct Current 

บุญชู เกตุยงค์ 
พพิฒัน์ ปราโมทย์ 

 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีเป็นการน าเสนอเคร่ืองยนต์ท่ีใชพ้ลงังานลมอดั ปล่อยท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมแทนการใชเ้ช้ือเพลิงปิโตรเลียม โดยมีการพฒันาและปรับปรุง
ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก จ านวน  1 สูบ ขนาด 150 ลูกบาศ
เซนติเมตร การศึกษาประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยนต์ลมอดั อยู่ภายใต้
พ้ืนฐานระยะเวลา 20 วินาทีในการปรดปล่อยความดนัลมท้ิง 1-8 บาร์ และหยุด
ปล่อยลมท้ิงเป็นเวลา 10 วินาที ท าให้ลมท้ิงไม่เพียงพอต่อรอบการหมุนของ
เคร่ืองยนต ์จึงเสนอชุดพกัลมเป็นการส ารองความดนัลมเพื่อให้เคร่ืองยนตท์ างาน
อย่างต่อเน่ือง และส่งก าลงัโดยสายพานไปหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัขนาด 60 
แอมแปร์ ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต ์โดยการพฒันาทุ่นของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าสลับได้แก่การติดตั้ งแม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าในรอบต ่ า น า
พลงังานท่ีผลิตไดป้ระจุแบตเตอร่ีขนาด 45 แอมแปร์ในเวลาเฉล่ีย 6 ชัว่โมง ซ่ึงการ
ประจุไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัขนาด 220 โวลต ์60 แอมแปร์ ใชเ้วลาเฉล่ีย 
5 ชัว่โมงกับการประจุแบตเตอร่ี โดยเคร่ืองยนต์ใช้พลงังานลมอดัปล่อยท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้ 13.2 กิโลวตัตช์ัว่โมงและไม่
ก่อใหเ้กิดมลพิษ                                     
 
ค าส าคัญ: เคร่ืองยนต์เล็ก เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลับ พลงังาน อุตสาหกรรม 
ปิโตรเลียม 
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การศึกษาปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อพฤตกิรรมในการเลอืกซ้ือวสัดุก่อสร้างในเขต
สาทรกรุงเทพมหานคร 

 
วชัิย นันท์ธนทรัพย์     

 
บทคดัย่อ  

การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง พฤติกรรมการเลือกผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง

ของผูบ้ริโภค ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในเขต

สาทร กรุงเทพมหานคร  ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเขตสาทร 

กรุงเทพมหานครซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนโดยใชว้ธีิให้ตอบแบบสอบถาม กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติไคสแควร์  

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เพศชายมี  อายุ 41 ปีข้ึนและมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15,001 – 20,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่บริโภคใหค้วามส าคญักบั

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากรองลงมาคือดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาดและดา้นราคามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรม

การเลือกผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคพบว่า สาเหตุท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ 

ซ่อมแซมระบบประปาให้สมบูรณ์มากท่ีสุด บุคคลท่ีมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุ
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ก่อสร้างคนเดียวมาก ช่วงเวลาท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือไม่แน่นอน มาก  สถานท่ีซ้ือ

วสัดุก่อสร้างแขวงทุ่งวดัดอนมากท่ีสุด  ซ้ือวสัดุก่อสร้างใหม่อยา่งไรพบวา่ ซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างใหม่เม่ืออุปกรณ์เดิมเสียหายหรือช ารุดมากท่ีสุด อาชีพของผู ้ซ้ือ คือ 

ผูรั้บเหมา / ช่างมากท่ีสุด  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

เพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือวสัดุ

ก่อสร้างบางด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดภาพรวมและรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ

เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างบางดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ค าส าคญั : พฤติกรรมการเลือกซ้ือ วสัดุก่อสร้าง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร     
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การศึกษาปัญหาและข้อจ ากดัด้านนโยบายและกฎหมาย เพือ่สนับสนุนการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุเพือ่จ าหน่ายโดยเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชน 
Study of Policy and legal restrictions to Support Seed Distribution of Local 

Farmers, the Farmers' Groups Farming and Community Enterprise 

 

ศราภา  ศุทรินทร์ 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมุ่งส ารวจสภาพปัญหาเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพ่ือจ าหน่าย
ของเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าวท่ีเป็นผลมาจาก พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช พ.ศ.2518 กฎระเบียบและนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงเสนอทางออกเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพ่ือ
จ าหน่ายของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารและการพ่ึงพา
ตนเองของเกษตรกร ผลการศึกษาน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการวิจยัและพฒันา
เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบักลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพ่ือจ าหน่ายต่อไป ใช้
วธีิวทิยาการวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการวิธีการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง  ร่วมกับขอ้มูลทุติภูมิจากเอกสาร
ต่างๆ ผลการศึกษาวิจยัพบวา่สภาพปัญหาเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพ่ือจ าหน่าย
ของเกษตรกรมีดงัน้ี 1) เกษตรกรไม่เขา้ใจรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในกฎหมาย
ล าดบัรองต่างๆ ท าให้ปฏิบติัผิดพลาด 2) กระบวนการขอใบอนุญาตปฏิบติัไดย้าก
ส าหรับเกษตรกรผูมี้ทุนนอ้ย 3) การด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีรัฐกลายเป็นเคร่ืองมือ
กีดกนัเกษตรกรไม่ใหเ้ขา้สู่ตลาด 4) การด าเนินนโยบายหรือโครงการบางอยา่งของ
รัฐท าให้เกษตรกรไม่สามารถจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุพ้ืนเมืองได้ 5) ภาครัฐไม่ได้
สนบัสนุนการปฏิบติัอยา่งจริงจงั มกัเป็นเพียงการรณรงค ์
ค าส าคญั : พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ.2518 การผลิตเมลด็พนัธ์ุเพ่ือจ าหน่าย 
 เกษตรกร 
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การศึกษาเปรียบเทยีบคุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกจิ สังคม และวธีิการท างาน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทีไ่ด้มาจากการเลอืกตั้งและการสรร

หา : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชัยภูม ิ
A COMPARATIVE STUDY ON DEMOGRAPHIC - SOCIOECONOMIC 

CHARACTERISTICS AND WORKING STYLE OF LOCAL 
GOVERNMENT COUNCIL MEMBERS AND ADMINISTRATORS 

OBTAINED BY ELECTION AND SELECTION PROCESS : A CASE 
STUDY IN LAD YAI MUNICIPALITY, MUANG DISTRICT, 

CHAIYAPHUM PROVINCE. 
อาภรณ์  เหลาบ้ง 
สุมนต์  สกลไชย 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์  2 ประการ ประกอบด้วย (1) เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวิธีการท างานของ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา  (2) 
เพ่ือศึกษาทศันคติของพนักงานเทศบาลท่ีมีต่อการท างานของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา ผลกระทบ ปัญหา 
พร้อมทั้ งแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชัยภูมิ ภายหลังท่ีได้มีการสรรหาสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 85/2557 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะปลายเปิดจากผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ อดีตสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหา 
จ านวน  12 คน และพนักงานเทศบาล จ านวน  17 คน รวมจ านวน  41 คน ผล
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การศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกตั้งและการสรรหา  มีความแตกต่างกนัในคุณลกัษณะต่อไปน้ี เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน และภูมิล าเนา คุณลกัษณะทางประชากรท่ีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ สถานภาพ
สมรส  สถานภาพครอบครัว และศาสนา  ทัศนคติ เ ก่ี ยวกับอ านาจหน้า ท่ี 
พบว่า ทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และ
การสะทอ้นปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี ส่วนทศันคติท่ีแตกต่างกนั 
ได้แก่ การท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ และการให้ปลดัปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีวา่งลง ดา้นการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี พบวา่ ไม่แตกต่างกนัในดา้นการเขา้
ร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ิน แต่พบการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความถ่ีของการ
ไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ส่วนทศันคติของพนักงานเทศบาลต าบล     ลาดใหญ่ท่ีมีต่อการท างานของ
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินท่ีได้มาจากการเลือกตั้งและการสรรหา  
พบว่า มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามี
ผลกระทบ ปัญหา คือ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมีความเขา้ใจบริบท
และให้ความส าคัญกับท้องถ่ิน  สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดดี้กวา่  อยา่งไรก็ตามสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งมี
แนวโนม้ในการปฏิบติังานในลกัษณะประชานิยมเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของตน
มากกว่า ซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการสรรหาไม่มีภาระผูกพนัในการรักษา
ฐานคะแนนเสียง และเห็นว่าการให้ปลดัปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีว่างลง ท าให้การท างานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมากข้ึน แนว
ทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมควรก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหมี้ภูมิล าเนาและอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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ค าส าคัญ : คุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม, สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งและการสรรหา 
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การศึกษาและการพฒันาประชาธิปไตยในเกาหลใีต้ (1950s-1987) 

Education and Democratic Development in  

South Korea (1950s-1987) 

ปนิธิตา  กญุชร ณ อยุธยา  

บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาเป้าหมายและเน้ือหาของการศึกษา

ในเกาหลีใต้  2)  เพ่ือวิเคราะห์ว่าการศึกษามีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยใน

เกาหลีใตอ้ย่างไร  โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาผ่านเอกสารชั้นรอง 

ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ วารสาร  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตท่ี

เช่ือถือได ้ผลการวจิยัพบวา่ 1) หลงัเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน เกาหลีใตไ้ดรั้บ

แนวคิดประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีปกครองเกาหลีใตใ้น

ขณะนั้ น ส่งผลให้การศึกษาของเกาหลีใต้มุ่งเน้นไปยังการต่อต้านระบอบ

คอมมิวนิสต ์ ภายหลงัการเกิดสงครามเกาหลี เป้าหมายดา้นการศึกษาของเกาหลีใต้

จึงใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกนัการศึกษาก็เป็น

เคร่ืองมือให้ผูป้กครองท าการปลูกฝังให้ประชาชนมีความจงรักภกัดีต่อรัฐและ

ระบอบการปกครองแบบเผด็จการท่ีปกครองเกาหลีใตใ้นขณะนั้น  2) ผลจากการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างทางสังคม มีการ

ขยายตวัทางการศึกษา ก่อให้เกิดกลุ่มชนชั้นกลาง  ทั้งน้ีแมเ้ศรษฐกิจจะขยายตวั แต่

เกาหลีใตย้งัอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบเผด็จการ ท าให้เกิดความไม่พอใจรัฐบาล

เผด็จการ โดยเฉพาะการแพร่ไปยงัสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดความเคล่ือนไหวทาง

การเมืองท่ีมีนกัศึกษาเป็นแกนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ยคุของอีซึงมนัจนกระทัง่ยคุชุนดูฮ
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วาน ในท่ีสุดในปี 1987 รัฐบาลเผด็จการก็ไม่อาจต้านทานพลังเรียกร้อง

ประชาธิปไตยจากประชาชนได ้จึงถือเป็นอนัส้ินสุดระบอบการปกครองเผด็จการ

อ านาจนิยมท่ียาวนานของเกาหลีใต ้

ค าส าคญั: การศึกษา อ านาจนิยม การพฒันาประชาธิปไตย เกาหลีใต ้
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การสร้างความหมายและมูลค่าของการเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงปู่ทวด 

Value and Meaning Construction of The Consumption of Thai Amulet :  

A Case Study of Luang Pu Thuat 

วสวตัติ์ เถื่อนค า 

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษามี 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาการสร้างความหมาย

และมูลค่าของพระเคร่ืองหลวงปู่ทวด และศึกษาการบริโภคพระเคร่ืองหลวงปู่ทวด

ของผูเ้ช่าบูชา ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการรวบรวม

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) แบ่งการพิจาณาออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นอุปทานและดา้นอุป

สงค ์ในดา้นอุปทานจะใช ้2 แนวคิดในการศึกษา คือ แนวคิดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิง

ธรรมดา (Sacred and Profane) และแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า 

(Commodification) ส่วนในดา้นอุปสงคจ์ะใชต้รรกวิทยาแห่งการบริโภค (Logic of 

Consumption) ในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ 1) พระเคร่ืองหลวงปู่ทวดถูกสร้าง

ความหมายให้กลายเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจากกระบวนการสร้างพระเคร่ือง เร่ืองราว

อภินิหารในประวติัของหลวงปู่ทวด และประสบการณ์อภินิหารท่ีผูค้รอบครองพระ

เคร่ืองหลวงปู่ทวดพบเจอ 2) พระเคร่ืองหลวงปู่ทวดถูกผลิตซ ้ าออกมาอีกหลายรุ่น 

จากหลายวดั หลายเกจิอาจารย ์3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาพระเคร่ืองหลวงปู่ทวด คือ 

ความนิยม ความหายาก ความสวยงาม และราคาของพระเคร่ืองยงัข้ึนอยู่กบัภาวะ

เศรษฐกิจดว้ย 4) ค่านิยมของพระเคร่ืองหลวงปู่ทวด คือ พระเคร่ืองท่ีมีพุทธคุณดา้น

แคลว้คลาด ถูกสร้างข้ึนมาจากประสบการณ์ ท่ีมีทั้งการประสบเจอกบัตวัเอง การ
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บอกต่อปากต่อปาก รวมถึงการบอกเล่าเร่ืองประสบการณ์ท่ีพบเจอผ่านส่ือต่างๆ 5) 

พระเคร่ืองหลวงปู่ทวดมีการบริโภคเชิงสญัญะ 

ค าส าคญั : พระเคร่ือง หลวงปู่ทวด การสร้างความหมายและมูลค่า 
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การส่ือสารเพือ่จูงใจของผู้น าและวฒันธรรมองค์การทีม่อีทิธิพลต่อ 
พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การในบริษัท ลลิลี ่โทเบก้า จ ากดั 

Motivating Language of Leaders and Organizational Culture toward 
Organizational Citizenship Behavior in Lily Tobeka Company Limited 

 
ชโลบล นับแสน 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาการส่ือสารเพื่อจูงใจของ
ผูน้ า วฒันธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ
พนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ ากดั 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสาร
เพื่อจูงใจของผูน้ า และวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การของพนักงานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ ากัด 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการ
ส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า และวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์ารของพนักงานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ ากดั กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังาน
ของบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ ากดั จ านวน 112 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวจิยั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) การส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูง 2) วฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมองค์การเชิงรับโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง  วฒันธรรมองค์การเชิงรุกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) การส่ือสารเพ่ือจูงใจของผู ้น าโดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงาน
บริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ ากดั 2) วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค ์วฒันธรรมองคก์าร
เชิงรับ และวฒันธรรมองค์การเชิงรุกโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ ากดั 
3) มิติเนน้ความส าเร็จของวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค ์มิติเนน้ความสมบูรณ์
แบบของวฒันธรรมองค์การเชิงรุก และดา้นการใชภ้าษาเพ่ือสร้างก าลงัใจของการ
ส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ าสามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารของพนกังานบริษทั ลิลล่ี โทเบกา้ จ ากดั  
 
ค าส าคัญ: การส่ือสารเพื่อจูงใจของผูน้ า วฒันธรรมองคก์าร พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
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การส่ือสารภายในองค์การกบับรรยากาศองค์การทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ 
ในการท างานของพนักงานบริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนคร

หลวงที ่1 
Intraorganizational Communication and Organizational Atmosphere Related 

to Work Performance of Employees at TOT Public Company Limited, 
Metropolitan Region 1 Sales and Services Department 

 
ประภัสสร สว่างชาต ิ 
ชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ  

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)  ระดบัการส่ือสารในองค์การของ
พนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (2) ระดบับรรยากาศ
องคก์ารของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 และ (3) 
ความสมัพนัธ์ของการส่ือสารในองคก์ารและบรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1  ท าการเก็บ
ขอ้มูลจาก พนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 จ านวน 
300 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.95 และ
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

ผลการศึกษาพบวา่  (1) พนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการ
นครหลวงท่ี 1 มีระดบัความคิดเห็นการส่ือสารภายในองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้นไดแ้ก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือการส่ือสารจาก
ล่างข้ึนบน ส่วนการส่ือสารระดบัเดียวกนั อยูใ่นระดบั ปานกลาง  (2) ระดบัความคิดเห็นดา้น
บรรยากาศองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่า ดา้นมาตรฐาน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับดา้นโครงสร้างองค์การ ส าหรับดา้นการสนบัสนุน 
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ดา้นความขดัแยง้อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั  และ (3) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ 
การส่ือสารภายในองคก์ารภาพรวมและดา้นการส่ือสารจากบนลงล่าง มีความสัมพนัธ์ในทิศ
เชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
บรรยากาศองคก์ารดา้นโครงสร้างองคก์ารมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการ
ท างาน ด้านความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับปานกลาง และบรรยากาศองค์การ ด้านความ
ขดัแยง้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับประสิทธิภาพในการท างาน  ดา้นความรู้
ความสามารถ อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

 
ค าส าคัญ :  การส่ือสารในองค์การ บรรยากาศองคก์าร ประสิทธิภาพในการท างาน พนกังาน

บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
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การอยู่ร่วมกนัฉันสามภีริยาของบุคคลเพศเดยีวกนั 
ตามกฎหมายไทยเปรียบเทยีบกบักฎหมายฝร่ังเศส 

Same-sex relationship comparative study on French and Thai Law. 
 

กมลวรรณ  อยู่วฒันะ 
 

 
บทคดัย่อ 
 ตามกฎหมายไทยการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาท่ีกฎหมายรับรองและ
คุม้ครองท าใหเ้กิดสิทธิ  หนา้ท่ีและสถานะตามกฎหมายเฉพาะเม่ือจดทะเบียนสมรส
แลว้เท่านั้น  ดงันั้น  การอยูร่่วมกนัฉันสามีภริยาตามความเป็นจริงโดยทั้งคู่มีเจตนา
จะผูกพนักนัในฐานะสามีภริยาแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส  จึงไม่ถือเป็นสามีภริยา
ตามกฎหมาย  ทั้งการท าสัญญาสมรสจะท าไดต้่อเม่ือ ชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี
บริบูรณ์แลว้  คู่สมรสจะตอ้งเป็นคนละเพศกนั  โดยเพศของบุคคลกฎหมายรับรอง
และถือเอาตามเพศท่ีถือก าเนิดมา  บุคคลเพศเดียวกนัจึงไม่อาจท าการสมรสกนัได้
ตามกฎหมาย  ต่างจากกฎหมายฝร่ังเศสท่ีการเป็นสามีภริยาอาจเกิดจากการท าสญัญา
สมรส (Marriage Contract)  การท าขอ้ตกลงอยู่กินกันภายใตข้อ้ตกลงในการอยู่
ร่วมกนั (Pacte civil de solidarité)  การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยา (Concubinage)  โดย
ไม่มีขอ้จ ากดัทางเพศ  ผูท่ี้จะผูกพนัในฐานะสามีภริยาจึงอาจเป็นบุคคลต่างเพศกนั
หรือเพศเดียวกนัก็ได ้ ดงันั้น  จึงอาจเป็นการท าสญัญาระหวา่งชายกบัหญิงหรือชาย
กบัชายหรือหญิงกบัหญิงก็ได ้ ท าให้ทั้งสองเกิดสิทธิและหนา้ท่ีต่อกนัในฐานะสามี
ภริยา  มีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นและรับผิดชอบในหน้ีสินร่วมกนั   
 
ค าส าคญั : การอยูร่่วมกนั, สามีภริยา, บุคคลเพศเดียวกนั, กฎหมาย 
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ความคาดหวงัและความพงึพอใจในการส่ือสารภายในองค์การด้วยระบบอนิทราเน็ต
ของพนักงานบริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงที ่1 

 
Expectation and Satisfaction toward Intraorganizational Communication via 

Intranet System among Employees at TOT Public Company Limited, 
Metropolitan Region 1 Sales and Services Department 

 
ทนิกร มทีรัพย์  

ชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความคาดหวงัท่ีมีต่อการ
ส่ือสารภายในองค์การดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนักงานบริษทั ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (2) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ส่ือสารภายในองค์การดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนักงานบริษทั  ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 และ (3) เปรียบเทียบความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยระบบอินทราเน็ตของพนกังาน
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 ท าการเก็บขอ้มูล
จากพนักงานบริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
จ านวน 400 คน สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
โดยมีค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ 0.98 และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่า
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ t - test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
 ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานมีความคาดหวงัต่อการส่ือสารภายใน
องค์การด้วยระบบอินทราเน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ด้านความ
ตอ้งการความบันเทิง ความตอ้งการเสริมความคิดเห็น ความต้องการข้อมูลเพื่อ
สนทนา ความตอ้งการช่วยตดัสินใจ ความตอ้งการการมีส่วนร่วมและความตอ้งการ
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รับรู้เหตุการณ์ ตามล าดบั (2) พนกังานมีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์าร
ด้วยระบบอินทราเน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านความ
ตอ้งการเสริมความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการความ
บนัเทิง ด้านความตอ้งการขอ้มูลเพื่อสนทนา ด้านความตอ้งการมีส่วนร่วม ด้าน
ความตอ้งการช่วยตดัสินใจ ดา้นความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์ ตามล าดบั และ (3) ผล
การเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารภายในองคก์าร
ดว้ยระบบอินทราเน็ตพบวา่ พนกังานมีความคาดหวงัต่อการส่ือสารภายในองคก์าร
ดว้ยระบบอินทราเน็ตสูงกวา่ความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการความบนัเทิง 
ความตอ้งการเสริมความคิดเห็น ความตอ้งการขอ้มูลเพ่ือสนทนา ความตอ้งการช่วย
ตดัสินใจ ความตอ้งการการมีส่วนร่วมและความตอ้งการรับรู้เหตุการณ์  แตกต่างกนั
ทุกดา้น ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ค าส าคัญ  :  ความคาดหวงั ความพึงพอใจ การส่ือสารภายในองคก์าร ระบบอินทราเน็ต 

พนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 
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ความคาดหวงัและความพงึพอใจในคุณภาพบริการของเจ้าหน้าทีท่ีม่ต่ีอร้านค้า
สวสัดกิารทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา   

A Study of Expectation and Satisfaction on Service Quality among Officer at 
the Army Welfare Store at Fort Suranaree, Nakhon Ratchasima 

 
เสกพงษ์  ยมจนิดา  
ชัญญ์ญาณ์  ค าบุญ  

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริการของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุร
นารี จังหวดันครราชสีมา ท าการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี ค่ายสุรนารี จังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่คงเท่ากบั 
0.83 และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่า Dependent Sample t-test ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  ความคาดหวงัดา้นคุณภาพบริการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ  ดา้นการตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ีและดา้นความเอาใจใส่ต่อ
เจ้าหน้าท่ีและ ด้านความน่าเช่ือถือไวใ้จได้ ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ พบว่า 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นการตอบสนอง
ต่อเจ้าหน้าท่ี และ ด้านความเอาใจใส่ต่อเจ้าหน้าท่ี และ ผลการเปรียบเทียบความ
คาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการ
ทหารบก ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ความคาดหวงัและความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่ายสุรนารี จังหวดั
นครราชสีมา ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ดา้น
การตอบสนองต่อเจา้หนา้ท่ี ดา้นความเอาใจใส่ต่อเจา้หนา้ท่ีและดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบริการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ค าส าคญั : ความคาดหวงั/ความพึงพอใจ คุณภาพบริการ ร้านคา้สวสัดิการทหารบก ค่าย
สุรนารี จงัหวดันครราชสีมา  
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ความเช่ือมัน่ และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อความภักดใีนกลุ่ม
ลูกค้า โดยศึกษาจากเคร่ืองประดบัไข่มกุใต้ของเมอืงเป่ยไห่ในประเทศจนี 

The Influence of Trust and Marketing Mix on Customer Loyalty:  A study on 
Beihai South Pearl Jewelry (Chinese Akoyo Pearl) 

 

Meng Meng  Liกลุ 

 

บทคดัย่อ 
             ไข่มุกใตเ้ป็นไข่มุกท่ีดีท่ีสุดของประเทศจีนและเป็นท่ีรู้กนัดีในประเทศจีน
วา่เมืองเป๋ยไห่นั้นเป็นเมืองตน้ต ารับของไข่มุกใตก้ารศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ี
บทบาทของความเช่ือถือและส่วนประสมทางการ ตลาดท่ีมีต่อการสร้างและรักษา
ความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่ออญัมณีไข่มุกใตข้องเป๋ยไห่(BSPJ) ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บ
ขอ้มูลโดยสุ่มเลือกจากลูกคา้ชาวจีนจ านวน 400 คน จากบริเวณแหล่งศูนยก์ลางการ
ซ้ือขายอญัมณีไข่มุกใตข้องเป๋ยไห่ (BSPJ) ผูว้จิยั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ
สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ วิธีถดถอยเชิงพหุคูณ มาใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผลลพัธ์ท่ีได้นั้นยงัแสดงให้
เห็นอีกว่า:1.ความเช่ือมั่น ประกอบด้วยความอ่อนน้อม และการรับรู้ถึงความ
น่าเช่ือถือ มีผลในทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าของ BSPJ 2. ผลิตภัณฑ ์
ประกอบดว้ย คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  และบรรจุ
ภณัฑ์ มีผลในทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ของ BSPJ 3. ราคา ประกอบดว้ย 
รายการราคา และส่วนลด มีผลในทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ของ BSPJ. 4. การ
ส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา พนกังานขาย การประชาสัมพนัธ์  และ
การตลาดทางตรงมีผลในทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ของ BSPJ 5. ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย การเขา้ถึงสินคา้ และ การจดัวางร้านคา้ มีผลในทางบวก
ต่อความภกัดีของลูกคา้ของBSPJ โดยตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายระดบั ความ 
สมัพนัธ์ กบั ความ ภกัดีท่ีมีต่อ BSPJ ท่ีร้อยละ 56.2, 62.5, 60.5และ60.5 ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ความเช่ือมัน่ ส่วนประสมทางการตลาด ความภกัดี  อญัมณีไข่มุกใตข้อง
เป๋ยไห่ 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีศู่นย์บริการรถยนต์โตโยต้าในเขตจงัหวดัปทุมธาน ี                                                                                                                                                   
Customers’ satisfaction toward service of the Toyota Centers  

in Pathumthani province 
                                                                                                                                                          

จนัทมิา  สมรรคะบุตร  
บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงค ์คือ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อความพึงพอใจรวมในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้ใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการศูนยบ์ริการ ฯใน
เขตจงัหวดัปทุมธานีจ านวน 200 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงและใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ                                                                                                                                 
 ผลการวิจยัพบวา่ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ 
ด้านการช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมและด้าน
กระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจรวมในการใช้บริการศูนย์ บริการฯ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความพึงพอใจดา้นกระบวนการส่งผลต่อความ
พึงพอใจรวมมากท่ีสุดตามดว้ย ดา้นบุคคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ 
 
ค าส าคญั :   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ความพึงพอใจ  ศูนยบ์ริการรถยนต ์                
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน  
สาขาพุทธมณฑลสาย 4 

Satisfaction of Customers towards the Service at Amazon Coffee shop  
 Puttamonthon Sai 4 

 

เพญ็นภา  ล า้เลศิ 
 
บทคดัย่อ 
               การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพทุธมณฑลสาย 4  รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของ
ในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 
จ านวน 400 ตวัอยา่งเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช ้สถิติไคสแควร์ 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท และส่วนใหญ่มี
สมาชิกในครอบครัวจ านวน 2 – 4 คนบุคคลท่ีไปใช้บริการร่วมคือ ครอบครัว 
ความถ่ีในการใชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 2 – 4 คร้ังประเภทอาหารท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ชอบทานมากท่ีสุด คือ เคร่ืองด่ืมเยน็ วนัท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมไปมากท่ีสุด คือ วนัจนัทร์ 
ช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมไปมากท่ีสุด คือ 08.00 – 10.00 น. ระยะเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการ
เขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  

 
นอกจากน้ีผูว้ิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการยงัมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้

บริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพทุธมณฑลสาย 4อยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ชบ้ริการมี

95

DP
U



ความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นบุคลากร รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านการบริการและด้านราคา การทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน สาขาพทุธมณฑลสาย 4 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต้่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  

นอกจากน้ียงัพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการ
ร่วมดว้ย ความถ่ีท่ีไปใชบ้ริการประเภทอาหารวนัท่ีนิยมไปใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใช้
บริการและระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟอเมซอน สาขาพทุธมณฑลสาย 4 
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ความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อการบริโภคยาน า้สมุนไพรจนีโหย่งเหิง 
ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 

Consumer Satisfaction In Using Yong Heng 
Herbal Solution In Rattamatjobate Nonthaburi Province 

 
นิภาพร  วะชุม  

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชากรท่ีใชย้า
น ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จังหวดันนทบุรี รวมทั้ งศึกษา
พฤติกรรมของผูใ้ชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหย่งเหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี จ านวน 250 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง( Purposive 
Sampling ) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 36 – 
45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่ท างานบริษัทเอกชน มีรายได ้
มากกวา่ 25,000 บาท และผูใ้ชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงมีพฤติกรรมการหาขอ้มูล
เก่ียวกบัยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงเป็นแบบปากต่อปาก โดยระยะเวลาท่ีใชย้าน ้ า
สมุนไพรจีนโหยง่เหิง คือ 1-2 ปี วตัถุประสงคใ์นการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง
เพ่ือรักษาโรคทัว่ไป ความถ่ีในการซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนซ ้ าเดือนละ 1 คร้ัง และ
สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมไปซ้ือยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงคือท่ีส านกังานขายของ
บริษทัจอยน์แอนดค์อยน์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
  นอกจากน้ีผูว้จิยัพบวา่ ผูใ้ชย้าน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้น
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ผลิตภณัฑ ์รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นท าเล
ท่ีตั้งการทดสอบสมมติฐานพบวา่ลกัษณประชากรศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กบัความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิงในเขรัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน  
 นอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชย้าน ้ าสมุนไพรจีน
โหยง่เหิงมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคยาน ้ าสมุนไพร
จีนโหยง่เหิง ในเขตรัตนาธิเบศร์  จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ 
ดา้นราคา ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ค าส าคญั : ความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภค ยาน ้ าสมุนไพรจีนโหยง่เหิง 
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ความรู้ การรับรู้บทบาท และการปฏิบัตงิานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมคัร
สาธารณสุข กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

Knowledge Perceived Roles and Practices of Health Volunteer: A Case study 
Based  on Consumer Protection  in Hat Yai Municipality Songkla Province 

 
วรรณา สุวรรณชาตรี 
จุฑารัตน์ สถริปัญญา 
นวลตา อาภาคพัภะกลุ 

 
บทคดัย่อ 

ปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) มีบทบาทในงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน การวิจัยเชิงส ารวจน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ การรับรู้
บทบาท และการปฏิบัติงานคุ้มครองผู ้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุข 
กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษา คือ อสม. จ านวน 243 ราย และผูเ้ก่ียวขอ้ง 3 ราย เก็บขอ้มูลโดยใชเ้ป็น
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เจาะลึก          ผลการศึกษาพบวา่ อส
ม.ร้อยละ 86 เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 56  ปี ประสบการณ์ท างานเฉล่ีย 10  ปี จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 47 มีครัวเรือนท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 14 ครัวเรือน 
ร้อยละ 67 สมคัรใจเขา้มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ดา้นความรู้การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคของ อสม.ระดบัดีมากร้อยละ 39 ส่วนการรับรู้บทบาทพบวา่ การให้ความรู้ 
การเฝ้าระวงั และการเป็นท่ีพึ่งพาของชุมชนอยู่ระดบัมาก ร้อยละ 70 ,51 และ 48 
ตามล าดบั  ส าหรับการปฏิบติังานการให้ความรู้ การเฝ้าระวงั การเป็นท่ีพึ่งพาของ
ชุมชนพบอยู่ระดับปานกลางมากท่ีสุด     ร้อยละ 41 , 41 และ 43 ตามล าดับ 
นอกจากน้ีพบวา่ ความรู้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติังาน และการรับรู้บทบาทมี
ความสมัพนัธ์กบัการปฎิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สรุป อสม. มี
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ความรู้และรับรู้บทบาทด้านคุ้มครองผูบ้ริโภค แต่มีการปฏิบัติงานน้อย ดังนั้ น
ผูบ้ริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ควรสนบัสนุนกิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน  
  
ค าส าคญั: ความรู้ การรับรู้บทบาท การปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค อาสาสมคัร
สาธารณสุข 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจใน
การท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
Relationship between conflict management of administrators with an incentive to 

work of teacher under the office Bangkok primary education 
 

ดวงกมล โพธิลกัษณ์ 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และแรงจูงใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กับ แรงจูงใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ขนาด
สถานศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.901 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
ทดสอบเอฟ และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างาน
ของครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
  1.1 การจัดการความขัดแยง้ของผูบ้ริหารถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
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เป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การแข่งขนั การบงัคบั 
และการผลกัดนั การประนีประนอม การหลีกเล่ียง หรือการถอนตวั การโอนอ่อนผ่อน
ตามหรือการท าใหร้าบร่ืน การร่วมมือกนั หรือการแกปั้ญหา 
  1.2 แรงจูงใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปน้อย ได้แก่ ความส าเร็จของงาน สภาพการ
ปฏิบัติงาน นโยบายและการบริหาร เงินเดือน ความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ การปกครอง
บงัคบับญัชา ลกัษณะของงาน 
 2. เปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบั แรงจูงใจ
ในการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.1 การเปรียบเทียบการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา วิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การปฏิบติังานในสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกนั 
  2.2 การเปรียบเทียบ แรงจูงใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุในภาพรวม แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ขนาด
สถานศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัการจดัการความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การของ       
พนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
The Relationship Between Perception of Organizational Culture and the 
Organizational Commitment of Employees at Karunvej Hospital Pathum 

Thani Province and Pha Nakhon Si Ayutthaya Province 
 

พนิดา  ค ากิง่ 
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาระดับการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช 2) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนักงานโรงพยาบาลการุญเวช 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญเวช 4) 
ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรท่ี
ใช้ศึกษา ได้แก่ พนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวดัปทุมธานี และ จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา จ านวน 315 คน ค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยา
มาเน่ ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 177 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม จ านวน 45 ขอ้ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารและ ความผูกพนัต่อองคก์าร ซ่ึงไดผ้ล
การวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน ค่าที ค่าเอฟ และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ โดยก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวจิยัพบวา่  

1. การรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงานโรงพยาบาลการุญเวช 
จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.93, 
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S.D = 0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นมิติ
การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (= 4.06, S.D = 0.54) รองลงมาคือ ดา้นมิติการเนน้
ระยะยาว ( = 4.05, S.D = 0.56) ดา้นมิติกลุ่มนิยม (= 4.04, S.D = 0.57) ดา้นมิติ
ระยะห่างของอ านาจ (= 3.92, S.D = 0.61) ดา้นมิติความเป็นสตรี ( = 3.90, S.D = 
0.58) ดา้นมิติความเป็นบุรุษ (= 3.90, S.D = 0.59) ดา้นมิติความเป็นปัจเจกชนนิยม 
(  = 3.86, S.D = 0.52) และดา้นมิติการเนน้ระยะสั้นมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (= 3.68 
S.D = 0.57) ตามล าดบั  2. ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลการุญ
เวช จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 
4.04, S.D = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ( = 4.07, S.D = 0.54) รองลงมาคือ ความ
ผกูพนัดา้นความรู้สึก ( = 4.05, S.D = 0.57) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ความ
ผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง (=3.99, S.D = 0.55) 3. การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมี
ความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน โรงพยาบาลการุญเวช 
จังหวดัปทุมธานี และ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (rxy = 0.80) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า มี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงทุกดา้น ไดแ้ก่ ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (rxy = 0.73)  ความผูกพนัด้านความรู้สึก มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (rxy = 0.72) ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (rxy = 0.70) ตามล าดบั 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
ผกูพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี
ความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อตัราเงินเดือน ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
ค าส าคญั:วฒันธรรมองคก์าร,ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความผนัผวนของราคาน า้มนักบัอตัราเงนิเฟ้อ  
ภายใต้นโยบายการเงนิแบบก าหนดเป้าหมายเงนิเฟ้อ 

The Relationship between The Oil Price and Inflation under Inflation 
Targeting 

 

เปรมยุดา  แสงสายออ 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความผนัผวนของราคาน ้ ามนักบัอตัราเงินเฟ้อ ภายใตน้โยบายการเงินแบบก าหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อ โดยใชข้อ้มูล  ทุติยภูมิของประเทศไทย ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ของปี 
พ.ศ.2543 จนถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ.2556 โดยท าการประมากการแบบจ าลอง
โดยวิธี vector autoregressive (VAR) การทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองความ
แปรปรวน (impulse response function) และการวิเคราะห์การแยกส่วนความ
แปรปรวน (variance decomposition) ผลการศึกษาพบว่า ราคาน ้ ามันมีความ
ความสมัพนัธ์กบัอตัราเงินเฟ้อ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากเม่ือ
ราคาน ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต ผูผ้ลิตจึงปรับข้ึนราคา
สินคา้ ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน โดยจากการวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
ความแปรปรวน  (impulse response function)  พบว่า   อัตราเงินเฟ้อมีการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งฉับพลนัของราคาน ้ ามนัมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆท่ี
ศึกษา รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ีย ปริมากเงินและผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศ
ท่ีแทจ้ริง ตามล าดบั ส าหรับการวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (variance 
decomposition) พบว่า ความแปรปรวนของอตัราเงินเฟ้อมีสาเหตุมาจากความผนั
ผวนของราคาน ้ ามนัในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ีย ปริมากเงิน 
และผลิตภกัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั: ราคาน ้ ามนั อตัราเงินเฟ้อ นโยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความจงรักภักดต่ีอองค์กรกบัประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) : ภาคขายและบริการนครหลวง

ที ่1 (น.1) 
Relationship between Organizational Loyalty Factors and Performance Effectiveness 

among Employees at TOT Public Company Limited, Metropolitan Region 1  
Sales and Services Department 

 
สุธี อนันท์ธนศาล   

ชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ   

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความจงรักภกัดีต่อ

องคก์ร (2) ระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน และ (3) หาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยความจงรักภกัดีต่อองค์กรกบัประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 (น.1) ท าการเก็บ
ขอ้มูลจากพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) จ านวน 300 คน สุ่มตวัอยา่งแบบชั้น
ภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบับเท่ากับ 
0.894 และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน จากการทดสอบสมมติฐานค่า
สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (r) 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายอุยู่
ในช่วง 41-50 ปี สถานภาพสมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังาน
ระดบั 4-6 มีอตัราเงินเดือน ตั้งแต่  35,001 แต่ไม่ถึง 45,000 บาท  ปฏิบติังานเป็น
ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป สังกดัฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 1.2 (บน.1.2)  (1) 
ดา้นปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความรู้สึก มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ี
แสดงออก และดา้นการรับรู้ ตามล าดบั (2) ดา้นประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
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พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความพอใจของทุกฝ่าย ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงาน และด้านการจัดหาและใชปั้จจยัทรัพยากร ตามล าดบั(3) 
ปัจจัยความจงรักภักดีต่อองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน ในภาพรวม ซ่ึงพบวา่ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์
ในระดบัสูง คือ ดา้นการรับรู้ รองลงมา คือ ดา้นความรู้สึก อยู่ในระดบัปานกลาง 
และ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก อยู่ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั 
 
ค าส าคญั : ความจงรักภกัดี ประสิทธิภาพการท างาน บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพงึพอใจของ
นักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วเชิงเกษตรเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดจงัหวดั

นครราชสีมา 
 

Relationship between Marketing Mix Factors and Satisfaction of Agritourists 
at KhaoYai Panorama Mushroom Farm, NakornRatchasima 

 
บ าเพญ็  ผดุงกจิ  

นัทธ์หทยั  ออืนอก   
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเขาใหญ่พาโนรา
มาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา (2) ระดบัความพึงพอใจของของนกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่ พาโนรามาฟาร์มเห็ด จังหวดันครราชสีมา (3) 
เปรียบเทียบระดบัความ     พึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขา
ใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา (4) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรา
มาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดั
นครราชสีมา   จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ  t-test, F-test,และการทดสอบความสัมพนัธ์
แบบเพียร์สนั 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมา
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมา โดยรวม
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อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ี  ดา้นผลิตภณัฑ์/
บริการ ดา้นราคา ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) 
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พา
โนรามาฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ด้านการประสานงานของบริการ  รองลงมาคือ ดา้นความสะดวกท่ี
ไดรั้บการบริการ ดา้นอธัยาศยัและการให้เกียรติของผูใ้ห้บริการ  ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากบริการ  ดา้นคุณภาพของบริการ และดา้นค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ ตามล าดบั (3) 
นักท่องเท่ียวท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ส่วน เพศ รายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ด ไม่แตกต่าง (4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาใหญ่พาโนรามา
ฟาร์มเห็ด จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมอยูร่ะดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
ค าส าคัญ :   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ความพึงพอใจ  เขาใหญ่พาโนรามา

ฟาร์มเห็ด 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัคุณภาพการให้บริการ
ลูกค้า 

โทรศัพท์เคลือ่นทีร่ะบบ 3G ของบริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Relationship between Marketing Mix Factor and Service Quality on 3G 
Mobile Phone Customers at TOT Public Company Limited in Bangkok 

 
อนุสรณ์  วงศ์หน่อน้อย  

นัทธ์หทยั  ออืนอก   

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) คุณภาพการให้บริการลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของ
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) ความสัมพนัธ์
ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับคุณภาพการให้บริการลูกค้า
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขต
ก รุ ง เ ทพมหานคร  ป ระชากร ท่ี ใช้ในการ ศึกษ าค ร้ั ง น้ี  คื อ  ผู ้ ใ ช้บ ริกา ร
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 400 คน และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบตาม
ความสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่ 0.967 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (1) ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ ากัด 
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(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัความส าคญัมาก (2) คุณภาพการ
ให้บริการลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพัน ธ์กัน เ ชิ งบวกกับ คุณภาพการให้บ ริก าร ลูกค้า
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการใหบ้ริการ, ลูกคา้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G, บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคของ

ลูกค้าโทรศัพท์เคลือ่นที ่3G บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Relationship between Marketing Mix Factor and Behavior of the 3rd 

Generation Mobile Phone Customers at TOT Public Company Limited in 

Bangkok  

สุรศักดิ์  โรจนะนาค   

นัทธ์หทยั  ออืนอก   

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของลูกคา้ท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  3G (2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G และ (4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ของ 
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.886 สถิติท่ีใชใ้น
การวิจยัคือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์ไคสแควร์ ท่ีระดบันยัทาง
สถิติ 0.05  

ผลการศึกษา พบว่า  (1)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับ
ความส าคญัต่อลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นราคา รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์และมีระดบัความส าคญันอ้ย
ท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (2) พฤติกรรมการใชบ้ริการสนทนาโดยการพูด-
คุยทางโทรศพัท ์มากท่ีสุด จุดประสงคคื์อ ความรวดเร็วในการใชแ้อปพลิเคชนัผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต เหตุผลคือ ค่าบริการมีราคาถูก ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ
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ส่วนใหญ่ตดัสินใจด้วยตนเอง ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์เฉล่ียต่อวนั 30-59 นาที 
สถานท่ีท่ีใชบ้ริการบ่อยสุดคือ ท่ีท างาน การทดสอบสมมติฐานพบวา่ (3) ปัจจยัส่วน
บุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และ (4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ดา้นบริการ
ของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ด้านเหตุผล ด้านผูมี้อิทธิพลในการตัดสินใจ ด้าน
ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 

ค าส าคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้, 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G, บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความจงรักภกัดทีีม่ต่ีอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของผู้ปฏบิัตงิานในฝ่ายรถยนต์หลวง ส านักพระราชวงั 

The relationship between motivation and loyalty to the performance of the 
worker. In the Royal car Bureau 

 
ปฏิคม  โอสถานนท์  
 ชัญญ์ญาณ์  ค าบุญ  

 
บทคดัย่อ  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและ
ความจงรักภกัดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในฝ่ายรถยนต์
หลวง ส านกัพระราชวงั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรคือผูป้ฏิบติังาน
ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั จ านวน 247 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 170 คน 
โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีของทาโร่ยามาเน่ สถิติ
ท่ีใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในฝ่ายรถยนต์
หลวง ส านกัพระราชวงัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นความส าเร็จ
ของงาน ดา้นการยกย่องนับถือ และดา้นความรับผิดชอบ ตามล าดบั ระดับความ
จงรักภกัดีของผูป้ฏิบติังานในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านักพระราชวงัอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือ
องคก์ร ดา้นความปรารถนาอยา่งสูงถึงท่ีจะคงอยูก่บัองคก์รนั้นต่อไป และดา้นการ
เติบโตท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือองคก์ร ตามล าดบั ระดบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้านเวลาท่ีใชใ้นการ
ท างาน ตามล าดับ ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความจงรักภักดีท่ีมีต่อ
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ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายรถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั
เป็นไปในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั: แรงจูงใจ, ความจงรักภกัดี, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

รถยนตห์ลวง ส านกัพระราชวงั     
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คุณภาพการให้บริการของบริษัท โตโยต้า พเีอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
Service Quality of Toyota PS Enterprise Company Limited 

 
จุฑามาส  โกยทา 

 
บทคดัย่อ 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการ
ให้บริการของบริษทั โตโยตา้        พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการของบริษทัโต
โยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั จ าแนกตามแผนกบริการ ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือผูเ้ขา้รับบริการกบับริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั ใชสู้ตรค านวณ
ขนาดตวัอยา่งในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรของดบัเบิลยจีู คอชแรน    ไดข้นาด
ตวัอยา่งจ านวน 387 คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม จ านวน 23 ขอ้ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และ
คุณภาพการให้บริการ ซ่ึงวดัผลค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามได ้0.94  ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที ค่าเอฟ และเม่ือพบความแตกต่างท าการจับคู่พหุคูณโดย
วิธีการ LSD โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1. 
คุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.18, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x= 4.21 ,S.D. = 0.53) รองลงมาไดแ้ก่ ความ
เป็นรูปธรรมของบริการ อยูใ่นระดบัมาก ( x= 4.20, S.D. = 0.49) ดา้นความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้อยูใ่นระดบัมาก ( x= 4.18, S.D. = 0.54) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x= 4.18, S.D. = 0.56) และการตอบสนองต่อลูกคา้ อยูใ่นระดบั
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มาก มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x= 4.11, S.D. = 0.50)  2. ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพ
การใหบ้ริการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา และอาชีพ ต่างกนัประเมินคุณภาพการให้บริการของบริษทั  โตโยตา้ พี
เอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต้่างกนั ประเมิน
คุณภาพการให้บริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูรั้บบริการท่ีมี
รายไดต้่างกนั ประเมินคุณภาพการให้บริการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความ
เช่ือถือไวว้างใจได ้และการตอบสนองลูกคา้ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ไม่
แตกต่างกนั 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการ จ าแนกตามแผนก
ให้บริการ พบว่า ผูเ้ขา้รับบริการจากให้แผนกบริการท่ีต่างกนัประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ พีเอส เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั  

 
ค าส าคญั : คุณภาพบริการ, การใหบ้ริการ 
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คุณภาพการให้บริการในเร่ืองเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมอืงสนั่นรักษ์  
อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธาน ี

SERVICE  QUALITY  OF  MONETARY  WELFARE  FOR  THE  
ELDERS  OF  SANANRAK  MUNICIPALITY, THANYABURI  

DISTRICT, PATHUMTANI  PROVINCE 
 

ปาริชาต ิ ศรีษะค า 
 

บทคดัย่อ   
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัญหาและอุปสรรคของ

ผูสู้งอายท่ีุมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมือง
สนัน่รักษ ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี (2) ความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ
ในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
และ (3) แนวทางการพฒันาและขอ้เสนอแนะต่าง  ๆ ในคุณภาพการใหบ้ริการใน
เร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
สนัน่รักษ ์ ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพ จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
จดัเก็บขอ้มูล 4 ดา้น คือ (1) ดา้นการใหค้วามรู้และขอ้มูลข่าวสาร (2)ดา้นขั้นตอน
การใหบ้ริการ (3) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และ (4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผูสู้งอาย ุ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-
test และ F-test  

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ปัญหาและอุปสรรคในคุณภาพการใหบ้ริการในเร่ือง
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 2.32) โดยดา้นการให้ความรู้
และขอ้มูลข่าวสารเป็นปัญหาและอุปสรรคหลกัของการให้บริการ เม่ือทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในคุณภาพการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงั
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ชีพผูสู้งอาย ุทั้ง 4 ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ผูสู้งอายุ
มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
= 3.89) โดยดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการเป็นดา้นท่ีผูสู้งอายพุอใจมากท่ีสุด เม่ือทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  และ (3) ผู ้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อ
ขอ้เสนอแนะและแนวทางคุณภาพการให้บริการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุฯ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.60) โดยให้ความส าคญัดา้นการให้ความรู้และขอ้มูล
ข่าวสารมากท่ีสุด เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อขอ้เสนอแนะและแนว
ทางการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05   ทั้ งน้ี ผูว้ิจัย
เสนอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี น าไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการต่อไป คือ (1) ควรมีการมี
บริการแจ้งรายช่ือส าหรับผู ้ท่ีจะได้รับเ บ้ียย ัง ชีพในปีต่อไป(2)  ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับขั้นตอนการขอรับเบ้ียยงัชีพแก่กลุ่มผูสู้งอายุในทุกชุมชน 
และ (3) ควรมีการก าหนดนโยบายการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบับริบทของผูรั้บ
เงินเบ้ียยงัชีพ เช่น จ่ายเป็นเงินสดให้กบัผูสู้งอายหุรือมีจุดบริการใกลบ้า้น ปรับปรุง
สถานท่ีบริการใหก้วา้งขวางรองรับผูสู้งอายไุดม้ากข้ึน (4) ควรด าเนินการจ่ายเบ้ียยงั
ชีพภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีก าหนดและประกาศแจง้ให้ผูรั้บบริการรับทราบอยา่ง
ทัว่ถึง 

 
ค าส าคญั:  คุณภาพการบริการ เบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอาย ุการบริหารจดัการ 
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คุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครู  
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัปทุมธาน ี

Quality of Work Life and Organizational Commitment of Teachers under 
Local Administrative Organization, Pathum Thani Province 

 
องัคณา  สุวรียนนท์ 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ในการท างานของครู จ าแนกตามเพศ อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของครู จ าแนกตามเพศ
อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของครู ประชากรท่ีใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัปทุมธานี 
จ านวน 1,197 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรเครซ่ีและมอร์แกน ได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 291 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
ครูท่ีมีอาย ุเพศ และระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างกนั มีระดบัคุณภาพ
ชีวติในการท างานและมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่ต่างกนั โดยความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของครู สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ มีความสมัพนัธ์ทางบวก 
 
ค าส าคญั 
คุณภาพชีวติในการท างาน   ความผกูพนัต่อองคก์รของครู  ศึกษาความสมัพนัธ์ 
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งานเทศกาลเพือ่การท่องเทีย่ว: การประยุกต์ใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วมงาน เทศกาลกนิเจ จงัหวดัภูเกต็ 

Festival Tourism: Application the Integrated Marketing Communication 
which Affected to Tourist’s Decisions on the Participation in the Vegetarian 

Festival in Phuket, Thailand 
 

วรานนท์   แสงวจิติร 
 นิมติ   ซุ้นส้ัน    

ปิยวรรณ   ค ากลดั 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของ
ผูเ้ขา้ร่วมงานเทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลกินเจ 
จงัหวดัภูเก็ตและ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการต่อความตอ้งการกลบัมาเขา้ร่วมงานเทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต โดยมี
ประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ร่วมงานเทศกาลเพ่ือ
การท่องเท่ียว คือ เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต จ านวน 384 คน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึง
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา รวมทั้งเปรียบเทียบและการพยากรณ์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 
 ผลการศึกษา พบวา่ 1) พฤติกรรมการเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์ในการเดินทาง คือ ท่องเท่ียว โดยเดินทางร่วมกับเพ่ือน ส่วน
ยานพาหนะนั้นใชบ้ริการของรถบริษทัน าเท่ียว และเลือกใชโ้รงแรมเป็นสถานท่ีพกั
แรม ผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่มีจ านวนวนัพกัเฉล่ียต่อคร้ังจ านวน 3-5 วนั และมีงาน
อดิเรก คือ ท่องเท่ียว นอกจากนั้ นผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางเข้า
ร่วมงานเทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต เพราะมีส่ิงดึงดูดใจในการท่องเท่ียว รองลงมา 
คือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน และมีกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียวท่ี
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น่าสนใจ 2) ระดบัความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลเพ่ือการท่องเท่ียว เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ตพบวา่อยู่
ในระดบัมาก และ 3) ปัจจยัดา้นการส่ือสารออนไลน์ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นหน่ึงในการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อสมการพยากรณ์แนวโน้มในการเดินทาง
กลบัมาเขา้ร่วมงานเทศกาลเพ่ือการท่องเท่ียว เทศกาลกินเจ เพียงปัจจยัเดียว 
 ส าหรับข้อเสนอจากการศึกษา ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานเทศกาลเพ่ือการท่องเท่ียว และการโฆษณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดังานเทศกาลเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง รวมทั้ งควรมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเพื่อใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จ  
 
ค าส าคัญ: การท่องเท่ียว เทศกาลเทศกาลกินเจจงัหวดัภูเก็ตการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
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ช่ือเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลอืกหอพกั  
กรณศึีกษา นกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต 

The factors related to the decision of living in private dormitory  
Case study: Bangkok University  students, Rangsit Campus 

 โชตริส กมลสวสัดิ์ 
 

บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยั  คือ นักศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ท่ีใชบ้ริการ
เช่าหอพกั แมนชัน่ อพาร์ทเมนต ์จ านวน 420 คน โดยใชว้ิธีการเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง 
และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ  

ผลกการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายรุะหวา่ง 21- 23 ปี ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง และมีรายรับ
เฉล่ียต่อเดือน (รวมค่าหอพกั) อยูร่ะหวา่ง 10,001-15,000 บาท จะให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านเวลาและสถานท่ี ด้าน
กระบวนการให้บริการ และดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ค าส าคญั : นกัศึกษา หอพกัเอกชน ปัจจยัทางการตลาด  
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ชุมชนควนเนียงกบัการจดัการทุนวฒันธรรมสู่การกระตุ้นเศรษฐกจิชุมชน 
Khuan Niang Community and Cultural Capital Management to Stimulate 

Community Economy 

 

กนกพร  ธานีรัตน์    
หฤทยั  ปัจจยาการกลุ    

วชัรี  ไหมเหลก็   
อุทยั  ปริญญาสุทธินันท์  

 

บทคดัย่อ 
        งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการทุน

วฒันธรรมท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนควนเนียง ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 

จงัหวดัสงขลา ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั คือ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีต าบลควนเนียง จ านวน 2 คน ซ่ึง

เป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลการวางแผนและการจัดการทุนวฒันธรรมของชุมชน และผูใ้ห้

ขอ้มูลรอง คือ ชาวบา้นในชุมชน จ านวน 10 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใหข้อ้มูลในส่วนของการ

ได้รับผลจากการจัดการทุนวฒันธรรมของชุมชน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงาน

วจิยัดว้ยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 

        ผลการศึกษา พบว่า  ควนเนียงเป็นชุมชนเก่าจึงเ ป็นแหล่งก าเ นิดของ

ศิลปวฒันธรรมซ่ึงลว้นมีรากเหงา้ทั้งดา้นประเพณีและวฒันธรรมท่ีมีการสืบทอดกนั

มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะการเป็นแหล่งก าเนิดของหนงัตะลุงจึงท าใหค้นในชุมชนรัก

และหวงแหนหนังตะลุงเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบนัเม่ือมีผูสื้บทอดการแสดงหนัง

ตะลุงนอ้ยลงไปทุกทีจึงท าใหว้ฒันธรรมท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชนเกิดการเส่ือมถอยลง
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ไป จนในเวลาต่อมาจึงเกิดนโยบายการพฒันาชุมชนโดยใชก้ารจดัการทุนวฒันธรรม

มาเป็นแรงส าคญัในการขบัเคล่ือนท่ีจะท าให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชน

และการสืบสานอนุรักษ์วฒันธรรมหนังตะลุงของชุมชนข้ึน โดยการจัดการทุน

วฒันธรรมของชุมชนดังกล่าวเป็นการดึงเอาวฒันธรรมหนังตะลุงออกมาให้เป็น

เอกลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมของชุมชน ท าให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสร้าง

รายไดใ้หก้บักลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมหนงัตะลุง อาทิ ผูแ้สดงหนงัตะลงุ 

คนแต่งบทละครหนงัตะลุง ลูกคู่หนงัตะลุง คนแกะหนงัตะลุง และกลุ่มอาชีพท่ีท า

เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนงัตะลุง รวมถึงกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ท่ีท าการ

คา้ขายอยูใ่นตลาดควนเนียงดว้ย เหล่าน้ีถือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจชุมชนไดเ้ป็น

อยา่งดี ทั้งน้ีเม่ือคนในชุมชนเกิดรายไดย้อ่มเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตอีกทางหน่ึง ยิ่ง

ไปกวา่นั้นการจดัการทุนวฒันธรรมดงักล่าวยงัถือเป็นการสร้างความสามคัคีให้กบั

คนในทอ้งถ่ินในการร่วมกนัสืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรมหนงัตะลุงของชุมชน

ให้คงอยู่ต่อไป ทั้งยงัเป็นการพฒันาชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม

ของคนในชุมชนซ่ึงจะก่อให้เกิดเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใน

ท่ีสุด 

 

ค าส าคญั: หนงัตะลุง การจดัการทุนวฒันธรรม เศรษฐกิจชุมชน 
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ชุมชนตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี เศรษฐกจิสร้างสรรค์จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 
กรณศึีกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในศักยภาพ 

และการสร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ  
อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 

Community Culture of 200 Years Ancient Pranburi Market : A case of the 
Feasibility Study of Ability and Creation for Economic added value Pranburi 

District, Prachuapkhirikhan 
 

วรีวลัย์  ป่ินชุมพลแสง 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ

ขนาดย่อม ชุมชนตลาดเ ก่า  200 ปีปราณบุรี เศรษรกจ ิสร้างสรรค์ิังหวัด
ประิวบคีรีขนัธ์ มีิุดประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤตจกรรมการประกอบกจิการธุรกจิ ตน้ทุน
และผลตอบแทนของการประกอบกจิการธุรกจิ ความเป็นไปไดใ้นการเลือกแนวทาง
ในการสร้างมูลค่าเพจ่มทางเศรษรกจิ ความพึงพอใิต่อตลาดเก่าปราณบุรีเพ่ือเพจ่ม
ศกัยภาพทางการตลาดแก่ชุมชน กลุ่มประชากรไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกจิประเภทธุรกจิ 
7   สาขา ได้แก่ ธุรกจิเคร่ืองหนัง เคร่ืองประดับสตรี เสืค อผา้สตรี อาหาร ขนม 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองด่ืม ิ านวนร้านคา้ทัคงหมด 200   ร้าน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบ
ชัคนภูมจ  (Stratified Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 74 คน โดยสัมภาษณ์เชจงปรจมาณต่อ
การลงทุนในกจิการ  

ผลการศึกษาพฤตจกรรมการประกอบกจิการธุรกจิ ส่วนใหญ่ด าเนจนธุรกจิ
ประเภทเสืคอผา้รองลงมาธุรกจิประเภทอาหาร ิบมธัยมศึกษาตอนตน้ สมาชจกตัคงแต่ 
1-3 คน ประสบการณ์ทางธุรกจิส่วนใหญ่ 1-5 ปี ตน้ทุนและผลตอบแทนพบวา่ งบ
ลงทุนครัค งแรกของการประกอบธุรกจิสูงสุดคือ ธุรกจิเสืคอผา้ส าเร็ิรูป 564,370 บาท
ต่อปี ท ารายไดสู้งสุด เท่ากบั 960,000 บาทต่อปี ตน้ทุนการประกอบกจิการ เท่ากบั 

126

DP
U



  

570,040 บาทต่อปี และมีก าไรสูงสุดเท่ากบั 389,960 บาทต่อปี สรุปความเป็นไปได้
ของธุรกจิทัคง 7 สาขาไดว้่า ธุรกจิเคร่ืองด่ืม ไดรั้บิุดคุม้ทุนก่อนธุรกจิอ่ืนๆ ดา้น
ระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาสัคนท่ีสุด คือ ธุรกจิขนม คืนทุน 10 เดือนเม่ือเปรียบเทียบ
กับงบลงทุน ด้านอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) มีการค านวณการ
เปรียบเทียบก าไรต่องบลงทุน อตัราสูงสุดคือ ธุรกจิขนม อตัราผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน เท่ากบั ร้อยละ 125.57 ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) อตัราสูงสุด
คือ ธุรกจิเคร่ืองประดบัสตรี อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย เท่ากบั ร้อยละ 47.19 
มูลค่าปัิิุบนัสูงสุดคือ ธุรกจิเสืคอผา้ส าเร็ิรูป เท่ากบั 44,911.30 บาท ธุรกจิท่ีมีดชันี
ก าไรสูงสุด คือ ธุรกจ ิ เค ร่ือง ด่ืม ดัชนีก าไรเ ท่ากับ  1.11 เ ท่า  ธุรกจิ ท่ีได้รับ
ผลตอบแทนสุทธจสูงสุด คือ ธุรกจิเคร่ืองประดบัสตรี เท่ากบั ร้อยละ 44.79 ความพึง
พอใิของผูป้ระกอบธุรกจิระดบัความเหมาะสมกบัดา้นความสะดวกต่อการเขา้มา
ประกอบกจิการธุรกจิในตลาด 200 ปีปราณบุรี สูงท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ: อตัราผลตอบแทน, ตน้ทุน, ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี และมูลค่าเพจ่มทาง
เศรษรกจิ 
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ดชันีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ทีด่นิจากข้อมูลดาวเทยีม SMMS 
Land Use Indices from SMMS Satellite Data 

 
อุเทน ทองทพิย์ 

พศิมยั จารุจติตพินัธ์ 
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวิจยัเชิงประยุกต์ โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบ
ผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพในลกัษณะของการ
พฒันาริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ โดยใช้วิธีด าเนินการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดาวเทียม SMMS ในแต่ละช่วงคล่ืน (แบนด์) จ านวน 4 แบนด์ เพื่อสร้างดชันีภาพสี
ผสมจากขอ้มูลดาวเทียม SMMS ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ไดแ้ก่ 
แบนด์ 1 (ช่วงคล่ืนสีน ้ าเงิน) ความยาวช่วงคล่ืน 0.43-0.52  ไมโครเมตร แบนด์ 2 
(ช่วงคล่ืนสีเขียว) ความยาวช่วงคล่ืน 0.52-0.60 ไมโครเมตร แบนด์ 3 (ช่วงคล่ืนสี
แดง) ความยาวช่วงคล่ืน 0.63-0.69 ไมโครเมตร และแบนด์ 4 (ช่วงคล่ืนอินฟราเรด
ใกล)้ ความยาวช่วงคล่ืน 0.76-0.90 ไมโครเมตร โดยน าขอ้มูลมา้อ้นทบักนัไดค้ร้ัง
ละ 3 แบนด์ ไม่้ ้ ากนั และท าให้แต่ละแบนด์ท่ีเป็นสีขาวด าแทนดว้ยแม่สีบวก 3 สี
หลกั คือ สีน ้ าเงิน สีเขียว และสีแดง แสดงดชันีภาพสีผสมดว้ยวธีิการเรียงสับเปล่ียน
จ านวน 24 ดชันี ไดแ้ก่ 123 124 132 134 142 143 213 214 231 234 241 243 312 
314 321 324 341 342 412 413 421 423 431 และ432 หลงัจากนั้นน าขอ้มูลดชันี
ภาพสีผสมท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างดชันีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดย
ประยุกต์ใชห้ลกัการแปลตีความขอ้มูลดว้ยสายตา และหลกัการพิจารณาการแปล
ตีความขอ้มูลดาวเทียม ตามมาตรฐานการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 3 ระดับ 
พบว่าสามารถวิเคราะห์ดัชนีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินได ้17 ดชันี ไดแ้ก่ 
ทะเล (M) ถนน (R) ตวัเมืองและยา่นการคา้ (U1) นาขา้ว (A1) พืชไร่ (A2) ไมย้ืนตน้ 
(A3) สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า (A9) ป่าไม่ผลดัใบ (F1) ป่าผลดัใบ (F2) ป่าเลน (F3) 
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สนามบิน (U401) ท่าเรือ (U404) นิคมอุตสาหกรรม (U501) สนามกอลฟ์ (U602) 
สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง้ (A903) แม่น ้ าล าคลอง (W101) และอ่างเก็บน ้ า (W201) 
 
ค าส าคญั  : ดชันีภาพสีผสม ดชันีการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
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ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิน่ในจงัหวดัภูเกต็ 
Local Health Insurance Funds Management Indicators in Phuket Province 

 
บุญศุภภะ ตณัฑัยย์ 

พศิมยั จารุจติตพินัธ์ 
 

บทคดัย่อ 
ตวัช้ีวดัการจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจังหวดั

ภูเก็ตเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาตวัช้ีวดัการจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายในการศึกษารวบรวมความ
คิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของผู ้เ ช่ียวชาญ ประชากรส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ีคือ 
ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน โดยคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัรวมทั้งส้ิน จ านวน 12 ท่าน ซ่ึงผลการศึกษา
ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า 
ตวัช้ีวดัการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน มี 3 ตวัช้ีวดั คือ ดา้น
การจดัการกองทุน  การมีส่วนร่วม และการสร้างนวตักรรม ซ่ึงจากผลการวิจยัใน
คร้ังน้ีได้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวช้ีวดัการจัดการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต 
 
ค าส าคญั  : ตวัช้ีวดั กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน 
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แนวทางการพฒันาการตลาด ตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง                             
เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

Guideline on the Marketing Development for the Sustainable Tourism at  
Talad Ko Kloi (Ko Kloi Market) Amphoe Muang, Changwat Rayong, 

Thailand. 
อตณิัช แสนยศ  

ละเอยีด ศิลาน้อย  
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจและ

ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวตลอดจนศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจและความตอ้งการของนักท่องเท่ียว
จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลเพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันาการตลาด ตลาดเกาะ
กลอย      อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนโดยใชก้ารวิจยัเชิง
ผสมทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยในการวิจัยเชิงปริมาณนั้น เน่ืองจากเป็น
การศึกษาค่าเฉล่ียประชากร ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาเป็น และ SD จึงก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ ไวเออร์ส (Ronald M. 
Weiers) จากประชากรนกัท่องเท่ียวในปี 2556 จ านวน 421,150คน ซ่ึงไดต้วัอยา่ง
จ านวน 384 คน โดยก าหนดความเช่ือมัน่      ท่ี 95 % และความคลาดเคล่ือนเป็น 
1/10 ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร (0.1 ) และรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ จ านวนความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และสถิติในการทดสอบสมมติฐาน t-test, One-way ANOVA และกรณีมี
นยัส าคญัจะทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffeˊ Method ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพมี
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ เจ้าของ/ผูบ้ริหารตลาดเกาะกลอย และผูแ้ทนภาครัฐ ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัระยอง ผูอ้  านวยการส านกังาน
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จงัหวดัระยอง และนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเชิง
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เนิน จงัหวดัระยอง ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวจิยั
พบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีสถานภาพสมรส อาชีพพนักงานลูกจา้ง
บริษทั รายไดร้ะหว่าง 10,000-19,000 บาท ชอบท่องเท่ียวในวนัหยุด และมีท่ีพกั
อาศยัปัจจุบนัในจงัหวดัระยอง 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นองคป์ระกอบทาง
กายภาพ และดา้นสินคา้และบริการ ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดนกัท่องเท่ียวให้
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการใหพ้ฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ 
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นสินคา้และบริการ และดา้น
ราคา 4) ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุอาชีพ และท่ี
พกัอาศยัปัจจุบนัแตกต่างกนัให้ความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ต่างกันท่ีระดับนัยส าคญั 0.05  5) ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ช่วงเวลา
เดินทางท่องเท่ียว และท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความตอ้งการให้พฒันาใน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่าง และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ า
ได้ด าเนินการตามแนวทางการพฒันา  การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนขององค์การการ
ท่องเท่ียวโลกทั้ง 5 ประการ โดยครบถว้น ดงันั้น แนวทางการพฒันา    การตลาด 
ของตลาดเกาะกลอย จึงควรเนน้พฒันาในดา้นการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัการเพ่ิม
เอกสารขอ้มูลของตลาดท่ีมีแจกให้แก่นักท่องเท่ียว รวมทั้งขอความร่วมมือในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และเทศบาลต าบลเชิงเนิน และเน้น
การส่งเสริมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ดา้นให้ตรงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 20-39 ปี เป็นส าคญั เช่น ตอ้งพฒันาดา้น
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อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ าหน่ายในตลาดให้มีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ รสชาติ
อร่อย และมีอาหารหลากหลายใหเ้ลือก พฒันาในดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพของ
ตลาด เช่น จ านวนห้องสุขาท่ีเพียงพอ และมีความสะอาด รวมถึงเพ่ิมท่ีจอดรถให้
เพียงพอ และมีความปลอดภยัดว้ย  อีกทั้ง ตอ้งน าเสนอส่ิงท่ีแปลกใหม่ข้ึนมาเป็น
ระยะ ๆ โดยค านึงถึงกรอบของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ทั้ง 5 ประการ
ขององคก์ารการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ดว้ย 

  
ค าส าคญั : ตลาดเกาะกลอย, ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว, ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด, จงัหวดัระยอง 
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แนวทางการพฒันาศูนย์จกัสาน  อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี                       
เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

Guidelines for the Sustainable Tourism, Development at 
 Bamboo Wicker Center, 

Panatnikhom District, Chonburi Provice,Thailand. 
 

ธัญรัตน์  ธัญญานุกูล  
ละเอยีด ศิลาน้อย   

 
บทคดัย่อ 

จุดมุ่งหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 1)เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของนักท่องเท่ียว 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคัญ 3)เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 4)เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
5) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี ศูนยจ์กัสาน
อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 6) เพ่ือก าหนด
แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนศูนยจ์กัสาน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั
ชลบุรี เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนโดยใชก้ารวิจยัเชิงผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตวัอย่างคือ นักท่องเท่ียวจ านวน 385 คน
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและ การวิจยัเชิงคุณภาพมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ 
เจา้ของศูนยจ์กัสานและผูแ้ทนภาครัฐไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกังานการท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดัชลบุรี และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานพทัยา และ เทศบาล
พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ จ านวนความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ใชส้ถิติในการทดสอบ
สมมุติฐาน t-test, One-way ANOVA และกรณีมีนยัส าคญั จะทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี
ของ Scheffeˊ Method  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.3 มี
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อายชุ่วง 40-49 ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ/
ราชการ มีรายไดร้ะหวา่ง 20,000-29,999 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ท่ีอยูอ่าศยั
ปัจจุบันภาคตะวนัออก (ยกเวน้ จังหวดัชลบุรี)  โดยภาพรวมนักท่องเท่ียวให้
ความส าคญัมากท่ีสุดต่อศูนย์จักสานทั้ ง 7 ด้านและในรายด้านก็พอใจมากท่ีสุด
เช่นกนั ยกเวน้ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการ
ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมาก ผลการทดสอบ สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุการศึกษา รายไดต้่อเดือนและสถานภาพการสมรสแตกต่างกนั
ให้ระดบัความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05  ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเพศ อาชีพ ท่ีอยูใ่นปัจจุบนัระดบัความส าคญัไม่แตกต่าง
กนั ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.2 มี
อายุช่วง 50-59 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพเกษตร มี
รายไดร้ะหวา่ง 10,000-19,999 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โดยภาพรวมของ
การมีส่วนร่วมประชาชนในชุมชนทุกดา้น ทั้ง 4 ดา้น โดยภาพรวมมีระดบัปานกลาง 
เรียงล าดบัจาก การมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมประเมินผล ระดับการมีส่วนร่วมมาก คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 2  พบว่า ประชาชนในชุมชนท่ีมีเพศ
แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์จักสาน  ไม่แตกต่างกัน ด้านอาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพการสมรสประชาชนในชุมชนจะมีส่วนร่วม
ในการพฒันาศูนยจ์กัสาน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 และ
เม่ือเปรียบเทียบ รายคู่พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05  
 ค าส าคญั : ศูนยจ์กัสาน ระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาด การมีส่วนร่วม
ของชุมชน จงัหวดัชลบุรี 
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บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชนเทศบาลเมอืงสนั่นรักษ์  
อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธาน ี

THE ROLES OF COMMUNITY COMMITTEES IN COMMUNITY 
DEVELOPMENT; SANANRAK MUNICIPALITY, THANYABURI 

DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE 
 

จนัทนา คงอริยะทรัพย์  
 

บทคดัย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา

บทบาททัว่ไปของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี (2) ศึกษาปัญหาของคณะกรรมการชุมชน ภายในเขต
เทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานีและ (3) ศึกษาความตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากเทศบาลในฐานะพ่ีเล้ียงชุมชนในการพฒันาชุมชนภายในเขต
เทศบาลเมืองสนั่น รักษ์ อ าเภอธัญบุ รี  จังหวัดปทุมธานี  จากกลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวดั
ปทุมธานี จ านวน 210 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล
โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี (1) บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชน (2) 
สภาพปัญหาในการพฒันาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน และ (3) ความตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากเทศบาลในการพฒันาชุมชน ผลการวิจยัพบวา่ (1) บทบาทของ
คณะกรรมการชุมชนในการพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง (2) สภาพปัญหาใน
การพฒันาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนอยูใ่นระดบัมาก และ (3)ความตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากเทศบาลในการพฒันาชุมชน โดยสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้
 
ค าส าคญั: บทบาท คณะกรรมการชุมชน การพฒันาชุมชน 
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ปัจจยัการสร้างคุณค่าของตราสินค้า คุณภาพในการบริการ และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการร้านกาแฟ: กรณีศึกษาร้านกาแฟแบ

รนด์ไทยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
Brand Equity, Service Quality, and Social Networking Affecting the 

Customer’s Decision to Use Service of Coffee Shops: A Case Study of Thai 
Brand Coffee Shops in Bangkok 

 
รัตพล มนตเสรีวงศ์  
นิตนา ฐานิตธนกร  

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัการสร้างคุณค่าของตรา
สินคา้ คุณภาพในการบริการ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
ผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 320 ราย 
และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การ
วเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศ
หญิง อายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดส่้วนบุคคลโดย
เฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาท มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน พฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึง ส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านกาแฟในป้ัมน ้ ามนั โดยใช้
บริการซ้ือเคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการร้านกาแฟโดยเฉล่ีย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และตนเองมี
อิทธิพลในการเลือกเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟ ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟในวนั
จนัทร์ ช่วงระยะเวลา 07.01 – 10.00 น. และมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใช้
บริการน้อยกว่า 101 บาท นอกจากน้ี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนดไ์ทยแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ คุณภาพในการบริการ
ดา้นการใส่ใจลูกคา้ และการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ดา้นการรับรู้ตราสินคา้และ
ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ   
 
ค าส าคญั: การสร้างคุณค่าของตราสินคา้ คุณภาพในการบริการ การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ  
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ปัจจยัด้านสินค้าในรูปแบบบูรณาการ ความเข้าใจถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภคและ
การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าวสัดุ

ก่อสร้างในร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

Integrated Product, Customer Intelligence, and Integrated Marketing 
Communications Affecting Customer’s Decision to Purchase 

Construction Materials in Modern Trade in Bangkok and Its Vicinity 
 

ชัยสิทธ์ิ จญิกาญจน์   
นิตนา ฐานิตธนกร  

 
บทคดัย่อ   
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสินคา้ในรูปแบบ
บูรณาการ ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
สมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย
ใชแ้บบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้วสัดุ
ก่อสร้าง ณ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 
250 ราย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  ผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001--30,000 บาท ส่วนใหญ่จะเนน้ในดา้นของคุณภาพของสินคา้ และ
มกัจะใช้จ่ายสินคา้วสัดุก่อสร้างเฉล่ียน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทางการตลาด ความถ่ีในการใชบ้ริการ และราคาสินคา้และ
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บริการท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีก
วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใชส่ื้อและ
การจัดกิจกรรมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการจดักิจกรรม 
ปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ดา้นคุณค่าของสินคา้ และดา้นรูปลกัษณ์ของสินคา้ 
ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจยัสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ดา้นฟังก์ชัน่ของสินคา้ ดา้น
คุณภาพของสินคา้ ด้านเทคโนโลยีของสินคา้ และด้านการให้บริการของสินคา้ 
ปัจจยัความเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นความเขา้ใจผูบ้ริโภคอยา่งถ่องแท ้ดา้น
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค และดา้นวิถีทางของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้น
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใชส่ื้อ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคญั: ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ การตดัสินใจซ้ือ สินคา้วสัดุก่อสร้าง สินคา้ใน
รูปแบบบูรณาการ ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการเลอืกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ของพนักงานบริษัทเอกชน  

Factors Relating to Motivation in Choosing Provident Funds of  
Private Company Employees. 

นิภาพร จรดล 
 

บทคดัย่อ  
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ

ในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทัเอกชน จากการ
สุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี
(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และใชส้ถิติ One Way ANOVA (F – test) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 

จากผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย มีอาย ุ  26 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถานะภาพโสด มี
รายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 15,001 – 20,000  บาท/เดือน ท างานในองคก์รเอกชนประเภท
บริษทัจ ากดั มีระยะเวลาท างาน 1 – 5 ปี มีระดบัทศันคติต่อการเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเ ล้ียงชีพในระดับเห็นด้วยในด้านจ านวนเงินการจ่ายต่อเ ดือน ด้าน
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นความเส่ียงของกองทุน และดา้นการใชสิ้ทธิ ในส่วนระดบั
ความส าคญัในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพของพนกังานบริษทัเอกชน พบว่า โดยรวมให้ความส าคญัในระดบั ส าคญั
มาก ในดา้นครอบครัว ดา้นความมัน่คงในอนาคตของรายได ้และดา้นเส่ียงจากการ
ท างาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์มีผลต่อระดับ
ความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของพนักงานเอกชน แตกต่างกนั และทัศนคติต่อการเป็นสมาชิก
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กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีผลต่อระดบัความส าคญัโดยรวมในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
แรงจูงใจในการเลือกเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานเอกชน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  

การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานเอกชนเป็นประโยชน์
ส าหรับพนกังานในการสร้างวินยัในการออมเงินระยะยาว เน่ืองจากในแต่ละเดือน
ลูกจา้งจะตอ้งออมเงินในอตัราท่ีก าหนด แต่สามารถไดรั้บผลตอบแทนกลบัมาถึง
เท่าตวั ท าใหป้ริมาณเงินท่ีพนกังานออมนั้นจะมากข้ึนเร่ือยๆ ตามอายกุารท างาน ซ่ึง
ถือเป็นการเพ่ิมโอกาสการเติบโตของเงินลงทุน ด้วยการบริหารกองทุนจาก
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการลงทุนโดยตรงอีกด้วย ท าให้เงินก้อนน้ีถือเป็นหลกัประกันท่ี
ส าคญัมากส าหรับชีวิตหลงัเกษียณอายหุรือลาออกจากงานจะไดมี้เงินกอ้นใหญ่ไว้
เพ่ือด ารงชีวิต เงินส่วนน้ีพนักงานจะไม่สามารถน ามาใช้ได้ ถ้าหากไม่ได้เกิด
อุบติัเหตุร้ายแรง เสียชีวติ หรือลาออก 

บริษทัหลายแห่งยงัไม่จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพอาจเกิดจากหลายปัจจยั
ดว้ยกนั เน่ืองจากการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทั้ง
ฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง นายจา้งอาจจะกงัวลวา่การจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนทุกเดือน
เป็นภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน หรือยงัไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรท่ีจะเข้ามา
รับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ เช่น การน าส่งเงินเขา้กองทุน การจดัท าทะเบียนสมาชิก 
หรืองานธุรการ นายจา้งอาจตดัสินใจไม่จดัตั้งกองทุนในขณะนั้น หรือหากอตัราการ
เข้า-ออกของพนักงานสูงมาก จะท าให้เกิดภาระต่องานเอกสารของกองทุน
ค่อนขา้งมาก และพนกังานยงัไม่ไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากการเป็นสมาชิกกองทุน
ก็ลาออกนายจา้งก็อาจตดัสินใจไม่จดัตั้งกองทุนเช่นกนั นอกจากน้ี ความพร้อมของ
ลูกจา้งก็เป็นส่ิงส าคญั เพราะหากนายจา้งตอ้งการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเป็นการสร้าง
วินัยในการออมระยะยาวให้แก่ลูกจ้าง แต่หากลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึง
ประโยชน์ของการมีกองทุน และไม่ตอ้งการถูกหักเงินสะสมเขา้กองทุนทุกเดือน 
การตั้งกองทุนก็จะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อพนกังานส่วนใหญ่ 

ค าส าคญั: กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เกษียณ พนกังานบริษทัเอกชน 
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ปัจจยัทีไ่ด้รับดวงตาบริจาคในช่วงหลงัการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา  
สภากาชาดไทย ตามความเห็นของผู้ปฏิบัตงิาน 

Factors of Receiving Donated Eyes after the Eye Bank Thai Red Cross Opting-
out Policy from staffs' opinion 

อุไรวรรณ  เลศิรัมย์ 

อมร รอดคล้าย 

เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ไดรั้บบริจาคดวงตาหลงัการใชน้โยบายเชิงรุกศูนยด์วงตา สภากาชาดไทย จากการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู ้ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนผู ้ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเครือข่าย โดยเลือกแบบเจาะจงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  112 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีทั้งหมด 3 ตอน จ านวน 60 ขอ้ มี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.958 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ได้รับบริจาคดวงตา จ านวน 2 ด้านซ่ึงจากทั้ ง 9 ปัจจัยนั้ น ปัจจัยด้านแรกท่ี
ผูป้ฏิบติังานให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัสภาวการณ์ภายนอก (มิติผูบ้ริจาค) 
และเสนอแนะวธีิแกปั้ญหาการด าเนินงานนโยบายเชิงรุกของศูนยด์วงตาสภากาชาด
ไทยโดยควรมุ่งเน้น 3 ปัจจยัแรกในดา้นน้ี ดงัน้ี 1) ดา้นโยบายของรัฐบาล ควรมี 
Action plan สนบัสนุนให้เป็นนโยบายแห่งชาติ โดยเช่ือมโยงกบันโยบาย Service 
Plan ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพฒันาระบบการรับบริจาคดวงตาในประเทศ
ไทยให้ดียิ่งข้ึน 2) ด้านสังคมวฒันธรรม ควรสนับสนุนพฒันาความร่วมมือกับ
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องคก์ร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งควรขอความร่วมมือ
ไปยงัทอ้งถ่ิน เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคมไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะองคก์รสาธารณกศุล 3) ดา้นกฎหมาย ควรมีการทบทวนปรับปรุงใหมี้
กฎหมายในการคุม้ครองผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาแกไ้ข
กฎหมายและระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการรับบริจาคดวงตา เช่น การบนัทึกขอ้มูลการ
บริจาคลงในบตัรประชาชน ท่ีมีส่วนในการก าหนดทิศทางให้เอ้ือกบัการพฒันาและ
ขยายบริการปลูกถ่ายกระจกตาไดม้ากข้ึน 
 
ค าส าคญั: ปัจจยั ดวงตาบริจาค นโยบาย โรคกระจกตาพิการ 
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ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการปรับปรุงรูปแบบด าเนนิธุรกจิตวัแทนจ าหน่าย 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

Effective factor for adapt business operation dealer copier 

อรรถกร  ฉ ่ากร่ิง 

บทคดัย่อ  

ธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรอยูใ่นภำวะกำรเปล่ียนแปลงกำร

แข่งขนัท่ีทวีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกข้ึน ควำมเขำ้ใจในควำมตอ้งกำรของลูกค้ำคือ

ปัจจยัพ้ืนฐำนของควำมอยูส่ ำเร็จส ำหรับกิจกำร โดยมีวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัเพื่อ

วเิครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ซ่ึงใชแ้นวคิดกำรวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนและทฤษฎีแรงกระทบทั้ง5ในกำรท ำธุรกิจ 

ซ่ึงวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ ดงัน้ี 1.

ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำร 2.ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงกำร

บริหำรงำนภำยในองคก์ร 3.ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็นงำนวิจยัเชิงปริมำณ 

มีขั้นตอนกำรวิจยัดงัน้ี ซ่ึงใชก้ำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มประชำกรทั้งหมดจำกตวัแทน

จ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรจ ำนวน 30 รำย, เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัดว้ยกำรตอบ

แบบสอบถำมค ำถำมปลำยปิดและค ำถำมปลำยเปิด โดยใชม้ำตรำส่วนประมำณค่ำ

ของ Likert (Rating Scales) ในกำรวดัประเมินค่ำเป็น 10 ระดบั, กำรตรวจสอบควำม

เท่ียงตรงและควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมโดยน ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนผ่ำน

ควำมคิดเห็นจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำ และใช ้IOC (Index of item object congruence) 

ใหค้ณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน พิจำรณำควำมเท่ียงตรง ,กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึง

ใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ,วิธีวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
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ส ำเร็จรูป วิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ โดยแจกแจงควำมถ่ี 

และค่ำร้อยละ กำรทดสอบสมมุติฐำนจะใชส้ถิติกำรวิเครำะห์ควำมถดถ่อยเชิงพหุท่ี

ระดบันยัส ำคญั 0.05  

เพื่อจะพิสูจน์สมมุติฐำน ผลกำรวิจยั กลุ่มประชำกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั

ปัจจยัดำ้นกำรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นอนัดบัแรก รองลงมำคือปัจจยัดำ้นรูปแบบ

กำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำร และสุดทำ้ยปัจจยัดำ้นโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยใน

องคก์ร ขอ้สรุป ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรควรปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนิน

ธุรกิจตำมปัจจยัท่ีน ำเสนอดงักล่ำวเพ่ือประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ  

ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่กำรปรับปรุงรูปแบบด ำเนินธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ 
Factors Affecting Northern Air Transport Feasibility 

 
สุรพล  ศรีประเสริฐ 

สมาน งามสนิท 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางอากาศภาคเหนือโดยมีวตัถุประสงค ์ (1) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการ
ขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปได้
ของการขยายตวัการขนส่งทางอากาศภาคเหนือ (3) เพื่อหาแนวทางการพฒันาการ
ขนส่งทางอากาศภาคเหนือ โดยใชก้ารวจินัเชิงปริมาณเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีและค่าเอฟ 

ผลการศึกษาพบวา่  
1. กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทมีอายุระหว่าง 30-39 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีต าแหน่งหนา้ท่ีพนักงานระดบัปฏิบติัการ/ลูกจา้ง มีความเช่ือมัน่ใน
ความเป็นไปไดข้องการขยายตวัของการขนส่งทางอากาศภาคเหนืออยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.02  

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องการขยายตวัการขนส่งทางอากาศ
ภาคเหนือ ตามความเช่ือมัน่ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียท่ี 
4.10 ได้แก่ความพร้อมด้านเทคนิค ปริมาณการใช้งานของประชาชน การเช่ือม
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ต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว โครงสร้างพ้ืนฐาน ปริมาณการใชก้ารขนส่งทางอากาศ 
เป็นจุดเช่ือต่อไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น 

3. แนวทางการพัฒนาการขนส่งทางอากาศภาคเหนือพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามร้อยละ 95 เห็นว่า รัฐบาลควรมีนโยบายดา้นการขยายตวัการขนส่ง
ทางอากาศภาคเหนือท่ีชดัเจน อนัดบัแรกคือรัฐบาลลงทุนเองทั้งหมด อนัดบัสองคือ
รัฐร่วมกบัภาคเอกชนและอนัดบัสามรัฐส่งเสริมใหภ้าคเอกชนลงทุนเองทั้งหมดโดย
รัฐสนับสนุนส่งเสริมให้แรงจูงใจดา้นภาษี และขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีจะเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนด าเนินการไดส้ะดวก 
 
ค าส าคญั: ปัจจยั อุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศภาคเหนือ 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษัทเพาเวอร์บาย 
จ ากดัสาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

Factor Influenced on Satisfaction toward Service Quality of Powerbuy 
Company Limited Praram 3 Branch, Bangkok 

 
สมโชค  เลีย้งพงษ์  
ชัญญ์ญาณ์  ค าบุญ  

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของบริษัท 
เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ท าการศึกษากบัลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการเพาเวอร์บาย สาขาพระราม 3 จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม 
การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบับเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ขอ้มูลด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับ
มากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของบริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงมากถึงปานกลาง ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมากท่ีสุด 
คือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการบริษทัเพาเวอร์บาย จ ากดั 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบริโภคข้าวหอมมะลใินจงัหวดันครสวรรค์ 

Factors affect jasmine rice consumption in Nakhonsawan Province 

นิภาภัทร ศกนุรักษ์ 

  

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมุติฐานโดยใชค้่าสถิติ t-test One-way ANOVA Multiple Regression 

และกรณีมีนยัส าคญัจะทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe´ Method พบว่า 1) ผูใ้ห้

ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น วา่งงาน เกษียณ และอ่ืนๆ มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,000-20,000 บาท สถานะภาพสมรส 2) ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า อันดับท่ีหน่ึง คือ ด้าน

สถานท่ีจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด ตามล าดบั 3) พฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ โดยภาพรวม 

พบว่า ดา้นความพึงพอใจในคุณภาพสินคา้ ดา้นความพึงพอใจในราคาสินคา้ การ

เลือกซ้ือขา้วหอมมะลิมากกวา่ขา้วอ่ืนๆ ดา้นการบริโภคซ ้ า และการแนะน าให้เพื่อน 

หรือคนรู้จกัมาบริโภคขา้วหอมมะลิอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น  4) ผลการทดสอบ

สมมุติฐานท่ี 1 “ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอม

มะลิ” พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และสถานภาพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
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ส่วนปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา รายได ้มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 5) ผลการทดสอบ

สมมุติฐานท่ี 2 “ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค

ขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ” พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และราคา มีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการบริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ อย่างมีนัยส าคญั ส่วนปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ

บริโภคขา้วสายพนัธ์ุหอมมะลิ 

ค าส าคญั : ขา้วหอมมะลิ จงัหวดันครสวรรค ์การเลือกบริโภค 
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ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 Factors Affecting to Goods Purchasing Decision via Social Media 
(Instagram) of People in Bangkok 

 
วภิาวรรณ มโนปราโมทย์ 

 
บทคดัย่อ 

company and have average monthly income between 20,001 – 30,000 
Baths.  Most of them buy clothes on In การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ ความไวว้างใจและส่วนประสมทาง
การตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรตน้คือ ทศันคติ ความไวว้างใจ 
และส่วนประสมการตลาด ตวัแปรตามคือการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) กลุ่มตวัอยา่งคือประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 23 ปี
ข้ึนไป จ านวน 400 คน โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีได้
จดัเตรียมไว ้วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)  

ผลการศึกษาพบว่า พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
ช่วงอายรุะหว่าง 23-30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตา
แกรม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตา
แกรมเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 500-1,000 บาท ปัจจยัดา้น
ทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม
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มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับส าคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้น
ทัศนคติ ปัจจัยด้านความไวว้างใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากร
ในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ค าส าคญั: ทศันคติ ความไวว้างใจ ส่วนประสมทางการตลาด การตดัสินใจซ้ือ 
อินสตาแกรม 
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ความสุขในการท างานของพนักงาน: กรณีศึกษา โรงงานผลติเส้ือผ้าส าเร็จรูป
Factors Related to Worker Happiness: A Case Study of Garment Factory  

 
นันทนัช ใจเกรียงไกร 

อธิวฒัน์ เจีย่ววิรรธน์กลุ 
อุทยัทพิย์ เจีย่ววิรรธน์กลุ 
พรธิดา วเิศษศิลปานนท์ 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความสุขของ
พนกังาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยใชก้รอบแนวคิดความสุขใน
การท างานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เก็บ
รวบรวมดว้ยแบบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเองจากพนักงานระดบัปฏิบติัการใน
สายการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป จ านวน 222 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหัวหน้า
งานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรจ านวน 10 คน สถิติท่ีใชใ้น
การวิจัยส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา  ทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว  ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรสและ ปัจจยัด้านระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส าหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์หัวหน้างานพบว่า ปัจจัยด้านรายได้เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้พนักงานมี
ความสุขในการท างาน องคก์รมีนโยบายส่งเสริมความสุขในการท างานตามแนวคิด
ของ สสส.ซ่ึงความสุขในการท างานท าให้องค์กรมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราการ
ลาออกลดลง พนกังานมีการพฒันาตนเองทั้งในดา้นพฤติกรรมและดา้นทศันคติใน
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การท างาน โดยปัจจยัท่ีท าให้การด าเนินนโยบายส าเร็จคือ ความสามคัคี และความ
เสียสละ 

ค าส าคญั: องคก์รแห่งความสุข  ความสุขของพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์ร   
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซื้อกล้องดจิติอลของผู้บริโภค  
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

Marketing Mix Factors Affecting Customer's Purchasing Decision for Digital 
Cameras in Bangkhae District Bangkok. 

 
บวร  พมิพ์พพิฒัน์ 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อกลอ้งดิจิตอล ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร (2) ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค ในเขตบาง
แค กรุงเทพมหานคร (3) พฤติกรรมการซ้ือกลอ้งดิจิตอลของผูบ้ริโภค ในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร (4) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกลอ้ง
ดิจิตอลของผูบ้ริโภค ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ประชากร คือ ผูซ้ื้อกล้อง
ถ่ายรูปท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
กลอ้งดิจิตอลในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ได้แก่ สถิติ
พรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน คือ ค่าไคส
แควร์ 
 ผลการศึกษา พบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอา
ยะระหวา่ง 31 – 40 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ
พนักงานบริษัท และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท (2) ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เรียงล าดับ 
ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นราคา (3) ผูต้อบแบบสอบถามปัจจุบนัมีกลอ้งถ่ายภาพยี่ห้อง โซน่ี ใชง้านกลอ้ง
ดิจิตอลเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี ซ้ือจากศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ไอที เพ่ือถ่ายภาพในการ
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ท่องเท่ียว บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ ตนเอง แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อ
การซ้ือ คือ เวบ็ไซต ์และมีงบประมาณในการซ้ือ 10,000 – 15,000 บาท (4) ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดต้่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกลอ้งดิจิตอล 
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการซ้ือ กลอ้งดิจิตอล 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมเินียม 
ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษม ของผู้บริโภค ในเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 
Marketing Mix Factors Influencing the Decision Making of Consumers 

for a Supalai Park Condominium 
Ratchaphruek– Phetkasem in Phasi Charoen Bangkok 

 
นางสาว กลุธิดา  เหลอืงไพรินทร์ 

 
บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภา
ลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียม 
ภายในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์
ค่าสหสมัพนัธ์ 
 ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดย
มีอายุระหว่าง 36-46 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่แต่งงานแลว้ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 
คน มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือนระหว่าง 20,001-40,000 บาท 
และส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากน้ี การพิจารณาการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์- เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ใน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พิจารณาจากราคาและเง่ือนไขการผ่อน
ช าระ วตัถุประสงค์หลกัในการตดัสินใจ คือ มีครอบครัวแลว้และตอ้งการมีท่ีพกั
อาศยัเป็นสดัส่วน ส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารผา่นโทรทศัน์ มีการเปรียบเทียบ
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กบัโครงการคอนโดมิเนียมอ่ืนๆ จ านวน 1 - 2 โครงการ และส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลา
ในการตดัสินใจซ้ือ 2 - 3 เดือน 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีการตดัสินใจระดบัสูงท่ีสุด คือ ดา้นราคา รองลงมา 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์- เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ใน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้
ระดบัการศึกษา และจ านวนสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ศุภาลัย 
ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาดดว้ย 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, คอนโดมิเนียม 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์ไอโฟน 6  
ในเขตบางแค  

Marketing mix factors that influence the decision to buy an iPhone 6 in  
Bang Khae. 

กชกร หยกมงคลสกลุ 
 

บทคดัย่อ  
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟน 6 ในเขตบางแค โดยมีตวั
แปรในการศึกษาคือ ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ และ
ส่วนประสมทางการตลาด โดยท าการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากผูใ้ชโ้ทรศพัท์
ยี่ห้อไอโฟน รุ่น 6 ในเขตบางแค โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี
(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และใชส้ถิติไคสแควร์   (Chi-square)   เพื่อทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26 – 
30  ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 15,000 – 20,000 
บาท/เดือน ในดา้นพฤติกรรมส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟน 
6 ระยะเวลา 5 – 6 เดือน โดยนิยมซ้ือท่ีร้าน DTAC Shop TRUE Shop และ AIS 
Shop ตามล าดบั โดยจ านวนเงินในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 25,001 – 30,000 บาท/
คร้ัง ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทไ์อโฟน 6 จากช่องทางโซเชียลมีเดีย และทาง
อินเตอร์เน็ต โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์ไอโฟน 6 พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมากในดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทุกดา้น คือ เพศ อาย ุระดบั
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การศึกษา  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือทุกด้าน คือ 
ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ สถานท่ีซ้ือสินค้า จ านวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือ 
แหล่งข้อมูลเ พ่ือการตัดสินใจ และบุคคลท่ีมี อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือมี
ความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์
ไอโฟน 6 ในเขตบางแคทุกดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การท่ีผูบ้ริโภคใช้เวลาในการตัดสินใจซ้ือค่อนข้างนานนั้ นเน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคส่วนมากมกัจะรอใหสิ้นคา้ท่ีออกวางจ าหน่ายนั้นมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
นิยมซ้ือโทรศพัท์รุ่นต่างๆ ท่ีบริษทัผูผ้ลิตน าออกวางน าหน่ายมาท าการรีวิวลสิ์นคา้
ให้ผูติ้ดตามเพ่ือตอ้งการทราบขอ้มูลในแง่มุมต่างๆ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บชมมาประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับพฤติกรรมในเร่ือง ของแหล่งในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับโทรศัพท์ไอโฟน 6 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชโ้ซเซียลมีเดียต่างๆ มากท่ีสุด และจะเห็นได้
ชดัวา่ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์ค่ายต่างๆ ในปัจจุบนัท่ีมีการจ าน่ายมือถือพร้อม
แพ็คเก็จค่าโทรและค่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ 3 จี หรือ 4 จี ท าให้ผูบ้ริโภค
เห็นถึงความคุม้ค่ามากกว่าในการซ้ือ เม่ือเทียบกบัซ้ือเคร่ืองจากร้านมือถืออ่ืนๆ ท่ี
ตอ้งมาสมคัรใช้บริการในอตัราท่ีสูงกว่าจากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความรวดเร็ว ผูป้ระกอบธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัในต่างๆ ท่ีจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที เน่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีท าให้
ผูข้ายสินคา้ประเภทโทรศพัทจ์ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง และมีการ
ติดตามขอ้มลูข่าวสารอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือช่วยในการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วไดท้นัต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนไป 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ โทรศัพท์ไอโฟน 6 ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด 
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ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนกัศึกษา  

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร  

ในรายวชิาหลกัส่ือสารการตลาด 

Learning Activities Results of Problem-based Learning :  

The Principles of Marketing Communication Subject of Communication Arts 

Students, Rajabhat Phranakorn University 

 

ณัฐนันท์ วริิยะวทิย์ 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเพ่ือ

ศึกษาผลของการใชกิ้จกรรมเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัศึกษาสาขาวชิา

นิเทศศาสตร์ ในวชิาหลกัการส่ือสารการตลาดงานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัพระนคร ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษา 2557 ผูว้จิยัท าการเลือกแบบเจาะจง เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูส้อนรับผิดชอบ

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาซ่ึงประกอบดว้ย การแจกความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอา้งอิงใชก้ารวเิคราะห์ One-Sample t-

test ผลการวจิยั พบวา่ นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบส ารวจและการ

อภิปรายกลุ่ม ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนกัศึกษา 

ในรายวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ยมากและมากท่ีสุดกบั

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 1) นกัศึกษามีโอกาสไดล้ง
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มือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 2) ช่วยใหน้กัศึกษามีความสามารถในการแกปั้ญหา 

เขา้ใจปัญหา และสามารถระบุปัญหาสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 3) ท า

ใหส้ามารถน ากระบวนการคิดท่ีไดฝึ้กไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัตลอดจนการ

เรียนรู้ในกลุ่มการเรียนอ่ืน การอภิปรายกลุ่ม พบวา่ นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ในเร่ืองการ

ส่ือสารการตลาด ทกัษะการออกแบบและผลิตส่ือ ทกัษะ 

การติดต่อส่ือสาร การคิดวเิคราะห์ การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการคน้ควา้ขอ้มูล การ

พฒันาตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และความภาคภูมิใจในตนเอง  

 

ค าส าคญั การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระ

นคร การส่ือสารการตลาด  
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ผลของวธีิการหมกัทีม่ต่ีอคุณภาพทางเคมแีละการยอมรับปุ๋ ยหมกัในระดบัชุมชน 
Effect of Fermentation Method on the Chemical Property and Acceptance of  

Organic Fertilizer in a Community Level  
 

ร่มพฤกษ์  เพิม่เกยีรตศัิกดิ์ 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลของวธีิการหมกัท่ีมีต่อคุณภาพ
ทางเคมีของปุ๋ยหมกัอินทรียใ์นระดบัชุมชน และเพื่อประเมินการยอมรับในการท า
ปุ๋ยหมกัอินทรียจ์ากการฝึกอบรมทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการทดลองหมกัปุ๋ย
อินทรียใ์นถงัหมกั 4 รูปแบบ ระยะเวลาหมกั 45 วนั ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีดว้ย
ตวัช้ีวดั 6 ค่า ไดแ้ก่ C/N ratio pH N P K และปริมาณความช้ืน (moisture centert) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ One – Way Anova และเปรียบเทียบรายคู่
ทางสถิติ (Multiple compertion) ด้วยวิธี LSD ท าการทดลอง 3 ซ ้ า ในเวลา
ต่อเน่ืองกัน จากผลการทดลองพบว่า ถงัหมกัท่ีพฒันาแบบ Bulking agent ให้
คุณภาพปุ๋ยหมกัอินทรียใ์กลเ้คียงกับปุ๋ยหมกัอินทรียข์องกรมพฒันาท่ีดิน (2540) 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ถงัหมกัใส่ท่อพีวีซี ถงัหมกัควบคุม และถงัหมกัเจาะรูรอบ
ตวัถงั ตามล าดบั ทั้งน้ีทั้ง 4 รูปแบบถงัหมกัมีคุณภาพทางเคมีในดา้นค่า pH ธาตุ N 
และ ธาตุ K แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากนั้นน าผลวิจยัมาสร้าง
คู่มือฝึกอบรม และท าการฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมกัอินทรียใ์นระดับชุมชนให้แก่
นกัเรียนมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็กจ านวน 30 คน วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี t-test (Pre-
test) พบวา่ หลงัการฝึกอบรม (Post – test) มีคะแนนการยอมรับสูงกวา่คะแนนการ
ยอมรับก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า
นกัเรียนมีความรู้พ้ืนฐานดีข้ึน  
ค าส าคญั  : เทคโนโลย ีปุ๋ยอินทรีย,์ ระดบัชุมชน 
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พฤตกิรรมการซื้อสินค้าเคร่ืองประดบัเทยีมประเภทแฟช่ันของนกัศึกษาระดบั     
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธนบุรี 

Consumer purchases artificial jewelry fashion of undergraduate students 
from Thonburi University 

 
กมลวร  สีวงษา  

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชัน่ของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรี  (2) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดับ
เทียมประเภทแฟชั่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี (3) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดับ
เทียมประเภทแฟชั่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธนบุรี และ(4) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคการซ้ือ
สินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั
ธนบุรี ท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาเพศหญิงท่ีก าลงัศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัธนบุรี จ านวน 400 คน การทดสอบความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.95 
เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ของนกัศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษาให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นการจดัจ าหน่าย และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดับ (2) พฤติกรรมการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับเทียมประเภทแฟชั่นของ
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นกัศึกษาพบวา่นกัศึกษาเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัเทียมประเภทสร้อยขอ้มือ 
ก าไลจากร้านเคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ทัว่ไป โดยซ้ือเฉล่ียต่อเดือนน้อย
กวา่ 1 ส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือใชง้านเอง ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเทียมดว้ยตนเอง และ
ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมจากเวบ็ไซต ์ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ (3) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นภาคการศึกษา/ชั้นปีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัเทียมประเภทแฟชัน่ดา้นสถานท่ีท่ีนิยมเลือก
ซ้ือเคร่ืองประดบัเทียม (4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความ 
สัมพนัธ์กบัสถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือ ดา้นการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัจ านวน
คร้ังท่ีซ้ือและผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ และด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เคร่ืองประดบั
เทียมประเภทแฟชัน่  
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารทีพ่งึประสงค์: กรณศึีกษา 
กรมก าลงัพลทหารบก 

Desirable Administrative  Leadership: A Case Study of the Directorate of 
Personnel 

พจิกัษณา วงศาโรจน์ 
ชุตมิาวด ีทองจนี 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์: กรณีศึกษากรม

ก าลงัพลทหารบก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ, หลกัธรรมาภิบาล และ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ และตวั
แปรตน้คือ ทศันคติของผูบ้ริหาร หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร และคุณลกัษณะ  
ของผูบ้ริหาร ตวัแปรตามคือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์กลุ่มตวัอยา่งคือ 
ขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบก จ านวน 186 นาย วิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยเร่ิมจากการเลือกตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ การสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic   
Random Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้วธีิการทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regressions) 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี  เป็นขา้ราชการทหารชั้นประทวน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานเป็นระยะเวลา 11 – 20 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูใ่นระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท ส าหรับระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการ
ทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกท่ีมีต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์ผล
การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regressions) พบวา่ ตวัแปรดา้นทศันคติของผูบ้ริหาร และ   ดา้นหลกัธรรมาภิบาล
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ของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดง
ให้เห็นวา่ขา้ราชการทหารภายในกรมก าลงัพลทหารบกให้ความส าคญักบัทศันคติ
และการท างานบนหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้งัคบับญัชา โดยไม่ได้พิจารณาการมี
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคจ์ากคุณลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชา  

 
ค าส าคัญ: คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร, ทศันคติของผูบ้ริหาร , หลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหาร, ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค,์ กรมก าลงัพลทหารบก 
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ภาวะผู้น าทีม่ผีลต่อการพฒันาทมีงานทีม่ปีระสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) พืน้ทีน่ครหลวงที ่4 

Leadership Influenced on Development of Effective Performance Teamwork  

among Employees of TOT Public Company Limited Metropolitan Area 4 

 

สุกญัญา  สุวรรณนุ่ม   

นัทธ์หทยั  ออืนอก 

   

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพึ่งพาอาศยั
กนั (2) ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ี
นครหลวงท่ี 4 และ (3) ความสมัพนัธ์ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน : การพ่ึงพาอาศยักนั กบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พ้ืนท่ีนคร
หลวงท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) พ้ืนท่ีนครหลวงท่ี 4 จ านวน 250  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามโดยมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.763 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สนั  

ผลการศึกษา พบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบ
ทีมงาน : การพ่ึงพาอาศยักนั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นการพ่ึงพาอาศยัแบบแลกเปล่ียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ
พ่ึงพาอาศยัแบบเป็นขั้นเป็นตอนและดา้นการพ่ึงพาอาศยัแบบรวมกนั ตามล าดบั (2) 
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั 
ทีโอที จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีนครหลวงท่ี 4 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ดา้นคุณภาพของงานมีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นเวลาและ
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ดา้นปริมาณงาน ตามล าดบั และ (3) ผลการการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้ าแบบทีมงาน : การพ่ึงพาอาศยักนัมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีนครหลวงท่ี 4  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค าส าคญั: ภาวะผูน้ า, การพฒันาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ, พนกังานบริษทั ทีโอที 

จ ากดั (มหาชน) 
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รูปแบบการจดัการเทคโนโลยอีุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านพกัในท้องถิ่นแบบครบวงจร 
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

The construction industry technology management to local houses turnkey 
according to the principle of sufficiency economy. 

 
อคัรนันท์  อริยศรีพงษ์ 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีก่อสร้างบ้านพกัใน
ทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  2) เพื่อพฒันารูปแบบ
เทคโนโลยีก่อสร้างบา้นพกัในทอ้งถ่ินแบบครบวงจรตน้แบบตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งประโยชน์การใชง้าน และราคาวสัดุก่อสร้าง จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดรูปแบบบ้านพกัในท้องถ่ินแบบครบ
วงจร ประกอบดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชน ขนาดของบา้นพกัในทอ้งถ่ิน
แบบครบวงจรสามารถสร้างไดใ้นราคาท่ีประหยดั เพราะมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่บา้นปกติ
ท่ีสร้างกนัทัว่ไปในขนาดเดียวกนั ตน้ทุนการก่อสร้างต่อหลงั ในขนาดไม่เกิน 35-45 
ตารางเมตร อยูท่ี่ระดบัประมาณ 80,000-90,000 บาท  
 
ค าส าคญั : เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ก่อสร้างบา้นพกั เศรษฐกิจพอเพียง  
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วธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพีเ่ลีย้งและคุณลกัษณะพฤตกิรรมเชิงรุกของ 
พนักงานใหม่ทีม่อีทิธิพลต่อการปรับตวัในการท างาน 

Organizational Socialization Methods of  Mentoring  System and Newcomers 
Proactive Behaviors as the Affecting Work Adjustment  

 

เขมณฏัฐ์ อริยชยานันต์   
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวธีิการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์รของพ่ี
เล้ียง คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนกังานใหม่และการปรับตวัในการท างาน
รวมทั้ งศึกษาอิทธิพลของวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรของพ่ีเ ล้ียงและ
คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานใหม่ท่ีมีต่อการปรับตวัในการท างาน 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนกังานใหม่ในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศเขต
วฒันาและยานนาวาจ านวน 150 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า  วิ ธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรของพ่ี เ ล้ียง 
คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานใหม่และการปรับตวัในการท างานของ
พนกังานใหม่ในองคก์รเทคโนโลยสีารสนเทศเขตวฒันาและยานนาวาโดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรของพ่ีเล้ียงโดย
ผ่านบทบาทการให้สนับสนุนทางจิตใจและคุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของ
พนักงานใหม่ในการสร้างความสัมพนัธ์กับสมาชิกในองค์กรมีอิทธิพลต่อการ
ปรับตวัในการท างานของพนกังานใหม่ในองคก์รเทคโนโลยีสารสนเทศเขตวฒันา
และยานนาวาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กร คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงรุก การ
ปรับตวัในการท างาน พ่ีเล้ียง พนกังานใหม่ 
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ศักยภาพชุมชนในการจดัการการท่องเทีย่วต าบลประสาทสิทธ์ิ อ าเภอด าเนินสะดวก  
จงัหวดัราชบุรี 

COMMUNITY POTENTIAL ON TOURISM MANAGEMENT OF 
PARSAT SIT, DAMNOEN SADUAK, RATCHABURI 

 
วรินทร  อยู่สุภาพ  

จงด ี โตอิม้    
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนใน

การจดัการท่องเท่ียว โดยใชก้ารวิเคราะห์ SWOT เพื่อการวิเคราะห์และศึกษา จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีและ เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน องค์ประกอบหลกัในการวิเคราะห์
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ศกัยภาพการจดัการ
การท่องเท่ียวของชุมชน ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และการจดัการการท่องเท่ียว
ทัว่ไป การวิเคราะห์ศกัยภาพ ครอบคลุม 6 ประเด็นหลกั คือ ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ด้าน
คุณค่าทางการศึกษาของทรัพยากร แหล่งท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมในการของ
ชุมชน และดา้นองคป์ระกอบขององคก์รในการจดัการการท่องเท่ียว การวิจยัคร้ังน้ี
ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การ
วเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว โดยใชแ้บบสอบถาม โดยมี
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 150 คน ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก กบัผูใ้ห้ขอ้มูลคน
ส าคญั และผูน้ าชุมชนเพ่ือให้ไดข้อ้มูลรายะเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ชุมชน ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีศึกษา การส ารวจพ้ืนท่ีศึกษาภาคสนามและการสังเกต 

173

DP
U



 

 

เพื่อประเมินแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกและความสะดวกในการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว  

ผลการศึกษาพบวา่ ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ศกัยภาพดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้น
องค์ประกอบขององค์กรในการจดัการการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัสูง ศกัยภาพดา้น
คุณค่าทางการศึกษาของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวและดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ของชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนศกัยภาพดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว อยู่ในระดับต ่า อุปสรรคในการจัดการการท่องเท่ียวคือ การขาดการ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก การขาดเงินทุน ชุมชนต้องการให้มีการอบรม
เก่ียวกับการจัดการการท่องเ ท่ียว ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากข้ึน ใน
กระบวนการการตดัสินใจ เพ่ือให้ไดก้ารจดัการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากชุมชนและเพ่ือ
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
 
ค าส าคญั : ศกัยภาพชุมชน / การจดัการการท่องเท่ียว 
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ศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหาร เคเอฟซี 
ทีห้่างสรรพสินค้าซีคอนบางแค 

The Study Satisfaction of Customes Towards the Service at 
Kentucky Fried Chicken Restaurantat  the Seacon Bangkae  

Department Store 

 

ศศิพมิพ์   แสงพทิกัษ์  

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค รวมทั้งศึกษา
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชากรท่ีใช้บริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ี
หา้งสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชากรท่ีไม่ทราบจ านวน
กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพสมรสโสด และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน 
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีระดบัรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว  2-4 คน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟ
ซี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแคซ่ึงมากบัครอบครัวมากท่ีสุดความถ่ีในการ
ใชบ้ริการ 2-4 คร้ัง/เดือน ประเภทอาหารท่ีชอบมากท่ีสุด คือ เมนูSET ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ในการใช้บริการอยู่ท่ี 101-200 บาท ผูใ้ช้บริการนิยมไปใช้บริการใน วนัอาทิตย ์
ช่วงเวลาท่ีผูใ้ช้บริการนิยมไปอยู่ในช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น.และระยะเวลาท่ี
ผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลา  3 ชัว่โมง 
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นอกจากน้ีผูว้จิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้
บริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค อยูใ่นระดบัมาก 
โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นบุคลากร รองลงมาคือดา้นลกัษณะ
กายภาพภายนอก และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด การ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับความพึง
พอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต้่อเดือน และจ านวน
สมาชิกในครอบครัว  

 
นอกจากน้ียงัพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเคเอฟซี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอน สาขาบางแค 
ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วม ความถ่ีไปใชบ้ริการ ประเภทของอาหาร ค่าใชจ่้าย
ในการใชบ้ริการ วนัท่ีนิยมไปใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการ และระยะเวลาท่ีใช้
บริการ 
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ศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหาร เอม็เค สุกี ้
ทีห้่างสรรพสินค้าซีคอนบางแค 

THE SATISFACTION STUDY OF CUSTOMERS TOWARDS THE 
SERVICES OF 

MK SUKI RESTAURANT 
AT SEACON BANGKAE DEPARTMENT STORE 

 
ภัทรวด ี จนิFดา 

 
บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อส ารวจลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชบ้ริการร้านอาหารเอ็มเค  สุก้ี ห้างสรรพสินคา้ซีคอน  บางแค และ
ศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ร้านอาหาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive Sample) ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกร
เก็บรวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน ใชส้ถิติไคสแควร์  
ผลการวจิยั พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง  
26 – 35 ปี มีสถานภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รายไดต้่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน ใช้
บริการกับครอบครัวมากท่ีสุด ความถ่ีในการใช้บริการน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน 
ผูใ้ช้บริการชอบรับประทานเป็ดย่างมากท่ีสุด และนิยมใช้บริการในวนัอาทิตย ์
ช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. เป็นเวลา 1 – 2 ชัว่โมง นอกจากน้ีผูว้จิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
มีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นบุคลากรให้บริการ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะกายภาพ
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ภายนอก และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการตลาด การทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบั
รายไดต้่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมการ
ใช้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการ ได้แก่ 
บุคคลท่ีมาใชบ้ริการ ความถ่ีในการใช้บริการ ประเภทของอาหาร วนัและเวลาท่ี
ผูใ้ชบ้ริการนิยมไปใชบ้ริการ และระยะเวลาท่ีใชบ้ริการดว้ย 
ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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ศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารเอม็ เค สุกี ้ 
ทีห้่างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค 

The Study of Consumer’s Satisfaction of MK Suki Restaurant 
at the Mall Department Store, Bangkae Branch 

 
สุนิสา เพ่งเซ้ง 

 

บทคดัย่อ  
วตัถุประสงค์ ในการศึกษาสารนิพนธ์ เพื่อส ารวจประชากรศาสตร์ของ

ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีตั้งอยูท่ี่ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค 
รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของในการใชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค  สุก้ี  และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการใชร้้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขา
บางแค กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี 
ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค จ านวน 400 ตวัอย่าง และท าการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ส่วนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ใชแ้บบสอบถาม  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์ 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 
20 - 30 ปี สถานภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 - 20,000 บาท ใชบ้ริการกบัเพ่ือนมากท่ีสุด 
การบริการเลือกใชบ้ริการท่ีร้านมากท่ีสุด ชอบอาหารประเภทสุก้ีมากท่ีสุด นิยมใช้
บริการในวนัเสาร์ มีความถ่ีในการใชบ้ริการ 2 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด โดยจะใชบ้ริการ
ในช่วงเวลาระหว่าง 18.00 น. - 20.00 น. นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการยงัมี
ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะ
มอลล ์สาขาบางแค โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมาก

179

DP
U



ท่ีสุดดา้นบุคลากรรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ และมีความพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุดในดา้นลกัษณะทางกายภาพ         

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อร้านอาหารเอ็ม เค สุก้ี ท่ี
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค นอกจากน้ียงัพบว่า พฤติกรรมการใช้
บริการ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมดว้ย ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการ
ใชบ้ริการ และเวลาท่ีใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใชใ้นการใชบ้ริการ
ร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค  
ค าส าคญั  ความพึงพอใจ, การใชบ้ริการ, ร้านอาหารเอม็ เค สุก้ี  
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทศันคต ิและแรงจูงใจในการท่องเทีย่วทีม่อีทิธิพล
ต่อการตดัสินใจเดนิทางไปท่องเทีย่วทีป่ระเทศเกาหลขีองนักท่องเทีย่วชาวไทยใน

กรุงเทพมหานคร 
Service Marketing Mix, Attitude, and Tourism Motivation Affect to Decision-

Making to Travel to Korea of Thai Tourists in Bangkok 
 

สิริภา กจิประพฤทธ์ิกลุ 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และ

แรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศ
เกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรตน้คือ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเท่ียว ตัวแปรตามคือการ
ตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี กลุ่มตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regressions)  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีระดบั 20,001 - 30,000 บาท นิยมเดินทางไป
ท่องเท่ียวโดยวิธีไปดว้ยตนเองมากท่ีสุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเดินทาง
ไปท่องเท่ียวดว้ยมากท่ีสุดคือครอบครัว ส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศ
เกาหลีเป็นคร้ังแรก ใชเ้วลาในการเดินทางท่องเท่ียว 3-5 วนั ปัจจยัดา้นส่วนประสม
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ทางการตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการท่องเท่ียว โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัส าคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ทศันคติ และแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทศันคติ  แรงจูงใจในการท่องเท่ียว การ
ตดัสินใจ ประเทศเกาหลี 
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อทิธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (eWOM Marketing) 
และปัจจยัด้านการสร้างแบรนด์ 3มติ ิ(3i Model of Brand Development) ทีส่่งผล

ต่อการตดัสินใจซื้อรถจกัรยานยนต์ของประชากรให้เขตกรุงเทพมหานคร 
The Influence of Electronic Word-of-Mouth (eWOM) Marketing and 3i 

Model of Brand Development on the Decision to Buy Motorcycles of People 
in Bangkok 

 
ณัฐพร พละไชย   

นิตนา ฐานิตธนกร  
 
บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบ
ปากต่อปากผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (eWOM Marketing) และปัจจยัดา้นการสร้างแบ
รนด์ 3 มิติ (3i Model of Brand Development) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนตข์องประชากรให้เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลาย
ปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ท่ี เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์หรือผู ้ท่ีใช้
รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์และ
อาศัยอยู่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั และนิยม
สืบคน้ขอ้มูลแบบปากต่อปากผ่านทางเวบ็ไซต์ ยี่ห้อรถจกัรยานยนต์ท่ีใชม้ากท่ีสุด 
คือ ยี่ห้อฮอนดา้ ท่ีราคาระหวา่ง 50,001-100,000 บาท โดยเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ คือ ราคาท่ีเหมาะสม ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางวิดีโอ
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ออนไลน์ และปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ 3 มิติ ดา้นการสร้างเอกลกัษณ์ ดา้นการ
สร้างภาพลักษณ์ และด้านการสร้างความซ่ือสัตย์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
ในขณะท่ี ปัจจยัการส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ดา้นการส่ือสาร
แบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางอีเมล และทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ค าส าคญั: การส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ การสร้างแบรนด ์3 

มิติ การตดัสินใจซ้ือ รถจกัรยานยนต ์
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